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XI Encontro Notarial e Registral do RS 
recebeu mais de 250 participantes

Aconteceu nos dias 28 e 29 de abril, no 
Centro de Convenções do Hotel Deville, o XI 
Encontro Notarial e Registral do Rio Grande 
do Sul, realizado pelo Colégio Notarial do 
Brasil – seção RS, Colégio Registral do RS e 
Instituto de Estudos de Protesto (IEPRO-RS), 
onde mais de 250 participantes representa-
ram a classe. A abertura ocorreu na sexta, às 
14h, com o tradicional pinga-fogo.
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Oferecemos tranquilidade, liquidez e 
segurança em forma de linhas de crédito, 
investimentos e gestão de cartórios.
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Coopnore. 
Feito por você, 
para você.

Entre em contato:
(48)3877.1000
coopnoresc@coopnore.com.br

Saiba mais em:
www.coopnore.com.br
facebook.com/coopnore

A Coopnore é uma cooperativa de 
economia e crédito criada pela classe 
notarial e registral. Nossa equipe de 
gerentes conhece muito bem a rotina 
financeira dos cartórios e oferece 
um atendimento personalizado, 
tanto para pessoa física quanto 
para pessoa jurídica. Ligue para um 
dos nossos gerentes e descubra 
as inúmeras vantagens de ser um 
associado Coopnore.
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Na sequência, o painelista Dr. Paulo Roberto Gaiger 
Ferreira, 26º Tabelião de Notas de São Paulo, discorreu so-
bre o tema Documentos Eletrônicos; para onde vamos?

XI Encontro Notarial e 
Registral do RS recebeu 
mais de 250 participantes
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Na tarde do dia 28, o jornalista Luciano Potter abor-
dou o tema Você está de mudança, no qual trouxe as 
inúmeras novidades da era tecnológica que estão mu-
dando a vida no planeta. Lembrou que é preciso se 
adequar às transformações da era digital para não ficar 
parado no tempo.

Em seguida, o Dr. Paulo de Tarso 
Vieira Sanseverino, Ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça, falou so-
bre A Boa-Fé Objetiva e os Serviços 
Notariais e Registrais.

À noite ocorreu a cerimônia de 
abertura solene do evento, contan-
do com a presença dos Presidentes 
das Entidades organizadoras, bem 
como do Dr. Paulo Roberto Kopschi-
na, Presidente da Jucergs – Junta 

Comercial, Industrial e de Serviços 
do Rio Grande Do Sul; Vice-Prefeito 
de Porto Alegre, Gustavo Paim; De-
sembargador Paulo Roberto Lessa 
Franz, Vice-Presidente do TJRS; Dr. 
Paulo Emílio Barbosa, Subprocura-
dor-Geral de Justiça para Assuntos 
Jurídicos; Dr. Amadeo Henrique Ra-
mella Buttelli, Juiz Diretor do Foro 
Central de Porto Alegre; Dr. Gustavo 
Manfro, Coordenador da Procura-

doria do Domínio Público Estadual; 
e Paulo Roberto Gaiger Ferreira – 
Presidente do Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal.

O Encontro prosseguiu no sába-
do, com o Painel do Dr. Marcelo da 
Costa Alvarenga, Oficial de Registro 
de Títulos e Documentos e de Pes-
soas Jurídicas de Santos (SP), que 
abordou o tema SINTER e o futuro 
do RTDP.

Gustavo
Realce
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Em seguida, o Ministro do Traba-
lho e Emprego, Ronaldo Nogueira 
de Oliveira, fez uma exposição so-
bre a reforma trabalhista, destacan-
do que esta lei consolida direitos, dá 
mais segurança jurídica e gera mais 
empregos.

O ministro salientou a parce-
ria que pretende fazer com no-
tários e registradores para que 
o trabalhador tenha seu acesso 
facilitado à carteira de trabalho. 

Ressaltou ainda que o Brasil pre-
cisa de pessoas com coragem 
para não pensar somente na pró-
xima eleição, mas para pensar 
na próxima geração. E finalizou 
seu pronunciamento afirmando 
que o Brasil será o país que to-
dos nós sonhamos. O deputado 
federal gaúcho Onyx Lorenzoni 
foi o próximo a ocupar o espa-
ço, falando sobre Lavagem de 
Dinheiro. Onyx disse que o setor 

público é ineficiente, que coloca 
o cidadão em segundo plano e 
que o governo enfrenta uma per-
da de credibilidade. Entretanto, 
afirmou que confia no Ministério 
Público, na Polícia Federal e tem 
a esperança de um país melhor.

Como o deputado tinha um 
compromisso urgente, deixou o 
Assessor Jurídico da bancada dos 
Democratas, Dr. Adão Paiani, para 
dar sequência ao tema do painel.

A descontração ficou por con-
ta do Guri de Uruguaiana, que 
no início da tarde de sábado fez 
um show que levou a plateia a 
“chorar de tanto rir”, em atuação 
humorística juntamente com seu 
amigo Licurgo. Durante mais de 
uma hora, suas piadas e suas in-
terpretações de músicas gaúchas 

fizeram o público aplaudi-lo de pé 
ao final do espetáculo.

O último painel ficou a car-
go do Dr. Biratã Higino Almei-
da Giacomoni, consultor da FE-
BRANOR, que discorreu sobre 
O papel dos sindicatos, das fe-
derações e da confederação no 
sistema econômico brasileiro.

O evento foi encerrado com 
outro pinga-fogo, que serviu para 
tirar as últimas dúvidas dos par-
ticipantes sobre questões polê-
micas das atividades notarial e 
registral.

VEJA MAIS FOTOS DO EVENTO 
NAS PÁGINAS 6 E 7.
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O conceito de naturalidade, 
no nosso ordenamento jurí-

dico, sempre foi coincidente com o 
do lugar de nascimento. Aplicação 
direta e incondicional do princípio 
da territorialidade.

Tratava-se de um vínculo histó-
rico e fático do indivíduo com o lo-
cal em que ocorrido o evento nas-
cimento, fosse ele ou não espaço 
físico de residência de seus pais. A 
demarcação fundamental da natu-
ralidade era o liame factual com o 
momento do nascimento.

Não ostentava relevância ou efei-
to jurídico a circunstância do nasci-
mento ter ocorrido ocasionalmente 
naquele local. Impunha-se a natura-
lidade de qualquer modo. Uma vez 
nascido ali, a naturalidade estava 
desde já definida.

O panorama jurídico restou mo-
dificado significativamente com a 
edição da MP 776, de 26 de abril de 
2017, que promoveu alterações na 
Lei nº 6.015/73, notadamente no art. 
54, incluindo os parágrafos 4º e 5º, 
com a seguinte redação:

§ 4º A naturalidade poderá ser 
do Município em que ocorreu o nas-
cimento ou do Município de residên-
cia da mãe do registrando na data do 
nascimento, desde que localizado em 
território nacional, cabendo a opção 
ao declarante no ato de registro do 
nascimento.

§ 5º Na hipótese de adoção ini-
ciada antes do registro do nascimen-
to, o declarante poderá optar pela 
naturalidade do Município de resi-
dência do adotante na data do regis-
tro, além das alternativas previstas 
no § 4º.” (NR)

Projeto de lei com conteúdo² e 
finalidade análogos à Medida Pro-
visória foi proposto pelo Senador 
Antonio Carlos Rodrigues. Tomou o 
número 177/2014, estando em tra-
mitação no aguardo de designação 
de relator³.

O mote desta guinada conceitual, 
asseveram os fundamentos da edição 
da Medida Provisória, atende a temas 
estatísticos, de saúde pública e de pre-
servação dos vínculos socioafetivos, 
culturais e de identificação da pessoa 
perante a sociedade.

Mesmo que o propósito destas 
linhas não diga com a forma da ino-
vação legislativa, não se pode deixar 
de perceber que os fundamentos da 
Medida Provisória passaram ao lar-
go dos elementos justificadores do 
seu uso, notadamente a urgência 
necessária. Nada foi dito ou se per-
cebe no contexto acerca deste re-
quisito, o que fulmina a viabilidade 
de tratar o tema pela via da medida 
provisória, cabendo ser encetado o 
regular trâmite do processo legislati-
vo, como aquele iniciado pelo Sena-
dor Antonio Carlos Rodrigues, antes 
referido.

Quanto ao conteúdo do diplo-
ma, temos que o que era imutável, 
indisponível e inafastável – a natu-
ralidade – passou a ser fruto de op-
ção do declarante, a ser deliberada 
entre o local do nascimento e a re-
sidência da mãe, conforme a reda-
ção do § 4º acima transcrito. Surge, 
a par da naturalidade territorial, a 
naturalidade afetiva, como desig-
nou o Professor Cristiano Chaves 
de Farias4.

Sendo assim, havendo divórcio 
entre o município do local do nasci-
mento e o da residência da mãe, o 
declarante – qualquer um dos legiti-
mados no artigo 52 da Lei 6.015/73 
– deverá fazer escolha de qual dos 
municípios será considerado o da 
naturalidade.

Não há regra supletiva, salvadora 
da falta de opção. É impositivo que 
o declarante formule a seleção entre 
o município do local de nascimento 
e o da residência da mãe no ato de 
registro do nascimento. Então, além 
daqueles outros elementos obriga-
tórios prescritos no artigo 54 da Lei 
6.015/73, deverá ser feita, também, 
a referência à escolha levada a efeito 

pelo declarante no momento do regis-
tro e reduzida a termo.

Importante destacar que a alter-
nativa do município da residência da 
mãe como o da naturalidade do re-
gistrado diz com o momento históri-
co do nascimento. Ou seja, eventual 
modificação de município da resi-
dência da mãe após o parto e antes 
da efetivação do registro não tem o 
condão de trazer outra opção de na-
turalidade. A escolha poderá recair 
apenas sobre o município do nasci-
mento ou o da residência da mãe na 
ocasião do nascimento, ainda que 
tenha ela modificado a posteriori seu 
endereço.

Mais sobre o endereço da mãe, 
de relevo que ele se situe no terri-
tório nacional. Modo diverso, tería-
mos conflito com as formas de aqui-
sição da nacionalidade brasileira, as 
quais estão previstas constitucional-
mente (art. 12 e seguintes da CF/88) 
e não contemplam hipótese similar 
à de eleição de naturalidade, ora em 
comento. 

Visto desacerto dos pais acerca da 
naturalidade a ser adotada, ambos 
que são habilitados à participação 
do nascimento (artigo 52, § 1º, da Lei 
6.015/73), abre-se oportunidade à 
consulta judicial para dirimir a diver-
gência. Esta é a regra estabelecida no 
artigo 1.631, § único, do Código Civil 
Brasileiro, para a hipótese de conflito 
entre os pais no exercício do poder 
familiar.

No mesmo diploma inovador, sobre-
vieram outras modificações no trato do 
assento de nascimento, relacionadas 
com o tema da naturalidade.

O assento de nascimento, por 
conta da inclusão do nº 11 ao artigo 
54 da Lei 6.015/73, passou a contar 
com a informação acerca da natura-
lidade do registrado. Seja aquela op-
tativa, seja o caso em que não haja a 
possibilidade de escolha, vale dizer, 
quando verificada a identidade entre 
o município do local de nascimento e 
o da residência da mãe. Trata-se de 
elemento obrigatório.

e o da residência da mãe, será eletiva 
entre eles, a critério daquele que ve-
nha a participar o nascimento.

A escolha entre as possíveis natu-
ralidades é obrigatória, não havendo 
norma supletiva que supra a eventual 
omissão do declarante. 

A opção deve ser referida no as-
sento de nascimento, e a naturalida-
de do registrado é agora elemento 
essencial no respectivo termo e em 
todas as certidões, inclusive naque-
las que se reportem a assentamentos 
lavrados anteriormente à edição do 
diploma provisório.

Enquanto não atualizado o modelo 
de certidões descrito no Provimento 
nº 03/2009 do CNJ, recomenda-se que 
seja lançada a naturalidade no campo 
das observações, porque se trata de 
elemento obrigatório, sem prejuízo 
daquele do município de nascimento, 
que se transmudou em facultativo, 
em face da alteração da redação do 
artigo 19, § 4º, da Lei 6.015,73.

Não se vislumbra, por fim, espaço 
para opção retardatária de naturalidade, 
seja porque ultrapassado o momento 
histórico adequado (declaração de nasci-
mento) ou porque o ato atendeu às pres-
crições legais, gozando assim da estabi-
lidade oferecida constitucionalmente ao 
ato jurídico perfeito.

NOTAS DE RODAPÉ

¹Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas de 
Bento Gonçalves - RS.

²Art. 1º O art. 54 da Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973 (Lei de 
Registros Públicos), passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 4º: 

“Art. 54...
§ 4º No caso de nascimento ocorri-

do em município diverso do de domicí-
lio da mãe, poderá constar do assento 
de nascimento, mediante requerimen-
to escrito do declarante, que a natura-
lidade do registrando corresponde ao 
município de domicílio daquela, sem 
prejuízo da menção ao lugar do nas-
cimento na forma do item 1º do caput 
deste artigo.”.

³http://www25.senado.leg.br/
web/atividade/materias/-/mate-
ria/117645. Acesso em 02/05/2017.

4http://meusitejur id ico.com.
br/2017/04/29/medida-proviso-
ria-77617-e-novas-regras-de-regis-
tro-civil-de-nascimento/. Acesso em 
02/05/2017.

Sugerimos as seguintes redações 
do elemento naturalidade, conforme 
as possibilidades: 

a) A naturalidade do registrado 
é: (igual ao município e unidade fede-
rativa de nascimento, quando coinci-
dente com o da residência da mãe);

b) A naturalidade do registrado 
é: (município e unidade federativa 
de nascimento ou de residência da 
mãe), conforme opção formulada 
pelo declarante, nos termos do art. 
54, § 4º, da Lei 6.015/73.

Relevante destacar, mais uma vez, 
que sempre que houver a dissintonia 
entre o município de nascimento e o 
de residência da mãe, o declarante 
deverá formular a opção, a qual cum-
pre seja lançada no termo de registro 
de nascimento. Não há prevalência 
de qualquer das hipóteses previstas 
na lei.

A naturalidade do registrado (seja 
por exercício da opção ou não) deve 
ser indicada no assento, sem prejuízo, 
todavia, da referência ao local do nas-
cimento do registrado. Haja ou não 
coincidência da naturalidade e do lo-
cal de nascimento, ambos os elemen-
tos deverão vir expressos no registro, 
nos estritos termos dos números 1º e 
11º do art. 54 da Lei 6.015/73.

Esta dualidade de elementos – 
naturalidade e local de nascimento 
– não se verifica necessária na res-
pectiva certidão do assento de nasci-
mento. Isto porque a medida provi-
sória em comento deu nova redação 
ao art. 19, § 4º, da Lei 6.015/73, 
substituindo a informação acerca do 
“lugar onde o fato houver ocorrido” 
pela naturalidade. Dessume-se, as-
sim, que a naturalidade é elemento 
obrigatório na certidão do assento 
de nascimento, porém o local de 
nascimento não. Não se está dizen-
do que é vedada a presença do local 
de nascimento na certidão, apenas 
ele não é imprescindível. Aliás, nesta 
rápida aproximação do texto da nor-
ma provisória, pode-se ajuizar ser 
recomendável a presença de ambos 
os elementos, para se evitar quais-
quer dúvidas ou questionamentos. 
Em resumo, temos que na certidão 
do assento de nascimento a naturali-
dade é dado obrigatório e o local de 
nascimento facultativo.

Sendo assim, sugerimos que 
conste no campo das observações 
de todas as certidões, até que haja 
adequação do respectivo modelo 

previsto no Provimento nº 03/2009 
do CNJ, referência à naturalidade, nos 
seguintes termos, inclusive quanto 
àquelas emitidas com base em as-
sentos anteriores à edição da Medida 
Provisória nº 776/17:

a) Naturalidade do registrado: 
(município e unidade federativa de 
nascimento se for assento anterior ou 
se igual ao da residência da mãe); 

b) A naturalidade do registrado 
é: (município e unidade federativa ou 
de residência da mãe), conforme op-
ção formulada pelo declarante, nos 
termos do art. 54, § 4º, da Lei 6.015/73.

Sobre o tema da naturalidade no 
assento de nascimento, merece uma 
palavra, ainda, o caso da opção re-
tardatária, qual seja, daqueles que já 
estejam registrados e que a situação 
fática (desencontro entre o município 
do local de nascimento e o da resi-
dência da mãe), em tese, permitiria a 
eleição da naturalidade. 

Regra geral, tempus regit actum. 
Isto, por si só, desestimula a modifi-
cação do assento de nascimento que 
tenha atendido ao ordenamento ju-
rídico vigente à época da sua edição, 
gozando da preservação e estabilidade 
alcançada ao ato jurídico perfeito. 

Ademais, o permissivo de opção 
da naturalidade incidiria no momen-
to da confecção do ato de registro 
e pelo declarante, instante este que 
certamente já foi ultrapassado pelos 
assentos de nascimento lavrados em 
momento anterior à edição da medida 
provisória entelada.

A naturalidade, pela importância 
que assume na composição do estado 
civil do indivíduo, não pode ser objeto 
de mutação. Uma vez adquirida pelos 
critérios legais vigentes, não há razão 
que justifique sua alteração futura, seja 
por circunstâncias subjetivas ou obje-
tivas (emancipação, desdobramentos 
territoriais, unificação de municípios e 
etc.), raciocínio este que consagra a su-
premacia dos princípios da contempo-
raneidade e da verdade real, os quais 
informam os registros públicos. 

CONCLUSÃO

A Medida Provisória nº 776, de 26 
de abril de 2017, trouxe importante 
inovação do tema da naturalidade, pro-
movendo alterações nas disposições 
concernentes na Lei 6.015/73.

A naturalidade, na divergência en-
tre o município do evento nascimento 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 776, 
DE 26 DE ABRIL DE 2017 - 

ABORDAGEM PRÁTICA
GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN¹



RCPJ

SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL - OBJETO SOCIAL

PERGUNTA:
Acha-se registrada em nosso Serviço 

uma sociedade simples limitada constituída 
de uma Clínica de Fonoaudiologia, que tem 
como objeto social: atividades de fonoaudio-
logia, audiometria ocupacional, audiometria 
clínica, avaliação de otoemissões e comércio 
de próteses auditivas.  

1.1 Os sócios são duas fonoaudiólogas, 
um bacharel em ciências contábeis e um 
auxiliar contábil.

2. Ocorre que nos estão apresentando 
para averbação uma alteração contratual 
onde mudam o objeto social para:   Ativi-
dades de fonoaudiologia; Clínica, consultó-
rio e centro de fonoaudiologia; Aluguel de 
Imóveis Próprios; Comércio de Próteses 
Auditivas.

2.2 Nessa mesma alteração contratual 
saem dois sócios, o bacharel em ciências 
contábeis e o auxiliar contábil, permane-
cendo as fonoaudiólogas. 

Pergunta: É possível para esse tipo de 
sociedade ter como parte do objeto social o 
aluguel de imóveis próprios?

 
RESPOSTA:
Há precedente solução de consulta em 

hipótese similar à presente, senão vejamos:
 
“CONSULTA 288/2016 - RCPJ - ALTE-

RAÇÃO SOCIETÁRIA - SOCIEDADE SIMPLES 
- OBJETO SOCIAL - SERVIÇOS MÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS

 
Pergunta:
Sociedade Simples formada por três 

médicos, denominada MEDCLIN S/S - EPP. 
Os sócios apresentaram uma alteração 

contratual, alterando as quotas e o objeto da 
empresa que além dos serviços médicos clíni-
cos, serviços médicos especializados, medici-
na do trabalho, projetos e planejamento de 
saúde preventiva e curativa, acrescentaram 
ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS.

Não há no quadro societário nenhum 
odontólogo. Não havendo no quadro so-
cietário nenhum odontólogo, não haverá 
atuação pessoal dos sócios nos serviços 
odontológicos.  Parece-me ser um caso de 
exploração de serviço intelectual de tercei-
ros, descaracterizando o tipo societário. O 
que passaria a ser sociedade empresária.

CERTO? Ou não cabe ao registrador 
analisar tal questão?

 
Resposta:
Cumpre aos sócios elegerem o tipo so-

cietário (sociedade empresária/sociedade 
simples), eis que somente eles podem aqui-
latar a complexidade da organização.

No entanto, é certo que a finalidade na 
Sociedade Simples é de que pelo menos um 
dos sócios exerça a atividade fim, caso con-
trário poderá ocorrer inclusive a desconside-
ração da personalidade jurídica (art. 50 CCB), 
devido, por exemplo, ao não recolhimento 

RCPN

RECONHECIMENTO DE FILHO - MAIOR 
DE IDADE - NEGATIVAS

PERGUNTA:
Trata-se de reconhecimento de filho, 

maior de idade, pelo seu pai biológico. 
Alguns cartórios estão solicitando, além 
do termo de reconhecimento de filho e 
cópia de documentos, conforme prevê o 
Provimento 16/2012 do CNJ:

- Certidão negativa estadual de ma-
térias: cível, criminal, falência e concor-
data (foro da cidade ou internet);

- Certidão negativa federal de protes-
tos (todos os cartórios de protestos da 
cidade de residência do reconhecido);

- Certidão negativa eleitoral ou de 
quitação eleitoral (cartório eleitoral ou 
internet).

Consultamos a base legal para 
tais exigências, tendo em vista que o 
registro de nascimento não foi lavra-
do neste Serviço, somente fizemos o 
termo de reconhecimento e enviamos 
ao Serviço competente, e recebemos 
ofício devolvendo a documentação 
em virtude da necessidade das citadas 
certidões.

 No aguardo de esclarecimentos.

RESPOSTA:
Desconhecemos norma jurídica que 

estabeleça a exigência de certidões ne-
gativas para a averbação de reconhe-
cimento de filhos maiores de idade no 
Serviço de Registro Civil das Pessoas 
Naturais.

Todavia, cumpre-nos salientar que o 
Registrador deve cumprir as normas e 
orientações emanadas do juízo compe-
tente, bem como, em face do Princípio 
da Segurança Jurídica, o titular de Ser-
ventia Notarial e de Registros poderá 
adotar todas as cautelas que julgar ne-
cessárias e essenciais para a realização 
de quaisquer atos de sua competência, 
logicamente, dentro de limites de razoa-
bilidade, aos quais está vinculado tanto 
civil, quanto administrativamente.

REGISTRO DE IMÓVEIS

ART. 424-A DA CNNR/RS - PRINCÍPIO DA 
CONCENTRAÇÃO - TÍTULOS IMPUGNADOS - 
IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO

PERGUNTA:
Com relação ao item 2 do art. 424-A 

da CNNR/RS, seria possível averbar, para 
conhecimento de terceiros, títulos invá-
lidos, ineficazes ou imperfeitos? Como 
exemplo, cito o caso de uma partilha ju-
dicial, que ao ser examinada verificou-se 
a impossibilidade de registro, tendo em 
vista a necessidade de sua retificação. 
A parte sequer tomou conhecimento da 
informação prestada. No entanto, apre-
sentou pedido requerendo a averbação 
da existência da partilha. Outra situação 
seria o caso de um simples contrato de 
compra e venda que ultrapassa o limite 
de trinta (30) salários mínimos (art. 108, 
CCB). Seriam possíveis tais averbações?

RESPOSTA:
O novel princípio da concentração tra-

zido pela Medida Provisória 656/14 (hoje 
convertida na Lei 13.097/15) e, posterior-
mente, inserido na CNNR/RS nos artigos 
424-A e 315, não tem o condão de permi-
tir o ingresso no fólio real de títulos invá-
lidos, ineficazes e imperfeitos, visto que 
não foi para esta finalidade que sobreveio 
o referido princípio. 

Um título com qualificação registral 
negativa não deve sequer ser averbado na 
matrícula, inclusive por força do princípio 
da legalidade, a fim de obstar o registro de 
títulos inválidos, ineficazes ou imperfeitos. 

Portanto, mesmo que requeridos so-
mente para fins de publicidade e mesmo 
que invocado o princípio da concentração, 
os títulos não admitidos a registro (impug-
nados, imperfeitos, inválidos, ineficazes, 
etc) não devem ser sequer averbados na 
matrícula imobiliária.

Melhor inferindo e explicando, o prin-
cípio da concentração tem fins mais nobres 
do que o de transformar o fólio real num 
depósito de pretensões vazias e despidas 
de razoabilidade. Afinal, se um determina-

do título foi impugnado por ser inválido, 
ou ineficaz ou imperfeito, o caminho é sa-
nar o defeito ou recorrer ao processo de 
dúvida, para enfrentar pelos meios legais 
a inconformidade do apresentante com a 
exigência registral. 

Há precedente manifestação da co-
missão do P&R, a qual também tratou 
do tema “princípio da concentração”, 
senão, veja-se:

“PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - 
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA/CAUTELAR - 
PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO

Pergunta:
Apresentado Auto de Penhora no Ros-

to dos Autos (foram penhorados os direi-
tos e ações que a parte ré tenha ou venha 
a ter, a fim de garantir o valor executado 
pela parte autora). O Auto de Penhora não 
informa matrícula e nem descreve imóvel. 
A seção de P&R de 18/08/2016 diz que a 
penhora no rosto dos autos se perfectibi-
liza nos autos do processo de inventário 
e que não é possível o registro/averbação 
deste tipo de penhora. 

Mas, em virtude do Princípio Registral 
da Concentração, ela realmente não tem 
ingresso no RI?

E, não tendo ingresso no RI, pode o 
credor firmar requerimento, indicando as 
matrículas em nome do falecido/espólio e 
requerer que nelas se averbe a existência 
de Processo Judicial juntando apenas o 
Auto de Penhora no rosto dos autos?

Resposta:
A fim de evitar tautologia, reitera-se: 

“Direitos hereditários não são passíveis 
de penhora ou de averbação premonitó-
ria na matrícula do imóvel enquanto não 
houver o registro da partilha lhe conce-
dendo disponibilidade sobre o patrimônio 
recebido.”

Destarte, para o presente caso, igual-
mente não sendo possível o registro da pe-
nhora, também não é possível a averbação 
premonitória/cautelar/existência de ação, 
mesmo que requerida nos termos da Lei 
13.097/15 - Princípio da Concentração.”

A seção Perguntas & Respostas, coordenada por Julio Cesar Weschen-
felder e a cargo dos colaboradores Adriano Damásio, Cassiano Teló de Lima, 
Edison Carlos Ferreira, Edison Renato Kirsten, João Pedro Lamana Paiva e 
Romário Pazutti Mezzari, foi criada com o intuito de esclarecer dúvidas dos 
associados e disponibilizá-las, com a respectiva resposta, para conhecimento 
da comunidade jurídica.

As respostas ofertadas aos questionamentos não vinculam o consulente, 
servindo apenas como subsídio, sendo salutar a consulta a outras fontes em Direito admitidas para a formação do seu livre 
convencimento. O Colégio Registral não se responsabiliza pela adoção dos procedimentos aqui sugeridos, uma vez que as infor-
mações divulgadas não obrigam nem vinculam os consulentes e associados, sendo apenas em caráter de mero aconselhamento. 
O titular de Serventia Notarial e Registral goza de independência no exercício de sua atividade e responde de forma exclusiva 
pelos atos praticados.

dos tributos como sociedade empresária, se 
constada a desvirtuação do tipo sociedade 
simples.

A lição de Graciano Pinheiro de Siqueira 
(O Direito de Empresa e o Novo Código Civil. 
Tema abordado na palestra proferida pelo au-
tor na Junta Comercial do Estado de São Pau-
lo, em 07.01.2003, acessado em 22/11/2016, 
em http://www.notariado.org.br/index.php
?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzQx
Mg==&filtro=9&Data=), abaixo reproduzida, 
sinaliza hipóteses em que se está diante de 
uma sociedade simples ou de uma sociedade 
empresária, senão vejamos:

“É importante destacar, no entanto, 
que a sociedade simples não está restrita 
meramente ao campo das atividades li-
gadas à profissão intelectual, literária ou 
artística (parágrafo único do art. 966). Ao 
contrário, estende-se a qualquer ramo de 
atividade, desde que não se enquadre no 
contexto empresarial. Sua estrutura e orga-
nização passam, contudo, por estágios de 
complexidade cada vez maior, atingindo, 
a partir de certo ponto, o patamar em que 
predomina a empresarialidade, oportuni-
dade em que deverá transformar sua na-
tureza, da sociedade simples em sociedade 
empresária. Supera-se, ultrapassa-se, des-
sa forma, a sociedade simples, situada em 
estágio mais singelo e passa-se a acolher a 
figura da sociedade empresária, não por-
que pratique o comércio, nos moldes tradi-
cionalmente aceitos, mas porque pratica a 
atividade empresarial, de contornos muito 
mais amplos. Deixa, assim, de ter relevo o 
objeto da sociedade; qualquer que seja ele, 
se a estrutura criada para o exercício das 
atividades que lhe sejam próprias assumir 
características empresariais, a instância 
administrativa de registro será o Registro 
Público de Empresas Mercantis (Junta Co-
mercial). Caso contrário, mesmo que ela 
pratique o que, até então, se denomina ato 
de comércio, por não ter atingido o degrau 
da empresarialidade, será simples, regis-
trando seus atos perante o Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas.

Nessa evolução, podemos distinguir três 
etapas:

a) A do profissional autônomo, atuando 
isoladamente;

b) A do mesmo profissional, associado 
a outro ou outros profissionais em socieda-
de simples (registrável perante o Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas), que não se or-
ganizem em caráter empresarial e que se 
organizem em caráter empresarial e que se 
limitem a reunir esforços para que possam 
melhor atender diretamente à clientela, 
sem que entre eles e os clientes se inter-
ponha a empresa, e sem que a sociedade, 
em si mesma, tenha, necessariamente, fim 
lucrativo, bastando-lhe remunerar o traba-
lho prestado, individualmente, pelos sócios. 
Portanto, a sociedade que desenvolver uma 
atividade pelos próprios sócios, de forma 
pessoal,  praticando eles mesmos atos do 
objeto social e executando o núcleo de sua 
atuação, não será considerada empresária. 
Neste caso, tem-se a configuração de uma 
sociedade simples;

c) E, por último, a organização empre-
sarial, cuja estrutura conduz ao registro no 
Registro Público de Empresas Mercantis 
(Junta Comercial).”

Na forma pretendida pelos requeren-
tes, a atividade de prestação de serviços 
odontológicos não estará sendo exercida 
por um profissional dentista sócio, mas por 
um terceiro contratado que, dada a nature-
za da prestação, poderá induzir ao caráter 
empresarial do negócio.

Portanto, não havendo o exercício di-
reto requerido pela norma, de profissional 
sócio da natureza mencionada no objeto so-
cial, é de ser recusada a alteração societária 
pretendida.

Saudações,
Colégio Registral RS”

RTD

REGISTRO DE ATAS - ART. 127, VII, LRP - 
CONSERVAÇÃO

PERGUNTA:
Para registrar a Ata de Posse do Prefeito 

Municipal devo exigir a via original da Ata? 
Bem como as atas de eleição de síndico 
de condomínio edilício? Ambos exemplos 
com base no artigo 127, inciso VII, da Lei 
nº 6.015/73. Poderia ser apresentada cópia 
autenticada? Entendo que se é para fins de 
conservação do documento deveria ser o 
original. Qual o entendimento do Colégio?

RESPOSTA:
O entendimento está correto, pois o dis-

positivo legal invocado, qual seja, o art. 127, 
inciso VII, da Lei nº 6.015/73, estabelece que 
o registro nele embasado se fará para con-
servação do documento e, se este é o objeti-
vo, deverá ser apresentada a versão original 
deste, não apenas fotocópia autenticada.

NOTAS

ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL DE 
MATRIZ PARA FILIAL - MITRA DIOCESANA

PERGUNTA:
Estamos com uma escritura pública de 

doação pura e simples encaminhada neste 
Tabelionato de Notas, onde o imóvel objeto 
é de propriedade da Mitra Diocesana de Ca-
xias do Sul (CNPJ da Matriz), e a donatária é 
a Mitra Diocesana (CNPJ da filial).

Como trata-se da mesma pessoa jurídi-
ca, porém matriz em favor da filial, gostarí-
amos de saber qual é o entendimento do 
colégio, pois verificamos a existência de po-
sições divergentes quanto à possibilidade de 
realização da transferência.

RESPOSTA:
O tema está amplamente e com mui-

ta preciosidade abordado em resposta 
desta seção, publicada em 14 de março 
de 2011, podendo ser acessado com as 
palavras-chave “TRANSMISSÃO ENTRE 
MITRAS DIOCESANAS”.
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