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Em solenidade realizada no dia 07 de outubro, no auditó-
rio do Palácio da Justiça, foi lançada oficialmente a Certidão 
Eletrônica. A Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do 
Sul, em continuidade ao Provimento nº 21/2013-CGJ-RS, que 
instituiu a Central de Buscas e Informações do Registro Civil 
das Pessoas Naturais - CRC, após reuniões havidas com o SIN-
DIREGIS, editou o PROVIMENTO nº 17/2014-CGJ-RS, que insti-
tuiu a CERTIDÃO ELETRÔNICA em nosso Estado.

O presidente do SINDIREGIS, Edison Ferreira Espindola, 
destacou que o Rio Grande do Sul é o 2º estado a implemen-

Lançada oficialmente a Certidão Eletrônica

INFORMATIVO DO REGISTRADOR GAÚCHO

tar a certidão eletrônica; o primeiro foi São Paulo. E, até 2017, 
o Tribunal de Justiça e o SINDIREGIS têm como objetivo incluir 
todos os registros a partir de 01/01/1976 na Central de Buscas.

Segundo Edison, trata-se de um importante avanço que 
colocará os serviços cartorários na era digital, atendendo me-
lhor a população, pois permitirá que o cidadão possa obter na 
hora as certidões do REGISTRO CIVIL em qualquer Ofício de 
RCPN do Estado e, futuramente, do País, numa integração que 
irá ocorrer com a Central Nacional.
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A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece 
com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.

Feliz Natal e um Ano Novo de 2015 repleto de sonhos e realizações!
São os votos das Diretorias, equipe de funcionários e colaboradores do Sindiregis e do Colé-

gio Registral a todos os seus associados, registradores públicos, notários, amigos e familiares.

(cont. na pág. 02)
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Os ofícios de RCPN entrarão, assim, em uma nova fase em 
suas atividades: antes restritos aos livros e banco de dados pró-
prios, passarão a integrar uma grande rede de emissão de cer-
tidões, ou seja, solicitando e materializando também certidões 
de outras serventias.

Em seu pronunciamento, o presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado, desembargador José Aquino Flores de Camargo, ressal-
tou que a parceria entre a Corregedoria-Geral da Justiça e o SINDI-
REGIS foi fundamental para que se chegasse a este momento.

Cumpre destacar o excelente trabalho de toda a equipe da 
Corregedoria-Geral da Justiça para a implementação do projeto, 
culminando na edição do Provimento pelo Exmo. Sr. Desembar-
gador Tasso Caubi Soares Delabary, Corregedor-Geral da Justiça.

No evento do Tribunal de Justiça, além do seu presidente, de-
sembargador José Aquino Flores de Camargo, e do presidente 
do SINDIREGIS, Edison Ferreira Espindola, estiveram presentes as 
seguintes autoridades: o 3º Vice-Presidente do TJ, desembargador 
Francisco José Moesch; o representante da Presidência da AJU-
RIS e Diretor da Escola Superior da Magistratura, desembargador 
Cláudio Luis Martinewski; o Procurador-Geral de Justiça em exer-
cício, Ivory Coelho Neto; o Subdefensor Público-Geral do Estado, 
Marcelo Dadalt; o Coordenador da Comissão Gestora da Certidão 
Eletrônica, Calixto Wenzel; o Presidente da Cooperativa de Econo-
mia e Crédito Mútuo dos Notários e Registradores e representante 
da Presidência da Associação dos Notários e Registradores do Bra-
sil, Sérgio Afonso Mânica; o presidente da Fundação Enore e Vice-
-Presidente do Colégio Registral do RS, João Pedro Lamana Paiva; 
o presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do RS, 
Romário Pazutti Mezzari; o representante da Presidência da OAB, 
Domingos Martin; o Diretor-Geral Adjunto, Denilson Silva, e o Di-
retor-Técnico, Ildo Mário Szinvelski, representando o DETRAN/RS.

Além destas autoridades, também se fizeram presentes ao 
evento registradores civis de outros Estados que integram a 
Comissão da ARPEN Brasil (CRC Nacional), dentre os quais os 
representantes de São Paulo, Dr. Luís Carlos Vendramin Junior, 
Vice-presidente da ARPEN SP; Dr. Leonardo Munari de Lima, Te-
soureiro da ARPEN SP; representantes do Rio de Janeiro, Dr. Luiz 
Manoel Carvalho dos Santos, Diretor da ARPEN RJ; Dr. Eduardo 
Correa, Diretor da ARPEN RJ; e representantes do Paraná, Dr. 
Ricardo Augusto Leão, Presidente da ARPEN Brasil; e Dr. Arion 
Toledo Cavalheiro Jr., Presidente do IRPEN PR.

“Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a 
apresentes para criticar.

Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem 
e o daqueloutros que ficam de palanque, apontando erros, 
criticando, atormentando a vida das pessoas.

Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, 
nem temer pedradas.

Torna-te membro do grupo que opera e fala com o ob-
jetivo superior de ser útil.

Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem 
de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição”.

(Vida Feliz, Divaldo Franco pelo Espírito Joanna de Ângelis)
Pensamento enviado pelo Dr. Julio Weschenfelder

Reflexão

(cont. do texto da capa)

Gustavo
Realce
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Reunião entre CGJ e Comissão Gestora da Central/SINDIREGIS
O Corregedor-Geral da Justiça, Dr. Tasso Caubi Soares Delabary, recepcionou em seu Gabinete a Comissão Gestora da Cen-

tral do SINDIREGIS, bem como demais lideranças das entidades cartorárias de outros Estados que vieram prestigiar o evento. Na 
oportunidade, reafirmou que sua gestão será parceira nas iniciativas que modernizarem e melhorarem a prestação dos serviços 
extrajudiciais.

CIRCULAR 001/2014-CRC-
SINDIREGIS

 Porto Alegre, 17 de setembro de 
2014.

Prezados registradores civis:
Ao saudá-los, estamos dando início 

ao cumprimento às determinações con-
tidas no Provimento nº 17/2014-CGJ-RS, 
enviando a Versão 1.0 do Manual Téc-
nico elaborado pela Overstep, relativa-
mente à certidão eletrônica. 

O Provimento entrará em vigor 30 
dias após sua publicação, que ocorreu 
no dia 11/09/2014. 

Foram enviados através desta cir-
cular dois arquivos: Manual Técnico e 
Instruções da Coopnore para abertu-
ra de conta. A abertura de conta se faz 
necessária para que possam ocorrer os 
créditos correspondentes, o que será 
sistematizado pela Central.

Em breve, estaremos enviando o 
MANUAL DE COMUNICAÇÃO, que con-
terá instruções a respeito do envio da 
certidão para a Central, bem como da 
respectiva Nota de Emolumentos, e ou-
tras.

Atenciosamente, 
COMISSÃO COORDENADORA DA 

CENTRAL/SINDIREGIS
(51) 3029.9393

sindiregis@via-rs.net
*Enviado a todos os RCPNs através 

do Correio Eletrônico do TJ/RS 
 
CIRCULAR 002/2014-CRC-

SINDIREGIS
Porto Alegre, 30 de setembro de 

2014.
Prezados registradores civis do Esta-

do:
Conforme consta do CONVITE en-

viado no anexo desta circular, através 
da Assessoria de Relações Públicas do 
Tribunal de Justiça de nosso Estado, no 
próximo dia 07 de outubro, às 10h, no 6º 
andar do Palácio da Justiça, na Praça da 
Matriz, estará ocorrendo uma cerimônia 
de lançamento da CERTIDÃO ELETRÔNI-
CA no Rio Grande do Sul, prevista no re-
cente Provimento 17/2014-CGJ-RS. 

Como o Auditório tem número limi-
tado de lugares, os registradores que 
queiram comparecer ao evento DEVE-
RÃO CONFIRMAR PRESENÇA, ligando 
para o SINDIREGIS, através do número 
51-30299393. Uma vez esgotada a ca-
pacidade do local, a lista será enviada à 
Assessoria do Tribunal, que está organi-
zando o evento. Nesse dia, não haverá 
treinamento, pois se trata de uma ceri-
mônia de lançamento. 

CIRCULARES
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Conforme informado na Circular 
001/2014-CRC-SINDIREGIS, ainda nesta 
semana enviaremos a todos os registra-
dores o MANUAL DE COMUNICAÇÃO. Por 
enquanto, o que deve ser providenciado 
é o certificado digital para quem irá as-
sinar certidões eletrônicas, bem como 
a abertura de conta junto à Coopnore. 
Todos os registradores civis do Estado já 
estão cadastrados na Central de Buscas, 
e o que haverá é uma complementação 
cadastral.

E-MAIL EQUIVOCADO ENVIADO PELO 
SUPORTE TÉCNICO DA CENTRAL NACIO-
NAL

Os registradores civis deste Estado 
devem desconsiderar e-mail recebido 
do Suporte Técnico da CRC Nacional, que 
informa que está disponível o cadastra-
mento diretamente na Central Nacional.

Conforme amplamente divulgado 
pela ARPEN BRASIL, após reuniões havi-
das em São Paulo, das quais participa-
mos, houve acordo entre a Arpen Brasil 
e a Arpen SP para que esta desenvolva 
a interligação nacional entre as Centrais 
Estaduais existentes, como é o caso dos 
Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Paraná, Rio Grande do Sul, e o próprio Es-
tado de São Paulo, que engloba alguns 
estados. Assim, nos Estados em que já 
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existem Centrais Estaduais, a comunica-
ção será feita entre a Central Estadual e 
a Central Nacional. Portanto, no caso do 
Rio Grande do Sul, toda a comunicação 
e envio de dados para a Central Nacional 
será feita pela CRC-RS.

Essas reuniões têm sido acompanha-
das pelos respectivos técnicos de infor-
mática, que estão já desenvolvendo as 
ferramentas apropriadas para essa inter-
ligação.

Aliás, essa interligação é prevista no 
Provimento 17/2014-CGJ-RS, e também 
o Provimento 38/2014-CNJ prevê a in-
terligação das Centrais Estaduais exis-
tentes com a CRC NACIONAL.

É compreensível que tudo isto cau-
se apreensão, mas estamos fazendo um 
grande esforço para que nossa Central 
seja eficiente e traga uma excelente 
ferramenta aos registradores civis. Lem-
bramos, por exemplo, que na Central 
de São Paulo, a cada certidão eletrônica 
emitida, é descontado do cartório acer-
vo e do cartório solicitante o valor de R$ 
-2,00, totalizando R$ -4,00. No caso do 
RGS, não haverá nenhum desconto do 
valor da certidão para a Central, tendo 
sido instituída uma taxa específica para 
tanto, no valor de uma busca.

Atenciosamente,
COMISSÃO COORDENADORA DA 

CENTRAL/SINDIREGIS
(51) 3029.9393
sindiregis@via-rs.net
*Enviado a todos os RCPNs através 

do Correio Eletrônico do TJ/RS 

CIRCULAR 003/2014-CRC-
SINDIREGIS

Porto Alegre, 02 de outubro de 2014.
Prezados registradores civis:
Remetemos o MANUAL DE COMUNI-

CAÇÃO no anexo desta Circular, que con-
tém importantes informações relativas à 
solicitação e envio das certidões eletrôni-
cas e vem complementar o MANUAL ane-
xado à Circular 001. Acompanha também 
um pequeno Manual ilustrativo.

Todos já estão acostumados com 
a CENTRAL DE BUSCAS, que atual-
mente conta com aproximadamente 
12.800.000 lançamentos e uma média 
de mais de 2.000 acessos diários. 

O sistema da CERTIDÃO ELETRÔNI-
CA será integrado à Central de Buscas, 
portanto funcionará no mesmo ambien-
te, apenas com NOVO LAYOUT e novas 
FUNCIONALIDADES. O SINDIREGIS está 

fazendo a migração dos dados para SER-
VIDOR com maior capacidade, devendo 
estar disponibilizando esse novo layout 
provavelmente na próxima segunda-
-feira, dia 06 de outubro, quando infor-
maremos a todos, por circular.

Quando liberado o novo layout, de-
verão ser completados os DADOS CA-
DASTRAIS do cartório, como consta do 
Manual enviado no anexo desta circular. 

Resumindo:
1) Através da Circular 001, enviamos 

Manual contendo informações sobre 
Certificado Digital, Assinatura Eletrônica 
e abertura de conta corrente.

2) Através desta Circular, de número 
003, estamos enviando informações so-
bre a Comunicação entre os cartórios, 
geração de protocolo e dados cadas-
trais. 

3) Nos próximos dias, provavelmente 
no dia 06 de outubro, estaremos liberan-
do o novo sistema da Central de Buscas, 
quando os dados cadastrais deverão ser 
complementados. 

Importante frisar que o Provimento 
17/2014-CGJ-RS entra em vigor no dia 
11 de outubro de 2014, sendo que os 
cartórios têm o prazo máximo de até 01 
de novembro de 2014 para se cadastra-
rem. Esclarecendo: todos os cartórios de 
registro civil do Estado já constam no 
cadastro da Central de Buscas, porém 
deverão complementar o cadastro, con-
forme consta do Manual. 

Devido à divulgação que está tendo 
pela imprensa, é importante que todos 
se preparem para essa nova realidade e 
não esperem o último prazo para se ha-
bilitarem. 

Lembramos mais uma vez dos pré-
-requisitos: certificado digital e abertura 
de conta na Coopnore (ver Circular 001).

Atenciosamente, 
COMISSÃO COORDENADORA DA 

CENTRAL/SINDIREGIS
(51) 3029.9393
sindiregis@via-rs.net
*Enviado a todos os RCPNs através 

do Correio Eletrônico do TJ/RS 

CIRCULAR 004/2014-CRC-
SINDIREGIS

Porto Alegre, 06 de outubro de 2014.
Prezados registradores civis do Esta-

do:
 É com satisfação que informamos 

ter sido disponibilizado, na data de hoje, 
o novo layout da CENTRAL DE BUSCAS, 

que permitirá a solicitação e envio da 
CERTIDÃO ELETRÔNICA entre os Ofícios 
de Registro Civil das Pessoas Naturais no 
Rio Grande do Sul.

Há necessidade de atualizar os dados 
abaixo, na aba SEUS DADOS:

 - Código Nacional da Serventia (os 6 
primeiros dígitos das suas matrículas do 
Registro Civil);

- O seu percentual de ISSQN (se hou-
ver, e somente quando o valor é acresci-
do aos emolumentos);

- O seu código de cliente da COOP-
NORE (o número da conta corrente);

- Os CPFs autorizados - somente os 
CPFs do seu Ofício que possuem certifi-
cado digital e que podem assinar certi-
dões.

 As informações relativas à assina-
tura digital de uma certidão estão na 
CIRCULAR 001, e as instruções sobre a 
comunicação entre os cartórios estão na 
CIRCULAR 003, complementadas agora 
nesta circular.

O Provimento 17/2014-CGJ-RS entra 
em vigor no próximo dia 11 de outubro 
de 2014. Assim, a partir de segunda-fei-
ra - dia 13 de outubro de 2014 - todos 
os cartórios do RGS poderão solicitar e 
emitir certidões eletrônicas, desde que 
tenham cumprido as etapas obrigató-
rias -> certificação digital, conta na Co-
opnore e adaptação do sistema infor-
matizado do seu cartório para a emissão 
da certidão em formato PDF/A. Neste 
formato, a certidão virá pronta para ser 
impressa pelo cartório solicitante, assi-
nada digitalmente.

 Algumas informações adicionais:
 1) A abertura de um PROTOCOLO 

pode ser gerada a partir de um regis-
tro localizado na Central, ou através da 
opção oferecida no sistema para con-
firmação pelo cartório em que consta o 
registro. 

2) Após a abertura de um protocolo, 
estabelece-se a possibilidade de troca 
de mensagens entre os dois cartórios 
envolvidos - solicitante e acervo, bas-
tando clicar sobre o respectivo número 
de Protocolo. Havendo certeza quanto 
à certidão a ser solicitada, pode ser logo 
gerado o DOC (o sistema permite dois 
módulos - 1 página ou 2 páginas). Para 
acompanhar o recebimento de novos 
protocolos, basta clicar na aba PROTO-
COLO, que irá atualizar as solicitações 
feitas. 

3) Conforme Provimento 17/2014-CGJ-



5

inserção do número é para permitir futu-
ro controle.

4) Assim, o cartório solicitante rece-
berá a certidão completa do cartório 
acervo, já com a inserção da assinatu-
ra digital e do número do Protocolo da 
Central, e não poderá fazer nenhuma 
alteração no texto. Apenas deverá mate-
rializar a certidão.

5) Aqui cabe um esclarecimento: ao 
final da Circular 004, sugerimos um texto 
para que o cartório solicitante, após ter 
impresso a certidão eletrônica, coloque 
ao final, no local em que irá assinar a cer-
tidão. A sugestão foi a confecção de um 
carimbo, pois haverá certidão de uma 
página, bem como certidão com duas 
páginas. Como a grande maioria das 
certidões será de uma página, pode tam-
bém o cartório deixar um determinado 
número de folhas já contendo o texto no 
rodapé da página. Para tanto, estamos 
anexando um modelo a ser adaptado 
com a identificação do cartório.

6) Para completar o cadastro do car-
tório, acessar normalmente a Central 
(crc.sindiregis.com.br) e ir na aba SEUS 
DADOS. 

7) Quanto ao papel: a ARPEN BRASIL 
está tratando da questão do papel de 
segurança, a ser padronizado em todo o 
país. Enquanto não houver essa padro-
nização, iremos imprimir a certidão ele-
trônica em papel branco, de qualidade. 
De preferência A4, podendo também ser 
usado papel tamanho ofício.

É importante haver um esforço e tam-
bém compreensão, em especial nesses 
primeiros dias, para que possamos reali-
zar esse importante projeto. Nós estare-
mos atentos e respondendo às dúvidas 
que surgirem, e também aperfeiçoando 
o sistema e corrigindo eventuais falhas. 
A partir de segunda-feira, fique atento, 
pois poderá entrar uma solicitação de 
certidão para o seu cartório. O acompa-
nhamento deve ser feito na aba PROTO-
COLO. Para atualizar as informações, bas-
ta clicar na mesma.

COMISSÃO GESTORA DA CENTRAL/
SINDIREGIS

(51) 3029.9393
sindiregis@via-rs.net
*Enviado a todos os RCPNs através 

do Correio Eletrônico do TJ/RS 

Abaixo transcrevemos a Circular 
006/2014-CRC-SINDIREGIS e o Adendo à 
Circular 006/2014-CRC-SINDIREGIS

-RS, o valor do DOC será pago pela parte 
diretamente no cartório solicitante, de-
vendo este providenciar no respectivo 
pagamento. Sugerimos que este paga-
mento seja feito via internet, para evitar 
deslocamento de um funcionário até um 
banco ou agência lotérica. No DOC já 
constam os recibos das parcelas pagas, 
e deve ser fornecida uma cópia à parte, 
rubricada pelo cartório, constando que o 
valor foi pago.

4) Embora conste no Provimento o 
prazo legal de cinco (5) dias para a en-
trega da certidão, temos que fazer um 
esforço de toda a classe para entregá-la 
no prazo de 24 horas.

5) No ato da entrega da certidão 
eletrônica, o cartório solicitante deverá 
conferir se quem assinou digitalmente a 
certidão está devidamente cadastrado 
pelo cartório (na assinatura digital irá 
aparecer o CPF, e dentro do Protocolo 
- no lado direito - aparecerá o cartório 
que enviou a certidão e os CPFs cadas-
trados).

6) Os valores pagos, através dos 
DOCs gerados pela Central, irão para a 
conta da CENTRAL, com a identificação 
do PROTOCOLO gerado, e nos dias 10, 
20 e 30 de cada mês o sistema irá ge-
rar um relatório de todos os protocolos 
gerados para os devidos créditos aos 
cartórios. Cada cartório receberá um 
relatório contendo os protocolos dos 
quais participou - como SOLICITANTE 
ou como ACERVO.

7) O cartório ACERVO enviará ao SO-
LICITANTE, através da Central, a certidão 
eletrônica e o respectivo recibo de emo-
lumentos. Nos casos de DECLARAÇÃO 
DE POBREZA, não haverá geração de 
DOC bancário, sendo que os cartórios 
receberão o respectivo valor do FU-
NORE, com os procedimentos normais. 
Neste caso, o cartório SOLICITANTE de-
verá digitalizar a declaração de pobreza 
e enviá-la através da Central, dentro do 
Protocolo gerado.

8) No ato de entrega da certidão à 
parte, o cartório solicitante também 
fornecerá cópia do recibo do cartório 
ACERVO e também dele, SOLICITANTE.

Sabemos que surgirão dúvidas, mas 
estas deverão ser enviadas diretamente 
para o Sindiregis, e as responderemos 
através de Circulares.

 Contamos com a compreensão de 
todos para as dificuldades iniciais, mas 
certamente venceremos mais esse de-

safio.
Afinal, além da expedição das certi-

dões do acervo do seu cartório, você po-
derá materializar certidões de centenas 
de outros ofícios.

Lembramos que a certidão eletrô-
nica, após ser impressa pelo cartório 
solicitante, deverá ser também assina-
da. Como sugestão, estamos enviando 
o texto abaixo para a confecção de um 
carimbo, para ser colocado no local da 
assinatura:

 Esta certidão foi emitida e assinada 
digitalmente pelo cartório de origem do 
registro, e materializada por este .... Ofí-
cio de Registro Civil das Pessoas Naturais 
da ................................... nos termos do Pro-
vimento de número 17/2014-CGJ-RS.

Atenciosamente,
COMISSÃO COORDENADORA DA 

CENTRAL/SINDIREGIS
(51) 3029.9393
sindiregis@via-rs.net
*Enviado a todos os RCPNs através 

do Correio Eletrônico do TJ/RS 
 
CIRCULAR 005/2014-CRC-

SINDIREGIS
Porto Alegre, 08 de outubro de 2014
Prezados registradores civis do Esta-

do:
Lembrando, mais uma vez, que o Pro-

vimento de nº 17/2014-CGJ-RS, relativo 
à certidão eletrônica, entra em vigor no 
próximo dia 11 de outubro, vimos escla-
recer algumas dúvidas encaminhadas ao 
SINDIREGIS:

1) É preciso deixar claro que a certi-
dão não será gerada pela CENTRAL, e sim 
pelo sistema utilizado por cada cartório, 
como o da Overstep ou Sky, por exem-
plo. Após gerada a certidão no sistema, 
ela será assinada digitalmente pelo car-
tório que a emitiu e enviada PRONTA ao 
cartório solicitante, através da Central, 
juntamente com a nota de emolumen-
tos, ambos em arquivos PDF. 

2) No anexo desta circular enviamos 
uma certidão TESTE, para demonstrar 
uma certidão eletrônica, contendo:

a) a assinatura digital de quem emi-
tiu;

b) bem na parte inferior, o número 
do Protocolo da Central.

3) A inserção da assinatura digital na 
certidão está explicada no Manual Técni-
co que foi enviado, e o número do Pro-
tocolo da Central deve ser inserido no 
momento da emissão da certidão. Essa 
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- Nos foi solicitado um DOC impres-
so, apenas para visualização, e estamos 
enviando em anexo.

2) CONTROLES/PAGAMENTOS: vários 
colegas indagam como o cartório acervo 
saberá se houve o pagamento do DOC. É 
importante que todos entendam:

- Ao fazer uma solicitação de certi-
dão, o cartório solicitante está assumin-
do a responsabilidade pelo pagamento 
da integralidade dos valores;

- Ao fazer o pagamento do DOC, este 
valor será creditado na conta da Central, 
e, após a compensação noturna no siste-
ma bancário, será enviado um aviso do 
pagamento ao cartório acervo. Este avi-
so é feito tomando por base o Protocolo, 
que contém a identificação do cartório 
acervo;

- Todo controle dos pagamentos será 
feito baseado no número do Protocolo, 
e, conforme informado na Circular 004, a 
cada 10 dias serão procedidos os crédi-
tos nas contas dos titulares, na Coopno-
re, conforme protocolos gerados (tanto 
cartório solicitante, como cartório acer-
vo);

- Se algum cartório solicitou e rece-
beu uma certidão, porém deixou de efe-
tuar o pagamento, poderá ser identifica-
do através dos protocolos gerados;

- Como os cartórios envolvidos esta-
rão bem identificados, não cabe haver 
desconfiança quanto ao fato de que o 
pagamento não venha a ser efetuado; 
em casos excepcionais, o cartório acer-
vo pode solicitar confirmação através 
das mensagens no Protocolo;

- Nos casos de declaração de pobre-
za, o cartório solicitante digitalizará a 
declaração, arquivando-a em seu car-
tório, e a remeterá ao cartório acervo, 
para fins de ressarcimento do FUNORE. 
Ambos os cartórios irão receber ressarci-
mento do fundo.

ADENDO À CIRCULAR 006/2014 
CRC-SINDIREGIS

Bom dia,
Através deste, estamos complemen-

tando a Circular 006/2014-CRC-SINDIRE-
GIS, para informar:

1) Aqueles que não estão conseguin-
do abrir os VÍDEOS, basta copiar o atalho 
e colá-lo no Google Chrome (na linha de 
pesquisa).

2) MATERIALIZAÇÃO DA CERTIDÃO:
a) O cartório solicitante fará a confe-

rência da assinatura digital lançada na 

*Enviado a todos os RCPNs através 
do Correio Eletrônico do TJ/RS 

CIRCULAR 006/2014-CRC-
SINDIREGIS

Porto Alegre, 10 de outubro de 2014
Prezados registradores civis do Esta-

do:
Nesta Circular, mais uma vez estamos 

enviando IMPORTANTES informações a 
respeito da CENTRAL DE BUSCAS, com 
inclusão de vídeos, buscando com isto 
mantê-los bem informados.

Algumas indagações feitas são bem 
pertinentes, porém algumas revelam 
não terem sido lidas as orientações en-
viadas. Através de tópicos, vamos pro-
curar responder aos questionamentos 
ainda pendentes.

 Lembramos que estamos no início 
de um novo sistema, que sofrerá per-
manentes ajustes e aperfeiçoamentos. 
Orientações já enviadas:

- Manual Técnico referente à certifica-
ção digital;

- Manual de Comunicação referente à 
comunicação entre os cartórios, através 
da Central;

- Circulares de números 001 e 005.
As Circulares irão complementar ou 

atualizar os Manuais, que por sua vez so-
frerão novas versões. Através dos víde-
os estamos enviando mais informações 
a respeito da certificação digital, mas é 
importante frisar que cada cartório deve 
buscar orientação técnica junto à empre-
sa desenvolvedora do software de sua 
serventia. Também recebemos e-mails 
de cartórios que informam não terem 
sistema informatizado. Em diversas reu-
niões ocorridas na Corregedoria-Geral, 
esta nos informou que está exigindo que 
os cartórios se informatizem, e hoje não 
é mais possível manter cartórios sem in-
formatização. No RGS, temos empresas 
que, a preços acessíveis, disponibilizam 
excelentes sistemas para o RCPN. Vale 
lembrar também que a cobrança de Pro-
cessamento Eletrônico só é permitida 
quando o cartório está informatizado.

Em anexo estamos divulgando o Pro-
vimento 021/2014-CGJ-RS, que reeditou 
o Provimento 017/2014-CGJ-RS para al-
terar duas questões:

a) a Tabela dos valores, excluindo o 
item referente ao selo da Busca, eis que 
este se destina à manutenção da Central;

b) o parágrafo 9º, do artigo 2º, deter-
minando que, nos casos dos hipossufi-
cientes, a declaração de pobreza será 

enviada digitalizada pelo cartório soli-
citante ao cartório acervo, arquivando 
o cartório solicitante o original. Na reda-
ção anterior, constava que esse arquivo 
seria enviado para o cartório acervo e 
também para crc@tj.rs.gov.br

VÍDEOS ANEXADOS:
Procedimento para configurar o 

Adobe:
http://crc.sindiregis.com.br/video/

crcConfiguracaoAdobe.ogv
Procedimento para assinatura da 

certidão:
http://crc.sindiregis.com.br/video/

crcAssinaturaCertidao.ogv
Procedimento para envio da certi-

dão para a CRC:
http://crc.sindiregis.com.br/video/

crcEnvioCertidao.ogv
Procedimento para recepção da cer-

tidão via CRC:
http://crc.sindiregis.com.br/video/

crcRecebimentoCertidao.ogv
INFORMAÇÕES DIVERSAS, EM RES-

POSTA A DÚVIDAS LEVANTADAS:
1) RECIBOS: a parte irá pagar o VA-

LOR TOTAL diretamente ao cartório SO-
LICITANTE, que terá a responsabilidade 
de efetuar o pagamento do DOC. Como 
o DOC tem código de barras, poderá ser 
utilizada a internet para pagamento no 
próprio cartório.

- Temos que ter em conta que a par-
te interessada irá pagar o valor total ao 
cartório solicitante, portanto ela precisa 
de um recibo das parcelas pagas no ato 
da solicitação. Este recibo é aquele que 
integra o mesmo documento do DOC, 
ou seja, RECIBO DO SACADO.

- A parte superior do DOC contém 
um recibo das parcelas referentes à 
Central, DOC + busca, no valor total de 
R$ 10,00. Este recibo está em separado, 
pois se trata de um recibo da Central, 
que irá completar os outros dois recibos 
oficiais que serão fornecidos à parte na 
entrega da certidão: recibo de emolu-
mentos do cartório acervo (enviado 
através da Central) e recibo de emolu-
mentos do cartório solicitante.

- A parte inferior do DOC, que con-
tém código de barras, ficará com o car-
tório solicitante, para que este possa 
efetuar o pagamento. Hoje este DOC 
contém apenas o valor total, porém já 
combinamos com a empresa responsá-
vel pelo software para inclusão no mes-
mo da discriminação de todas as parce-
las, a exemplo do recibo do sacado.
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O número da conta deve ter seis (6) 
dígitos, incluído o dígito verificador. 
Trata-se de um campo alfanumérico. Al-
guns cadastraram 5 ou 7 dígitos, ou até 
mesmo números incorretos. Desprezar 
os zeros que antecedem o número e 
que eventualmente possam aparecer 
no talão de cheques. No caso do dígito 
verificador ser a letra “x”, cadastrar a letra 
“x”. Caso alguém tenha cadastrado o nú-
mero “0” no lugar da letra “x”, solicitamos 
que o substitua pela letra.

2) EMISSÃO e PAGAMENTO DA GUIA:
a) Enquanto não for paga a guia, não 

há nenhum problema em se emitir outra 
guia, dentro do mesmo Protocolo.

b) Só efetuar o pagamento da guia 
quando houver certeza quanto ao cartó-
rio ACERVO correto.

c) Não entregar a guia para a parte, 
pois a obrigação do pagamento é do car-
tório SOLICITANTE.

3) ASSINATURA DIGITAL:
a) Para que haja uma uniformidade, 

especialmente enquanto não for defini-
do o papel de segurança a nível nacional, 
solicitamos que a assinatura digital seja 
inserida no local próprio em que se assi-
na normalmente uma certidão.

b) Para aqueles que ainda encon-
tram dificuldades com o Adobe Reader, 
a Overstep preparou mais um pequeno 
Manual (enviado no anexo desta circu-
lar) através de e-mail, para Correção de 
erro “BER” do Adobe Reader com Certifi-
cados Safesign.

Atenciosamente,
COMISSÃO GESTORA DA CENTRAL/

SINDIREGIS
(51) 3029.9393
sindiregis@via-rs.net
*Enviado a todos os RCPNs através 

do Correio Eletrônico do TJ/RS 

CIRCULAR 009/2014-CRC-
SINDIREGIS

Porto Alegre, 03 de novembro de 
2014

Prezados registradores civis do Esta-
do:

Ao cumprimentá-los, temos a satis-
fação de informar que no dia 31 de ou-
tubro último foi feita a 1ª transferência 
de valores da Central para as contas de 
217 cartórios, envolvendo 1.628 créditos 
(814 certidões eletrônicas emitidas). As-
sim, poderão ser consultados, na conta 
corrente individual, os lançamentos efe-
tuados (o número do protocolo consta 

certidão pelo cartório acervo e depois 
fará a impressão.

b) O cartório solicitante assinará 
MANUALMENTE (não digitalmente) a 
certidão impressa. Por esse motivo, su-
gerimos aquele texto para ser aposto ao 
final da certidão, de preferência que seja 
confeccionado um carimbo (tipo auto-
entintado) ou então já pré-impresso o 
texto, conforme modelo enviado.

Atenciosamente,
COMISSÃO GESTORA DA CENTRAL/

SINDIREGIS
(51) 3029.9393
sindiregis@via-rs.net
*Enviado a todos os RCPNs através 

do Correio Eletrônico do TJ/RS 
 
CIRCULAR 007/2014-CRC-

SINDIREGIS
Porto Alegre, 15 de outubro de 2014.
Prezados registradores civis do Esta-

do:
Nesses primeiros dias de funciona-

mento, percebemos a importância da 
implantação da certidão eletrônica em 
nosso Estado, permitindo o envio de 
certidões através da Central, com toda a 
segurança da certificação digital.

Insistimos para que todos agilizem 
as adaptações necessárias e ignorem o 
fato de haver prazo até 01 de novem-
bro, pois isto está impedindo o funcio-
namento 100% de nossa Central e com-
prometendo a avaliação positiva por 
parte da população.

Lembramos que os ofícios de RCPN, 
desde 2009, pelo Provimento 20/2009-
CGJ, já tem a obrigação de solicitar cer-
tidões de outros cartórios, usando o 
correio eletrônico do TJ. E hoje, com a 
Central, esta tarefa ficou muito facilita-
da, além de receber emolumentos para 
imprimir a certidão enviada.

Enviamos circulares, vídeos, enfim, 
todas as informações necessárias bus-
cando bem orientar os registradores 
civis.

Basicamente, são três tópicos a se-
rem observados:

1) Complementação dos SEUS DA-
DOS na Central de Buscas e abertura de 
conta na Coopnore.

2) Baixa de arquivos nos computa-
dores que utilizarão a certificação digital 
do site do cartão adquirido (exemplo: 
cartões CERTISIGN -> www.certisign.
com.br) e seguir os passos indicados.

3) Atualização do Adobe Reader, 

para que ele reconheça as assinaturas 
digitais, conforme circular e vídeo envia-
dos.

Já estamos atrasados, pois a ERA DI-
GITAL começou há muito tempo, e te-
mos que rapidamente nos adaptar para 
não sucumbirmos!

INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE A CEN-
TRAL -> PROTOCOLOS:

1) Somente o cartório SOLICITANTE 
pode encerrar o Protocolo. Portanto, re-
vise os protocolos em que é solicitante 
e encerre todos os já concluídos, caso 
contrário ele permanecerá na lista dos 
vigentes. Como existe a opção de listar 
somente os vigentes, acabará listando 
processos já concluídos. Encerrar inclu-
sive protocolos em que houve atestado 
de pobreza (na aba Protocolo, consta à 
esquerda, em SIT, a informação VIG ou 
ENC).

2) Buscas na aba Protocolo: existem 
as opções pelo número de Protocolo, 
Nomes, Cidade e Vigentes. Para fazer 
uma busca por Nomes ou Cidade, após 
preencher a linha de pesquisa -> clique 
em Nomes ou Cidade.

3) Em mensagens, aparecerá a in-
formação “Pagamento realizado e com-
pensado”, enviada pela Central, normal-
mente no dia seguinte ao pagamento 
da guia, após a compensação bancária. 
Significa a confirmação do pagamento 
da guia pelo cartório solicitante. A distri-
buição dos valores aos cartórios, nas res-
pectivas contas, foi explicada na Circular 
anterior.

4) Importante: no cadastro dos da-
dos do cartório, SOMENTE COLOCAR OS 
CPFs de quem tem certificado digital e 
está autorizado a assinar pelo cartório.

CIRCULAR 008/2014-CRC-
SINDIREGIS

Porto Alegre, 27 de outubro de 2014
Prezados registradores civis do Esta-

do:
Ao cumprimentá-los, vimos solicitar 

especial atenção para o que segue:
1) CADASTRO DA CONTA: na última 

sexta-feira, ao se pretender repassar os 
créditos para os cartórios que tiveram 
movimentações, como SOLICITANTE ou 
como ACERVO, isto não foi possível, em 
virtude de muitos terem cadastrado IN-
CORRETAMENTE o número da conta da 
Coopnore, na Central. Para evitar proble-
mas, solicitamos que todos verifiquem 
COM URGÊNCIA o número cadastrado.



no extrato).
Com a intenção de mantê-los sem-

pre bem informados, seguem mais 
orientações:

1) DÚVIDAS: Todas as dúvidas refe-
rentes à Central devem ser encaminha-
das para o e-mail do SINDIREGIS: sindi-
regis@via-rs.net

2) CIRCULARES E MANUAIS: Todas as 
circulares e manuais estão disponibiliza-
dos no site do SINDIREGIS, e agora num 
link específico (CRC - CIRCULARES).

3) ATESTADO DE POBREZA: No provi-
mento 17/2014-CGJ constava erronea-
mente que deveria ser enviado também 
para esse e-mail da Central cópia digita-
lizada da declaração de pobreza. Isto foi 
corrigido no Provimento 21/2014-CGJ. 
Assim, a cópia digitalizada deverá ser 
enviada pelo cartório solicitante somen-
te ao cartório acervo. Lembramos que 
ambos os cartórios, no caso de declara-
ção de pobreza, receberão do Funore. 
Neste caso, o cartório solicitante arqui-
vará a Declaração e, após receber e ma-
terializar a certidão recebida, também 
baixará o selo correspondente, para fins 
de ressarcimento. Como não envolve 
pagamento de emolumentos, o cartório 
acervo remeterá ao solicitante apenas a 
certidão eletrônica.

4) PROTOCOLO: O Protocolo está 
com uma demanda muito intensa, mo-
tivo pelo qual deverá ser utilizado para o 
fim específico para o qual foi instituído. 
Por isso,  não utilizá-lo para o envio de 
comunicações em geral (para tanto, uti-
lizar o correio eletrônico do TJ) ou para 
esclarecimento de dúvidas ou solicita-
ções diversas.

5) PAGAMENTO DE GUIAS/ENVIO DE 
CERTIDÕES:

a) A certidão eletrônica veio para 
agilizar e facilitar para as partes a ob-
tenção de certidões, motivo pelo qual o 
CARTÓRIO ACERVO não deverá retardar 
a resposta ao CARTÓRIO SOLICITANTE, 
informando a localização do registro e 
quantidade de páginas. Por seguidas 
orientações da Corregedoria-Geral da 
Justiça, temos que procurar sempre emi-
tir a certidão em uma página, só usando 
a segunda quando efetivamente isto se 
impõe.

b) Há cartórios que estão aguardan-
do até a confirmação na Central da com-
pensação do pagamento da guia para 
enviar a certidão,  o que irá retardar todo 
o processo; ora, o cartório solicitante é 

a emissão de certidão eletrônica pelos 
ofícios de RCPN, nos termos do Provi-
mento 21/2014-CGJ.

Todas as ferramentas foram coloca-
das à disposição dos registradores. O 
que ainda falta é AGILIDADE. Insistimos 
mais uma vez para que - tão logo con-
firmada a existência da certidão pelo 
cartório acervo - o cartório solicitante 
faça o pagamento da guia, e o cartório 
acervo REMETA LOGO a certidão. No 
momento em que houve a solicitação, a 
responsabilidade pelo pagamento pas-
sa a ser do cartório solicitante. Há casos 
de demora de até cinco (5) dias. Ora, a 
certidão eletrônica veio para agilizar o 
processo. Dentro do possível, deve ser 
remetida no mesmo dia!  NÃO ESPERAR 
A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DA 
GUIA, pois isto está comprometendo 
a agilidade e a credibilidade de nossos 
serviços!

A Corregedoria-Geral da Justiça tem 
buscado informações a respeito da Cen-
tral e seus desdobramentos. Em breve 
deverá nos solicitar RELATÓRIOS, como 
previsto no Provimento, e o SINDIREGIS 
tem obrigação de informar!

Na próxima sexta-feira deverá ser re-
metida pela Central nova listagem para 
a Coopnore, a fim de serem procedidos 
os créditos correspondentes nas contas 
dos titulares.

RELAÇÃO DE CARTÓRIOS PENDEN-
TES NA CRC:

a) cinquenta e cinco (55) não cadas-
traram nenhum CPF autorizado (assina-
tura digital).

b) sessenta e oito (68) não cadastra-
ram conta da Coopnore na CRC.

c) vinte e um (21) estão com algum 
tipo de problema na conta da Coopnore 
(conta errada, erro de digitação).

O SINDIREGIS, através de seu quadro 
funcional, está entrando em contato te-
lefônico com os cartórios em situação 
irregular, mas mesmo assim ainda per-
sistem as lacunas acima apontadas.

Os números de certidões emitidas, 
porém, são animadores, e isto faz com 
que tenhamos cada vez mais força para 
prosseguir!

Atenciosamente,
COMISSÃO GESTORA DA CENTRAL/

SINDIREGIS
(51) 3029.9393
sindiregis@via-rs.net
*Enviado a todos os RCPNs através 

do Correio Eletrônico do TJ/RS 

responsável pelo pagamento da certi-
dão, e não há porque não confiarmos. 
Enviar logo, portanto, a certidão e con-
ferir posteriormente o pagamento.

c) O cartório solicitante, além de sua 
nota de emolumentos, deverá também 
materializar a nota de emolumentos en-
viada pelo cartório acervo e entregá-las 
à parte. Para efeito de melhor controle 
das notas de emolumentos ligadas a 
certidões eletrônicas, sugerimos que 
nas mesmas sempre conste o NÚMERO 
DO PROTOCOLO, pois permitirá identifi-
car perante a Receita Federal ou outros 
órgãos a ligação dessas notas com os 
valores recebidos através da Coopnore 
(p. ex. CRC - Protocolo nº ....).

d) Enquanto não houver definição 
do papel de segurança, é importante 
que conste  o BRASÃO, de forma centra-
lizada, no cabeçalho da certidão, uma 
vez que a impressão é feita em papel 
branco.

e) Lembramos, mais uma vez, que 
não esqueçam de ENCERRAR os proto-
colos já concluídos.

Ao encerrar, cumpre informar que, 
a partir de agora, todos os cartórios 
de RCPN estão obrigados ao cumpri-
mento do estabelecido no Provimento 
21/2014-CGJ-RS, ou seja, devem estar 
aptos a emitir certidões eletrônicas.

Atenciosamente,
COMISSÃO GESTORA DA CENTRAL/

SINDIREGIS
(51) 3029.9393
sindiregis@via-rs.net  
*Enviado a todos os RCPNs através 

do Correio Eletrônico do TJ/RS 

CIRCULAR 010/2014-CRC-
SINDIREGIS

Porto Alegre, 13 de novembro de 2014
Prezados registradores civis do Estado:
Ao cumprimentá-los, vimos inicial-

mente agradecer a todos os que envia-
ram elogios relativos  à implantação da 
CENTRAL DE BUSCAS, agora fortalecida 
com a emissão da CERTIDÃO ELETRÔNI-
CA, alguns inclusive referindo que havia 
uma DEMANDA REPRIMIDA.

Pelos números já demonstrados, 
não temos mais qualquer dúvida quan-
to ao acerto de implantarmos no Rio 
Grande do Sul a certidão eletrônica. A 
dificuldade que ainda encontramos é 
relativa à relutância de alguns poucos, 
porém devemos lembrar que a partir de 
01 de novembro último é OBRIGATÓRIA 
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Mais de cem pessoas, dentre tabeliães, registradores, ju-
ízes e advogados, participaram, no dia 7 de novembro, no 
Auditório do Foro Cível de Porto Alegre (Foro Novo), de um 
painel sobre “Reflexos da Medida Provisória 656/2014 na Se-
gurança Jurídica dos Negócios Imobiliários”, evento promovi-
do pela AJURIS e Fundação ENORE.

A MP 656/2014, assinada pela presidente Dilma Rousseff 
e já em vigor, tem o objetivo de dar mais segurança jurídica 
aos atos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar 
direitos reais sobre imóveis.

O primeiro painel, coordenado pelo registrador imobiliá-
rio Mário Pazutti Mezzari, da ENORE e presidente do Colégio 
Registral do Rio Grande do Sul, teve a participação do regis-
trador Dr. João Pedro Lamana Paiva, também da ENORE, que 
tratou do “Princípio da Concentração”; e do juiz federal Dr. 
Tiago Scherer, que abordou os “Antecedentes e Concepção da 
Medida Provisória nº 656/2014.

Na sequência, o Dr. Mário Pazutti Mezzari discorreu sobre 
as “Impressões dos Registradores Imobiliários acerca da MP 

656/2014”, ressaltando a importância de um princípio sanea-
dor que simplifique a matrícula registral do imóvel.

Logo depois, o evento prosseguiu com a palestra do tabe-
lião de notas Dr. Luiz Carlos Weizenmann sobre “Impressões 
dos Tabeliães de Notas Acerca da MP 656/2014”, seguido pela 
tabeliã Dra. Jenifer Castellan de Oliveira, da ENORE, que trou-
xe suas impressões sobre este tema.

Também presente ao evento, a registradora civil Dra. Jo-
ana D’arc de Moraes destacou a importância da união entre 
registradores e tabeliães na busca da segurança jurídica, que 
vai beneficiar o adquirente do imóvel. Representando a OAB/
RS, o Dr. Artur Thompsen Carpes fez algumas considerações 
sobre a MP 656 sob o ponto de vista dos advogados.

Para encerrar o painel, a Dra. Jaqueline Mielke, professora 
da ESM, discorreu sobre “Impactos da MP 656/2014 Sobre a 
Atividade Advocatícia”, demonstrando sua preocupação com 
a interpretação da MP pela Justiça do Trabalho. Ao final, fo-
ram respondidas as perguntas feitas pelo público que esteve 
presente.

Encontro debate Medida Provisória 656/2014 na 
segurança jurídica dos negócios imobiliários
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extingue-se a garantia, e não há como 
estender-se a novos financiamentos o 
que já está extinto.

Não existe garantia latente ou poten-
cial. A garantia real é vinculada a uma 
dívida ou obrigação; extinta esta, extin-
gue-se aquela. A extinção da garantia in-
depende do ato formal de cancelamento 
do registro; é o pagamento da dívida que 
a extingue.

É preciso insistir que não existe garan-
tia se não existir dívida; a quitação desta 
cancela automaticamente aquela. 

Por isso, entendemos que não é legí-
tima a pretensão de manter as garantias 
em “stand by”, para serem utilizadas em 
futuros financiamentos. 

Atenciosamente,
Colégio Registral RS
(*) Art 58. Em caso de mais de um 

financiamento, sendo os mesmos o 
emitente da cédula, o credor e os bens 
apenhados, poderá estender-se aos fi-
nanciamentos subsequentes o penhor 
originariamente constituído, mediante 
menção da extensão nas cédulas poste-
riores, reputando-se um só penhor com 
cédulas rurais distintas. 

COMUNICADO Nº 26/2014
MATRÍCULA DE IMÓVEL GEORREFE-
RENCIADO

Face à inexistência de normas a res-
peito do conteúdo de uma matrícula de 
imóvel georreferenciado, e na esperança 
de auxiliar os colegas a obterem unifor-
midade de procedimentos, O Colégio Re-
gistral RS vem sugerir que tais matrículas 
contenham:

1º - Descrição pelos padrões histó-
ricos, contendo localização, área e con-
frontações com seus respectivos pontos 
cardeais.

Para tanto, recomenda-se que o pro-
fissional responsável pelos trabalhos de 
georreferenciamento elabore memorial 
com a descrição resumida. Mas nada 
impede que tal descrição seja criada de 
ofício pelo Registrador, a partir dos dados 
constantes nos demais documentos que 
lhe forem apresentados.

2º- Reprodução das tabelas, sem ten-
tar modificá-las para texto contínuo.

O formato adotado para a elaboração 
das tabelas é de fácil leitura, especialmen-
te pelos que detêm conhecimento técni-
co, o que não acontece se a redação de 
tais dados for feita com redação contínua. 

3º - Reproduzir a planta do imóvel. 
O aperfeiçoamento da matrícula pas-

sa pela inserção de planta do imóvel. 
Certamente a planta terá de ser reduzida 
para adaptá-la ao tamanho da ficha de 
matrícula, mas a visualização do formato 
do imóvel em muito ajudará a todos os 
usuários, técnicos ou leigos. Não importa 
que as medidas de perímetro e outros da-
dos constantes na planta fiquem de difícil 
leitura pela redução que terá de ser feita, 
o importante nos parece ser a imagem 
com os contornos da gleba.

Porto Alegre, 23 de outubro de 2014.
Atenciosamente,
A Diretoria
Colégio Registral RS

COMUNICADO Nº 23/2014
PROVIMENTO 014/2014-CGJ/RS - RETI-
FICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL

Atendendo pleito formulado pelo 
Colégio Registral do RGS e pelo Colégio 
Notarial do Brasil Seção RS, a Corregedo-
ria Geral da Justiça expediu o Provimento 
014/2014, facilitando os procedimentos 
de retificação de imóvel e de localização 
de parcela.

Porto Alegre, 19 de agosto de 2014.
A Diretoria

PROVIMENTO Nº 014/2014-CGJ
Processo nº 0010-14/000564-9
Desnecessidade de anuência de Entes 

Administrativos e seus órgãos represen-
tativos para retificação extrajudicial. Arti-
go 213, II da Lei nº 6.015/73. Acrescenta o 
parágrafo único e inciso I, no artigo 530-
A, na CNNR. 

O Desembargador TASSO CAUBI SO-
ARES DELABARY, Corregedor-Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de uni-
formização dos procedimentos relativos 
à retificação extrajudicial - quanto aos 
imóveis rurais - ao Projeto Gleba Legal, 
equiparando-os quanto à questão de 
anuência e de intervenção do Município, 
Estado ou União ou de seus órgãos repre-
sentativos;

Considerando que as retificações ex-
trajudiciais, criadas pela Lei 10.931/2004 e 
inseridas no artigo 213, II, da Lei 6.015/73 
(Lei dos Registros Públicos), tratam de si-
tuações fáticas consolidadas, levando-se 
em conta que estamos diante de divisas 
com rios, lagos, ruas, travessas, etc..., es-
tando previstas apenas para os casos de 
“RETIFICAÇÕES TABULARES” ocasionadas 
e/ou exigidas para suprir algum erro ma-
terial do registro.

PROVÊ: 
Art. 1º - Acrescenta o parágrafo único 

e inciso I, no artigo 530-A, na CNNR, com 
a seguinte redação:

“ parágrafo único - Nas retificações 
administrativas reguladas pelo inciso II, 
do artigo 213, da Lei dos Registros Públi-
cos, concomitante ou não da Localização 
de Parcela do Projeto Gleba Legal, não 
será obrigatória a anuência do Municí-
pio, Estado ou União, ou de seus órgãos 
representativos, nos casos em que o imó-
vel a ser retificado, localizado na zona ru-
ral, fizer divisa com bens públicos de uso 
comum do povo, tais como vias públicas 
(estrada, rua, travessa, etc.) ou correntes 
ou depósitos hídricos (rio, sanga, arroio, 
lago, mar, etc.).

 I - O proprietário e o profissional autor 
da planta e do memorial descritivo firma-
rão declaração, a ser arquivada no Regis-
tro de Imóveis, de que a medição respei-
tou plenamente as divisas com as áreas 
e faixas de domínio de imóveis públicos 
previstas no item anterior. ” 

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

Art. 3º - Revogam-se disposições em 
contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 01 de agosto de 2014.

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABA-
RY

Corregedor-Geral da Justiça

COMUNICADO N° 024/2014
REGISTRO ELETRÔNICO - INFORMATI-
ZAÇÃO - INÉRCIA - RISCO DE PERDA 
DA DELEGAÇÃO - ENQUETE

Alertamos aos Associados para o ris-
co de perda de delegação daqueles que 
não implementarem o registro eletrô-
nico através de adequado processo de 
informatização do Serviço Registral, em 
atenção ao disposto no art. 39 da Lei nº 
11.977/2009, que estabeleceu o prazo de 
05 (cinco) anos a contar da data da pu-
blicação da lei em 08/07/2009, prazo este 
que se encontra expirado.

Para evitar dissabores no futuro suge-
rimos àqueles que ainda não estão infor-
matizados (se houver) que viabilizem o 
processo urgentemente.

Em reunião realizada na Corregedo-
ria-Geral do Rio Grande do Sul no dia de 
ontem nos foi solicitado um diagnóstico 
do estágio de informatização dos Servi-
ços Registrais de Imóveis no Estado, para 
subsidiar a normatização do “Registro 
Eletrônico”.

A fim de alcançarmos esta informa-
ção necessitamos que os associados 
indiquem, com a máxima brevidade, o 
grau de informatização de seu Serviço 
Registral de Imóveis, marcando uma das 
alternativas abaixo:

(  ) Indicadores real e pessoal informa-
tizados

(  ) Matrículas e fichas (Lºs 2-RG e 
3-RAUX) digitalizadas

(  ) Indicadores real e pessoal informa-
tizados e matrículas e fichas (Lºs 2-RG e 
3-RAUX) digitalizadas

(   ) Não informatizado
Porto Alegre, 04 de setembro de 

2014.
Mario Pazutti Mezzari
Presidente

COMUNICADO Nº 25/2014
CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL COM 
VENCIMENTO POSTERIOR À DATA DE 
PAGAMENTO DA DÍVIDA

Prezados associados:
A Diretoria do Colégio Registral RS re-

cebeu notícias de que estão sendo apre-
sentadas a registro cédulas rurais em que 
a dívida deve ser paga em determinado 
ano (2015, por exemplo), mas cujo título 
tem vencimento vários anos depois (em 
2019, por exemplo). 

Trata-se de uma tentativa de manter 
os gravames reais de penhor e hipoteca 
em primeiro grau, a fim de que venham 
garantir futuros financiamentos. 

Trata-se, a nosso sentir, de equivoca-
da interpretação do disposto no artigo 
58 (*) do Decreto-lei nº 167/67, consi-
derando que a extensão da garantia a 
novos financiamentos somente se pode 
dar enquanto a garantia existir. E é pre-
ciso enfatizar que esta possibilidade de 
estender a garantia somente se aplica ao 
PENHOR, e não à HIPOTECA. 

Mas mesmo se tratando de garan-
tia pignoratícia, uma vez paga a dívida 

COLÉGIO REGISTRAL
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outra pessoa, como o proprietário an-
terior de uma área que foi vendida, por 
exemplo.

3.3.3 - Fundamentação do requeri-
mento: Neste campo deve ser anexada 
a certidão atualizada da matrícula con-
tendo a descrição certificada.

Após o preenchimento de todos os 
dados, deve se clicar no botão proto-
colar. Não sendo constatados erros de 
preenchimento, o requerimento é pro-
tocolado. Então é exibido o número de 
protocolo para acompanhamento.

Observação: caso a certificação 
apresentada possua erros ou vícios 
que impeçam a abertura de nova ma-
trícula com a devida averbação da 
certificação, o registrador poderá re-
querer o cancelamento da certificação 
da(s) parcela(s).

4 - CÁLCULO DE ÁREA
A área apresentada nas peças téc-

nicas (planta e memorial) da parce-
la certificada pelo SIGEF é calculada 
tomando-se como referência o Plano 
de Projeção Geodésico Local. Antes do 
SIGEF, as áreas eram calculadas toman-
do-se como referência o Plano de Pro-
jeção UTM. Uma mesma propriedade 
apresentará diferentes valores de áreas 
se calculadas em cada um dos planos, 
mas isso não significa que existe erro 
de uma para outra, apenas o cálculo 
que foi efetuado em diferentes refe-
renciais, ou seja, não é um caso de reti-
ficação de área, pois a mesma não está 
errada.

O cálculo de área realizado pelo SI-
GEF busca representar a área calculada 
de uma forma mais próxima da área 
real, apresentando uma menor distor-
ção entre a área real e a superfície fí-
sica.

Em caso de desmembramento, o 
somatório das áreas não irá coincidir 
com a área total de onde os desmem-
bramentos foram realizados, o que não 
implica em erro, e sim em métodos de 
cálculo.

Nos casos em que a matrícula ainda 
não possua um perímetro georreferen-
ciado (certificado ou não), não haverá 
questionamento, pois será efetuada 
a retificação da área com a averbação 
da nova área certificada, que será pelo 
Plano Geodésico Local.

Vila Velha, 20 de Novembro de 2014.
Atenciosamente,
Oscar Oséias de Oliveira
Coordenador do Comitê Nacional 

de Certificação

INSTITUTO NACIONAL DE COLONI-
ZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA DIRETO-
RIA DE ORDENAMENTO DA ESTRUTU-
RA FUNDIÁRIA COMITÊ NACIONAL DE 
CERTIFICAÇÃO E CREDENCIAMENTO

Aos Cartórios de Registros de Imó-
veis Assunto: Acesso e utilização do 
SIGEF

Senhores oficiais;
Trata o presente sobre o acesso e 

utilização do Sistema de Gestão Fun-
diária - SIGEF e demais considerações.

1 - APRESENTAÇÃO
Com a publicação da 3ª edição da 

Norma Técnica de Georreferenciamen-
to de Imóveis Rurais, a certificação dos 
memoriais descritivos passou a ser 
realizada pelo Sistema de Gestão Fun-
diária (SIGEF), que é uma ferramenta 
eletrônica desenvolvida pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) e pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MOA) para 
subsidiar a governança fundiária do 
território nacional.

Com esta ferramenta, a certificação 
e a geração das peças técnicas (plan-
tas e memoriais descritivos) passaram 
a ser automatizadas e a autenticidade 
verificada através do SIGEF, no seguin-
te endereço: https://sigef.incra.gov.br.

Uma das inovações do sistema foi 
a efetivação da interconexão entre o 
INCRA e o Registro de Imóveis, pois 
através deste os oficiais informam via 
SIGEF as atualizações registrais refe-
rentes ao imóvel certificado.

2 - ACESSO AO SIGEF
Para acesso ao SIGEF são utiliza-

dos certificados digitais segundo os 
padrões da Infraestrutura de Chaves 
Públicas - ICP Brasil. Cada usuário de-
verá possuir um dispositivo tipo car-
tão inteligente (smartcard) ou token, 
nos padrões da ICP-Brasil. A utilização 
requer a instalação prévia do software 
do dispositivo no sistema operacional 
da máquina a ser utilizada.

Após realizar a instalação, o token 
ou cartão deve ser inserido na má-
quina. Ao acessar pela primeira vez 
o endereço https://sigef.incra.gov.br 
aparecerá a identificação do certifica-
do digital do usuário. Ao clicar em OK 
será solicitada a senha do certificado 
digital. Após o usuário estar logado, 
obterá como opção o ícone “Cadas-
trar”, clique, realize seu cadastramento 
e salve. Caso não apareça este ícone, 
deverá clicar no nome e CPF do usuá-
rio, no canto superior direito da tela, e 

realizar o devido cadastramento.
Para liberar as funcionalidades do 

perfil de Oficial de Registro, encami-
nhar e-mail ao endereço eletrônico 
cnc@incra.gov.br, com os seguintes 
dados:

- Nome e CPF do Oficial de Registro 
a ser cadastrado com a devida com-
provação de vínculo com a serventia e 
o Código Nacional de Serventia - CNS.

3 - REQUERIMENTO DE REGISTRO
Após a certificação e a efetivação 

do registro da parcela georreferencia-
da no cartório de registro de imóveis, é 
necessário efetuar o requerimento de 
registro.

Pelo requerimento de registro é 
confirmado ou atualizado os dados de 
matrícula e de proprietário, referentes 
a uma parcela certificada. Os dados in-
formados neste requerimento devem 
ser aqueles que estão atualizados no 
cartório de registro de imóveis com os 
dados do memorial descritivo gerado 
pelo SIGEF.

O INCRA efetuará análise do reque-
rimento e, sendo deferido, os dados 
são atualizados no sistema e as peças 
técnicas passam a ser disponibilizadas 
sem ressalvas em relação aos dados de 
registro.

Para iniciar o requerimento, clique 
no botão criar requerimento de regis-
tro. Após clicar, segue-se para a página 
referente ao requerimento de registro. 
Os dados que devem ser preenchidos 
na página são agrupados por temas:

3.1 - Seleção de parcela
Ao clicar no botão “Selecionar Par-

cela” é aberta uma janela na qual o cre-
denciado buscará a parcela que será 
objeto do requerimento. 

Não é necessário informar todos os 
campos, informe um ou mais campos e 
clique em “pesquisar”.

Após selecionar a parcela o sistema 
direciona novamente para a página do 
requerimento e o mapa passa a exibir 
a parcela selecionada. Se houver inte-
resse em alterar a parcela, basta clicar 
no botão remover parcela e selecionar 
uma nova parcela.

3.2- Dados do Registro
3.2.1 - Matrícula: Deverá ser preen-

chido o Código do Cartório (CNS) e a 
nova matrícula gerada por ocasião da 
certificação.

3.2.2 - Proprietário: Deverá ser in-
formado o atual proprietário da matrí-
cula gerada, independentemente se a 
certificação tenha saído em nome de 

Acesso e utilização do SIGEF
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Adjudicado este, os adjudicantes 
pretendem efetuar a venda e a côn-
juge vender a sua meação.

Pergunto: se faz necessária a anu-
ência do cônjuge que teve sua me-
ação adjudicada para que a meação 
que foi ressalvada seja vendida?

RESPOSTA:
Segundo estabelece o inc. I do art. 

1.647 CCB, “Ressalvado o disposto no art. 
1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem 
autorização do outro, exceto no regime 
da separação absoluta: I - alienar ou gra-
var de ônus real os bens imóveis”.

Não havendo qualquer ressalva no 
dispositivo citado quanto a bens reser-
vados ou incomunicáveis, mister se faz 
a outorga uxória, exigível para assegu-
rar que não haverá prejuízo ao patrimô-
nio familiar.

Saudações,
Colégio Registral RS

CONSULTA - RI - MORE LEGAL - LO-
CALIZAÇÃO DE PARCELA - ART. 
526-C CNNR-CGJ-RS

PERGUNTA:
Recebemos uma escritura de lo-

calização de parcela pelo More Le-
gal. Trata-se de lote de loteamento 
regularmente inscrito, que tem 20 
por 50 e pertence a duas pesso-
as - A e B. Foram apresentadas as 
certidões da prefeitura que descre-

CONSULTA - RI - NOTAS - DECLARA-
ÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - DE-
SAPROPRIAÇÃO - DELEGAÇÃO

PERGUNTA:
A ANEEL declarou de utilidade 

pública, para fins de desapropria-
ção, em favor da Coogerva Linha 
Aparecida Energia S/A, as áreas que 
perfazem uma superfície total de 
..., de propriedades particulares nos 
municípios de Rodeio Bonito, Novo 
Tiradentes, ............., destinadas à im-
plantação da PCH, conforme Resolu-
ção nº 4.708/2014.

A minha pergunta é a seguinte: 
esta declaração de utilidade pública, 
além de plantas e memoriais descri-
tivos, são documentos suficientes 
para que seja feita uma escritura 
pública de desapropriação amigável 
ou a Coogerva deverá elaborar um 
decreto de desapropriação propria-
mente dito, baseado na declaração 
de utilidade pública, constando o 
valor pelo qual o imóvel está sendo 
desapropriado?

RESPOSTA: 
O DECRETO Nº 2.335, DE 6 DE OUTU-

BRO DE 1997, estabelece em seu art. 1º 
que “É constituída a Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia 
sob regime especial, com personalida-
de jurídica de direito público e autono-
mia patrimonial, administrativa e finan-

ceira, vinculada ao Ministério de Minas 
e Energia, com sede e foro no Distrito 
Federal e prazo de duração indetermi-
nado, nos termos da Lei nº 9.427, de 26 
de dezembro de 1996”.

Já o inc. XXXV do art. 4º do mesmo 
Decreto refere que à ANEEL compete 
“declarar a utilidade pública, para fins 
de desapropriação ou de instituição de 
servidão administrativa, dos bens ne-
cessários à execução de serviço ou ins-
talação de energia elétrica, nos termos 
da legislação específica”.

Conforme disposto no art. 3º do D.L. 
nº 3.365/41, “Os concessionários de 
serviços públicos e os estabelecimen-
tos de caráter público ou que exerçam 
funções delegadas de poder público 
poderão promover desapropriações 
mediante autorização expressa, cons-
tante de lei ou contrato”.

Logo, o decreto expedido pela 
ANEEL delegando à “Coogerva Linha 
Aparecida Energia S/A” a promoção da 
desapropriação é o documento hábil a 
ser apresentado ao Tabelião para a la-
vratura da escritura pública respectiva.

Saudações
Colégio Registral RS

CONSULTA - NOTAS - RI - COMPRA 
E VENDA - MEAÇÃO - OUTORGA 
UXÓRIA

PERGUNTA:
Imóvel penhorado, tendo sido 

ressalvada a meação da cônjuge.

 O Colégio Registral RS disponibiliza aos associados um ser-
viço de orientação voltado a dirimir questões de técnica regis-
tral e da atividade dos registros públicos em geral.

Júlio César Weschenfelder é o Coordenador, contando com 
a participação de João Pedro Lamana Paiva, Edison Carlos Fer-
reira, Mario Pazutti Mezzari, Romário Pazutti Mezzari, Paulo Ri-
cardo de Ávila e Marcos Costa Salomão.

PERGUNTAS & RESPOSTAS
Este trabalho já atendeu mais de 1.500 questionamentos. 

Só em 2013 foram 404, e durante a atual gestão já chegamos 
a 66, dos quais extraímos alguns exemplos.

O acompanhamento pode ser feito pelo informativo ele-
trônico, enviado diretamente aos associados. As orientações 
já publicadas podem ser consultadas diretamente no site do 
Colégio Registral RS.
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suficiente para afastar literal disposição 
de lei, onde o legislador deixou assenta-
do que o lote deve permanecer com o 
originalmente contratado, conforme foi 
aprovado, e que assim permaneça por 
pelo menos 15 anos.

Havendo insistência da parte inte-

ressada, resta a suscitação de dúvida 

para dirimir a controvérsia.

Saudações,

Colégio Registral RS

CONSULTA - RI - RETIFICAÇÃO - GE-

ORREFERENCIAMENTO

PERGUNTA:
Nos foi apresentado para registro 

o imóvel georreferenciado conforme 

mapa em anexo, sendo que o técnico 

credenciado nos questionou na se-

guinte situação:

Como podemos observar, a con-

frontação ao oeste é com um sanga/

lajeado. O técnico nos referiu que o 

ponto ao sul do imóvel seguiria até o 

ponto ao norte do mesmo, dizendo 

que a confrontação seria pela refe-

rida sanga/lajeado, pontos salienta-

dos no mapa em anexo, a jusante ou 

a montante, não sendo necessário 

descrever na matrícula todos os mar-

cos e ângulos referentes ao curso da 

sanga/lajeado, por serem muitos ex-

tensos.

Entendemos que a descrição na 

matrícula deve mencionar todos os 

pontos da configuração da referida 

sanga/lajeado, ou seja, marcos e ru-

mos, e não somente os pontos limi-

tes do imóvel, nesse caso a sanga/la-

jeado, fazendo com que a matrícula 

seja fiel à descrição.

 

RESPOSTA:
Conforme Manual Técnico de Limi-

tes e Confrontações: georreferencia-

vem o imóvel e informam que não 
procede de loteamento clandesti-
no e que tem sua situação de ocu-
pação consolidada e irreversível. 
Está averbada na matricula a indis-
ponibilidade de bens e direitos de 
A. B pretende localizar a sua parte, 
então pergunto: 1) Se aplica More 
Legal ao caso, pois creio que seria o 
correto uma extinção de condomí-
nio (que não poderia ser realizada 
em virtude da indisponibilidade)? 
2) A indisponibilidade da parte do 
outro impede o registro da locali-
zação? Não consta A como lindeiro. 
Entretanto, como a lei trata em pos-
suidor, podemos receber?

RESPOSTA:
Ainda que salutar na hipótese retra-

tada a feitura de escritura de divisão e 
extinção de condomínio, o fato do qui-
nhão de um dos condôminos estar in-
disponível não pode prejudicar o outro 
condômino (“B”) em seu intento de ver 
extremado seu quinhão.

Enquadrando-se a parcela que se 
pretende localizar nas premissas do 
art. 526-C CNNR-CGJ-RS, não há óbice 
à feitura da escritura pública de “More 
Legal” ali instituída, lembrando que 
a certidão expedida pela Prefeitura 
Municipal local deve dizer respeito ao 
lote a ser localizado (lote “B” da con-
sulta).

Sugere-se, ainda, quanto à atua-
lização de confrontações, se houve 
alteração de algum confrontante nos 
extremos da propriedade, o fato deve 
receber a correspondente retificação 
de dados do imóvel na matrícula res-
pectiva (art. 213, I, “b”, LRP).

Saudações,
Colégio Registral RS

CONSULTA - RI - PMCMV - RESTRI-
ÇÃO AO REMEMBRAMENTO

PERGUNTA:
Numa Escritura Pública, o imóvel 

“A” (500 m²), alienado fiduciariamen-
te à CEF (PMCMV), com restrição ao 
remembramento, está sendo des-
dobrado em “B” (400 m²) e “C” (100 
m²), para venda deste último (com 
liberação da propriedade fiduciária) 
e unificação ao lote “D”. É possível 
tal transação, devido à restrição ao 
remembramento, ser transportada 
para os imóveis “B” e “C”, sendo que 
este será unificado ao imóvel “D”? A 
lei do PMCMV aplica-se a qualquer 
caso de unificação ou há algum sen-
tido especial? Há alguma interpre-
tação de que a restrição de remem-
bramento se aplicaria apenas ao lote 
originário? Ainda, existe alguma for-
ma de ser cancelada esta restrição ao 
remembramento que não seja pela 
via judicial? Obrigado!

RESPOSTA:
O dispositivo a que se reporta a con-

sulta é o art. 36 da Lei 11.977/2009, ver-
bis:

Art. 36. Os lotes destinados à cons-
trução de moradias no âmbito do 
PMCMV não poderão ser objeto de re-
membramento, devendo tal proibição 
constar expressamente dos contratos 
celebrados. 

Parágrafo único. A vedação estabe-
lecida no caput perdurará pelo prazo 
de 15 (quinze) anos, contados a partir 
da celebração do contrato.

Ele veda o remembramento do imó-
vel adquirido através do PMCMV a ou-
tros imóveis, sendo impeditivo de qual-
quer negociação desta natureza.

Não sendo possível remembrar o 
lote inteiro, da mesma forma não se 
pode remembrar parte dele.

Ainda que a CAIXA venha a liberar a 
parcela a ser destacada, ainda que ela 
venha a ANUIR na escritura, o fato não é 
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(Lei nº 12.651/2012), que revogou 
o Código Florestal anterior (Lei nº 
4.771/1965), salvo melhor interpre-
tação, não existe mais a necessidade 
de tal averbação, por isso pergunto: 
posso fazer a referida averbação?

RESPOSTA: 
Com a implementação do CAR, con-

forme estabelecido no art. 18, § 4º, da 
Lei 12.651/2012: “O registro da Reserva 
Legal no CAR desobriga a averbação no 
Cartório de Registro de Imóveis, sendo 
que, no período entre a data da publi-
cação desta Lei e o registro no CAR, o 
proprietário ou possuidor rural que 
desejar fazer a averbação terá direito à 
gratuidade deste ato”.

No entanto, a requerimento do in-
teressado, instruído com o documento 
comprobatório da aprovação da reser-
va legal pelo órgão ambiental compe-
tente, nada obsta que se faça a averba-
ção da reserva na matrícula do imóvel 
atingido com base no art. 167, II, 22, Lei 
6.015/73.

Saudações,
Colégio Registral RS

CONSULTA - RTD - CÉDULA DE 
CRÉDITO BANCÁRIO - SUB-RO-
GAÇÃO PASSIVA - TROCA DE 
AVALISTAS

PERGUNTA:
Em novembro de 2012 foi regis-

trada no Registro de Títulos e Do-
cumentos uma cédula de crédito 
bancário com garantia de alienação 
fiduciária de uma máquina agríco-
la. Agora eles trouxeram para aver-
bação um instrumento particular 
de confissão e assunção de dívidas, 
onde foi trocado os devedores (que 
assumem a dívida), avalistas e o en-
dereço de localização do bem vincu-
lado, que passou a ser de outra Co-

mento de imóveis rurais - INCRA, 1ª. 
edição, 2013, p. 014, o técnico deve 
buscar sempre o adequado adensa-
mento de vértices para descrever esse 
limite de forma compatível com a reali-
dade de campo.

Vejamos:
“4.2.1.8 Corpo d’água ou curso 

d’água
O limite coincide com a margem ou 

com o eixo, de acordo com a descrição 
constante no registro de imóveis. Se a 
descrição for omissa, deve-se observar 
o Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 
1934 (Código de Águas), que divide os 
leitos (álveos) dos cursos d’água em pú-
blicos e privados. Sendo público, o limi-
te se dá pela margem; sendo privado, 
pelo eixo.

Devido à sinuosidade, característica 
deste tipo de limite, o credenciado deve 
buscar o adequado adensamento de 
vértices para descrever esse limite de 
forma compatível com a realidade de 
campo. A Figura 7 ilustra a forma cor-
reta e também a incorreta de se efetuar 
o levantamento e consequentemente a 
representação de limites sinuosos.

Figura 7 - Representação de limites 
sinuosos”

Além disso, embora não objeto de 
questionamento, mas considerando 

a relevância das anuências nos expe-
dientes de retificação imobiliária, tra-

tando-se de confrontação com córrego 

de águas não navegáveis, a proprieda-

de dos imóveis de um lado e de outro 

do leito vai até o meio do álveo.

Sendo assim, a confrontação ao 

oeste do imóvel a ser retificado não é 

com uma sanga/lajeado, mas por uma 

sanga/lajeado com propriedade de al-

guém ???, que deve anuir no pleito de 

retificação.

Veja-se a propósito a lição de EDU-

ARDO AGOSTINHO ARRUDA AUGUS-

TO, referindo: “Quanto à obtenção das 

anuências para viabilizar a retificação 

(LRP, artigo 213, §1º), deverá ser ob-

servado o seguinte: 1) sendo privado 

o rio que passa na divisa do imóvel, 

essencial é a anuência do titular do 

imóvel vizinho (“do outro lado do rio”);” 

(http://eduardoaugusto-irib.blogspot.

com/2010/05/confrontacao-com-rio-

-publico-e-privado.html).

Saudações,

Colégio Registral RS

CONSULTA - RI - RESERVA LEGAL - 

CAR - AVERBAÇÃO FACULTATIVA

PERGUNTA:
Foram apresentados neste Ser-

viço de Registro de Imóveis, para 

fins de averbação de reserva legal 

na matrícula do imóvel: um requeri-

mento, planta e memorial descritivo 

da área de preservação permanente, 

bem como a respectiva ART e docu-

mento que comprova a aprovação 

da reserva legal pelo órgão ambien-

tal do Estado do Rio Grande do Sul. 

Estes documentos foram elaborados 
por determinação do Ministério Pú-
blico, estão em andamento há muito 
tempo, porém somente agora foram 
apresentados para cumprir tal deter-
minação. No Código Florestal atual 
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marca. Como devo proceder?

RESPOSTA: 
Tratando-se de assunção da dívida 

e troca de avalistas e do endereço de 
localização do bem, tal ajuste deverá 
ser averbado junto ao registro.

Não se trata de dívida nova que 
comporte registro próprio.

Os emolumentos serão cobrados 
como averbação com valor determina-
do, tendo como base o valor da dívida.

O fato do bem ser de outra comarca 
não tem relevância para o RTD. O que 
estabelece a competência territorial 
é o domicílio das partes contratantes 
(art. 130 da Lei 6015/73 e, no caso, art. 
1.361, § 1º, CCB).

Saudações,
Colégio Registral RS

CONSULTA - RCPJ - HOMONÍMIA - 
DIREITO ADQUIRIDO

PERGUNTA:
Existem em nossa comarca di-

versas comunidades religiosas regis-
tradas com nomes semelhantes. O 
que as difere é a inclusão da sede no 
nome, outras possuem as palavras 
"evangélica" ou "confissão luterana".

Conforme o art. 215, III, CNNR/RS:

"É vedado o registro:

III - No mesmo serviço, de socie-
dade simples, associações, organi-
zações religiosas, sindicatos e fun-
dações com idêntica denominação, 
ou com qualificações semelhantes, 
suscetíveis a confundi-las;"

Pergunta: Muitas delas ainda 
não se adequaram ao novo código; 
no momento de sua adequação ou 
averbação de qualquer outro ato 
em seu registro, devemos solicitar 
a substituição de denominação, sa-
lientando que os atos constitutivos 

foram registrados entre 30 e 60 anos 
atrás?

RESPOSTA: 
Pode ser dada a sugestão de alte-

ração da denominação social, dada a 
homonímia, que no entanto poderá 
ou não ser acatada pelos interessados, 
em razão do direito adquirido ao nome 
que possuem há mais de 30 ou 60 anos, 
como noticiado.

Por oportuno, importante lembrar 
que as organizações religiosas não es-
tão sujeitas à adequação ao novo Códi-
go Civil, nos termos do parágrafo único 
do artigo 2.031 do CCB.

Saudações,
Colégio Registral RS

CONSULTA - RCPN - RECONHECI-
MENTO DE FILHO - ANOTAÇÃO NO 
CASAMENTO - ANALOGIA AO DIS-
POSTO NO ART. 106 LRP

PERGUNTA:
Criança nascida em 7.4.89 e regis-

trada em 5.6.89, somente em nome 
da mãe;

Em 11.03.11 casou-se com H. F., 
que passou a adotar o nome do ma-
rido, ou seja: H. F. + S. Circunstância 
esta devidamente anotada no regis-
tro de seu nascimento;

Em ação de investigação de 
paternidade, foi, por sentença de 
11.03.14, esta declarada;

O Mandado de Averbação foi, em 
22.09.14, averbado junto ao regis-
tro de nascimento, consignando: o 
nome do pai, os nomes dos ascen-
dentes deste e o nome que o regis-
trado passou a adotar em razão do 
reconhecimento.

Agora o reconhecido quer que 
se proceda “ex officio” a retificação 
do registro de seu casamento aos 

efeitos de inserir neste o seu nome, 
como resultante do reconhecimento, 
e, ainda, a inclusão de seu patroními-
co paterno ao nome de sua esposa, 
de modo a ficar este como H. F. S. + 
X..

É possível, pela forma pedida, 
esta averbação, tendo presente que 
a esposa do requerente não é parte 
no pleito?

Se possível, como se procede este 
ato e como se expede a certidão de 
casamento (cautela acerca do sigilo) 
e no caso de expedição de certidão 
de inteiro teor - art. 45 LRP?

RESPOSTA: 
O ato a ser realizado no registro de 

casamento é de anotação. Assim sendo, 
o pedido para anotação no registro de 
casamento do nome atual do registran-
do, bem como do nome de seu pai, po-
dem ser acatados. A referida anotação 
pode ser feita “ex officio”, por analogia 
ao artigo 106 da Lei 6.015/73, mesmo 
porque tal situação foi reconhecida ju-
dicialmente. 

A certidão será expedida já conten-
do o nome atual do contraente e de seu 
pai, não devendo constar a expressão 
mencionada no parágrafo único do arti-
go 21 da Lei 6.015/73, em face da ressal-
va mencionada no “caput”.

A certidão de inteiro teor poderá 
ser fornecida mediante requerimento 
firmado pelo próprio registrando/con-
traente, nos termos da nota conjunta 
que pode ser acessada no link http://
www.colegioregistralrs.org.br/noticia.
asp?cod=9745. Salutar emitir esta cer-
tidão de inteiro teor para facilitar a ex-
tração dos novos documentos do con-
traente junto aos órgãos competentes.

O nome da esposa não pode ser al-
terado sem prévia autorização judicial.

Saudações,
Colégio Registral RS
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INFORMATIVO DO 
REGISTRADOR GAÚCHO

No dia 27 de setembro ocorreu encontro de Notários e Registradores Públicos na cidade de São Borja, reunindo expressivo 
número de participantes. O presidente Mezzari buscou levar notícias do andamento dos vários projetos e ações que envolvem a 
classe.

Encontro Regional de São Borja


