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EDITORIAL

3

Hugo Ronconi
Presidente do Sinoreg-ES

A Lei Federal 6.015/73 em seu artigo 102 e 
seus parágrafos estabelece normas para 
averbações de reconhecimento dos fi lhos 
havidos fora do casamento.

A Lei Federal 8.560/92 impõe ao ofi cial do registro civil a 
obrigação de, assentado o registro de menor apenas com 
sobrenome da mãe, extrair certidão integral do registro, 
mais prenome, sobrenome, profi ssão, identidade e 
residência do suposto pai, para averiguação ofi ciosa da 
procedência do alegado.
Determina ao ofi cial remeter ao juiz a certidão integral 
do registro, que notifi cará o suposto pai para que se 
manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída, 
tomando as providências legais, ouvido o Ministério 
Público.
O Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento 
Nº 16, regulou diversos aspectos sobre o assunto, 
defi nindo que o reconhecimento de fi lho, consiste em 
instrumento jurídico que defi ne o vinculo parental entre 
alguém e sua prole por meio de declaração voluntaria. 
É preciso esclarecer que não deve ser levado em 
consideração o estado civil dos genitores ou de possível 
parentesco entre eles. O ato pode ocorrer em qualquer 
tempo. Em se tratando de reconhecimento de menor, 
este dependerá da anuência de sua genitora e se o ato 
de reconhecimento referir-se a fi lho maior exigir-se-á á 
sua aceitação.
O reconhecimento poderá ser feito preferencialmente 
no mesmo cartório em que foi o(a) fi lho(a) registrado(a), 
bem como em serventia diversa daquela, desde que o 
pai compareça com cópia da certidão de nascimento do 
reconhecido, efetuando-se a qualifi cação completa do 
reconhecedor, devendo o ofi cial remeter o procedimento 
de reconhecimento ao ofi cial competente, acompanhado 
da cópia da certidão do reconhecido podendo exigir 
o depósito prévio dos emolumentos relativos ao 
termo declarativo do reconhecimento e despesas 
do correio. Neste caso, o ofi cial processante poderá 
exigir o pagamento dos emolumentos da averbação e 
respectiva certidão.
Vale ressaltar que o Provimento Nº 16 determina em 
seu artigo 9º que haverá observância no que couber, 
das normas legais referentes à gratuidade dos atos. O 
Provimento Nº 19, de 29/08/12, determina em seu artigo 
1º a gratuidade para as pessoas reconhecidamente 

RECONHECIMENTO DE FILHO (A)
pobres, que poderá ser demonstrada por declaração 
escrita, assinada pelo requerente, cujo ato também 
foi referendado pela Egrégia Corregedoria através 
do Provimento Nº 25/2012 que inseriu ao Código de 
Normas o artigo 586-A.
No caso de reconhecimento do fi lho menor, sem a 
presença da mãe, impossibilitada de comparecer, 
o caso deverá ser apresentado ao juiz competente 
conforme artigo 4º do Provimento Nº 16.
O ofi cial de Registro Civil deverá averiguar com 
segurança as declarações e, suspeitando de fraude, 
falsidade ou má-fé, não praticará o ato pretendido e 
submeterá o caso ao magistrado, comunicando por 
escrito, os motivos da suspeita.
A Corregedoria, através do Ofício Circular Nº 198/2013 
publicado no D.J. em 19/08/2013 recomendou aos 
registradores do Estado do Espírito Santo a observância 
rigorosa do disposto no parágrafo único do artigo 955 do 
Código de Normas, para dispensar o reconhecimento de 
fi rma quando a escritura particular de reconhecimento 
voluntário de paternidade é realizada na presença de 
promotor de justiça ou defensor público sob pena de 
possível defl agração de procedimento administrativo-
disciplinar.
O FARPEN efetua ressarcimento das averbações 
de reconhecimentos de paternidade, desde que 
exista a declaração de pobreza conforme preceituam 
os Provimentos Nº 19 do CNJ e Nº 25 da Egrégia 
Corregedoria.

Boa Leitura!!!
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Rodrigo Grobério Borba 
Advogado - OAB/ES 11.017
E-mail: rodrigo@agvadvocacia.adv.br

TIRA-DÚVIDAS jurídico

Trata-se de pedido de parecer formulado 
pelo SINDICATO DOS NOTÁRIOS E 
REGISTRADORES DO ESPÍRITO SANTO – 
SINOREG/ES a partir de dúvida apresentada por 

um de seus associados, cujos termos são os seguintes, 
verbis:

“Solicito orientação sobre o caso que passo a expor: 
Mário, solteiro, maior e capaz, faleceu sem deixar 
descendentes nem ascendentes, deixando 6 irmãos 
vivos e 1 irmão falecido, que deixou viúva e fi lhos, tendo 
sido casado pelo regim e da comunhão parcial de bens. 
A orientação  da advogada do inventário é que a viúva e 
os fi lhos do irmão falecido não seriam herdeiros de Mário 
pelo fato do irmão ter falecido antes”.

Ao questionamento do(a) associado(a) respondo-o nos 
termos a seguir expostos.

A questão versa sobre sucessão de colaterais por 
representação.

Caso a hipótese se enquadre nas situações previstas 
na Lei nº 11.441/2007, que permite o processamento 
do inventário e partilha por escritura pública lavrada 
em tabelionato de notas, o(a) associado(a) não deve 
concordar com os termos da petição apresentada pela 
patrona dos herdeiros interessados.

Isso porque, embora a cunhada viúva não seja herdeira, 
os sobrinhos do de cujus possuem direito de herança.

DA SUCESSÃO DE COLATERAIS POR 
REPRESENTAÇÃO

Quando os fi lhos de irmão unilateral ou bilateral concorrem 
com tio ou tios, isto é, outros irmãos do falecido, terão 
eles, por direito de representação, a parte da herança a 
que teriam direito o pai ou a mãe, se estivessem vivos, 
de acordo com o que estabelece o art. 1.840 do Código 
Civil (art. 1.615 do CC/16):

“Art. 1.840. Na classe dos colaterais, os mais 
próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de 
representação concedido aos fi lhos de irmãos”.
 
Embora na vocação sucessória dos colaterais vigore a 
regra de que os mais próximos excluem os mais remotos, 
esta constitui a única hipótese, admitida em lei, de direito 
de representação na linha colateral: em favor de fi lhos de 
irmão do falecido, quando com irmãos deste concorrem.

Os sobrinhos, não obstante de grau mais afastado, 
concorrerão à herança, representando o pai, falecido. 
Todavia, cumpre registrar que esse direito de 
representação assiste apenas aos fi lhos de irmãos 
premortos, e não, eventualmente, aos netos que ele 
tenha deixado. 

Assim, no caso em evidencia, a herança será dividida 
em sete partes, cabendo seis partes aos irmãos vivos, 
ou seja, uma parte para cada irmão vivo, e uma parte a 
ser dividida entre aos fi lhos do irmão premorto.
 
É o nosso parecer.

4

Você pode anunciar o seu produto ou serviço 
na revista SINOREG-ES

Esta é uma ótima opção para divulgar o seu negócio!!!

Entre em contato:

Tel.: (27)3314-5111

Email: priscilla@sinoreg-es.org.br
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Vitória (ES) – Neste sábado (24.08), a 
Associação dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-
SP) esteve na cidade de Vitória para 

promover Curso voltado à implantação da Central de 
Registro Civil (CRC) no Estado do Espírito Santo.

Cerca de 60 Registradores Civis capixabas 
participaram do treinamento ministrado pelo Diretor 
Regional de Ribeirão Preto, Leonardo Munari 
de Lima. Entre as principais dúvidas a forma de 
armazenamento das comunicações, o processo 
de envio e recebimento de certidões eletrônicas 
e a incidência de valores sobre buscas e selos 
eletrônicos previstos pela tabela do Espírito Santo.

“Como tudo que é novo, a CRC gera uma insegurança 
inicial, mas à medida que vamos nos adaptando às 
mudanças estas tendem a se dissipar e se incorporar 
à rotina da nossa atividade”, disse Fernando 
Brandão Coelho Vieira, vice-presidente do Sindicato 
dos Notários e Registradores do Estado do Espírito 
Santo (Sinoreg-ES) e Registrador Civil do 1° Ofício 
de Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Para o vice-presidente do Sinoreg-ES a parceria entre 
a Arpen-SP e o Sindicato capixaba e a interconexão 
dos serviços registrais dos dois Estados se tornarão 
referência para a sociedade e para o Poder Judiciário. 
“Com esta interligação estamos mostrando ao Poder 
Judiciário e a toda a sociedade nossa capacidade 
de gerir nossos dados com efi ciência, segurança 
e efi cácia, oferecendo um serviço de qualidade 
à população que nos procura e que é a principal 
benefi ciária destas inovações”, completou.

Durante o treinamento, Leonardo Munari destacou 
temas como o envio de carga em lote, por formulário, 
de comunicações repetidas, negativas, assim 
como sistema para busca de registros, certidão 
de negativa, pedido de certidões manuais e pelo 

CURSO

ARPEN-SP PROMOVE CURSO DE 
CAPACITAÇÃO NA CRC PARA OS 

REGISTRADORES CAPIXABAS
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CURSO

sistema, registros carregados, faltantes, papel de 
segurança, selo de autenticidade e pesquisa de 
pedidos de certidões. “As pessoas estavam bastante 
interessadas, esclareceram muitas dúvidas e estão 
interessadas nas inovações”, disse Leonardo. “Agora 
é só passar por esta fase normal de adaptação para 
o novo serviço deslanchar”, completou.

Roberto Flores Júnior, Registrador Civil em Linhares, 
aprovou o sistema e teve suas dúvidas esclarecidas 
no curso. “É um avanço formidável, não só para 
nós, mas também para a população, por meio de um 
sistema integrado e que oferece ampla segurança 
jurídica”, disse. “Este novo sistema traz eficiência 
e presteza no atendimento das solicitações dos 
usuários do serviço, por que facilita a localização, 
as buscas e a solicitação de certidões de pessoas 
que nem sabem onde foram registradas, ou mesmo 
dos seus ascendentes para trâmites de cidadania”, 
destacou Pedro Alves de Souza, Registrador Civil 
em Muqui.

Para Gracielle Veloso, substituta do Cartório de 
Registro Civil de Cariacica “essa ferramenta é 
inovadora e vai facilitar muito tanto aos cartórios 
no processo de emissão das certidões, como para 
a população que não precisará mais ir à unidade 
onde está seu registro para solicitar uma certidão, 
trazendo economia de custos para quem não dispõe 
de condições financeiras”.

Fonte : Assessoria de Imprensa – Arpen-SP
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77

FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE AGOSTO DE 2013
 

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento fi nanceiro 
do FARPEN, analisou os relatórios e demais documentos remetidos por Notários e Registradores 
deste Estado, correspondentes ao mês de JULHO/2013, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 662.724,17

Saldo em caixa mês anterior 1.344.220,38

Resgate aplicação CDB em 30/08/2013 - Ressarcimento despesas Registro Civil 1.671,47

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 2.008.616,02

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 485.982,42

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 24.928,28

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 351,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.254,48

4.1 - 2% referente depósito entre 20/07 a 31/07 313,57

5 - Repasse à AMAGES 13.246,48

5.1 - 2% referente depósito entre 20/07 a 31/07 313,57

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 008/2013 1.671,47

7 - Devolução FARPEN recolhido indevidamente 5.386,74

6 - Pagamento Guia FUNEPJ, valor enviado ao FARPEN em duplicidade 12.887,76

SALDO LÍQUIDO 1.450.280,25

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (66.272,42)

C.a - 10% referente depósito entre 20/07 a 31/07 (1.567,87)

SALDO 1.382.439,96

Recebimentos entre 20/08 a 31/08 4.174,20

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.386.614,16

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 67.840,29 (sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos) 
em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de setembro de 2013 .

    

   Hugo Antonio Ronconi
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

A comemoração dos 40 anos da Lei nº 6015/73 – a Lei dos Registros Públicos – vai marcar o XL Encontro dos Ofi ciais de Registro 
de Imóveis do Brasil, programado para o período de 23 a 27 de setembro, em Foz do Iguaçu/PR. Uma iniciativa do IRIB, com 
apoio da Anoreg/BR e Anoreg/PR, o evento traz em sua programação assuntos importantes para a classe registral imobiliária.

O juiz corregedor do Estado do Espírito Santo Aldary Nunes Junior irá ministrar a palestra “Comissão do Extrajudicial do 
Encoge: A missão institucional das Corregedorias-Gerais da Justiça no aprimoramento das atividades do extrajudicial”, 
na tarde do dia 23/9. Em sua participação, será destacada a necessidade de uma interlocução constante entre as 
Corregedorias-Gerais da Justiça e as entidades de classe extrajudicial. “Essa parceria deve envolver também o 
CNJ, promovendo consequências positivas para o aperfeiçoamento e qualifi cação dos delegatários, bem como dos 
magistrados estaduais, que têm a incumbência constitucional de fi scalizar a prestação dos serviços extrajudiciais. 
Vamos apresentar, ainda, diversas medidas já implementadas e projetos que, certamente, irão permitir que possamos 
avançar cada vez mais”, adiantou.

Fonte: Assessoria de Comunicação do IRIB

A missão institucional das Corregedorias-Gerais da Justiça no 
aprimoramento das atividades do extrajudicial

Tema será abordado no XL Encontro Nacional pelo juiz corregedor do Estado do Espírito Santo 
Aldary Nunes Junior

A menina TG, de 9 anos, passará a ter o nome de duas mães em sua certidão de nascimento. A adoção poliafetiva foi 
concedida nesta terça-feira (13) pelo juiz Wagner Gomes Pereira, do Juizado da Infância e Juventude de Rio Verde.

O pedido para que o nome da mãe biológica também constasse do documento partiu da própria mãe sócioafetiva, que cuida 
da menina desde que ela tinha um ano. A criança é fi lha biológica de sua sobrinha, que não tinha condições psicológicas 
nem afetivas para cuidar de TG e, por isso, permitiu que a tia e seu marido tomassem conta dela.

“Não obstante inexista previsão legal nesse sentido, mas considerando a existência de fortes vínculos afetivos entre as 
partes, vez que a criança reconhece ambas como suas mães, não vejo razão para não acatá-lo”, afi rmou o magistrado, 
para quem “o rompimento desse vínculo pode comprometer seu sadio desenvolvimento, infl uindo, ainda, na formação de 
sua personalidade”.

A criança declarou em juízo que possui duas mães e um pai e que elas são pessoas de quem ela gosta muito. Contou, 
ainda,  que tem dois irmãos por parte de sua mãe biológica, com os quais mantém contato mensalmente, e outra, a quem 
chamou de “irmã de verdade”.

A mãe biológica da menina também foi ouvida. Ela disse que concordou com a adoção, confi rmou o vínculo afetivo da 
fi lha com seus tios e ainda observou que ela é muito bem tratada pelo casal. No entanto, ela manifestou tristeza com a 
possibilidade de seu nome ser excluído da certidão de nascimento, uma vez que, em razão de seu parentesco com a 
família, tem laços estreitos com a criança.

Apesar de reconhecer que seu posicionamento pode causar estranheza, o juiz Wagner Gomes observou que ele não é 
inédito. Sentença semelhante foi proferida por um juiz de Recife, que reconheceu a adoção poliafetiva de um menino de 
quatro anos. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já teve entendimento nesse sentido, quando permitiu a inclusão do nome da 
madrasta na certidão de nascimento de um rapaz, revertendo sentença de primeira instância que, apesar de reconhecer a 
situação, argumentou não haver espaço na lei para a inscrição de duas mães.

Apesar do artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prever, como efeito da adoção, o desligamento de 
qualquer laço afetivo com pais e parentes, o magistrado entendeu que o que deve prevalecer é o maior e melhor interesse 
da criança. A menina, entretanto, passará a usar o sobrenome dos pais adotivos. O pai biológico da criança é desconhecido.

Fonte: Recivil-MG (TJGO)

Menina terá nome de duas mães em certidão de nascimento
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

9

DECISÃO 

Em decisão unânime, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento a recurso especial 
de uma viúva de Mato Grosso do Sul que, decidida a abrir mão de sua meação em favor dos herdeiros, buscava a 
formalização da disposição de seu patrimônio nos autos do inventário do marido. 

O pedido foi indeferido pelo juízo sucessório ao fundamento de que meação não é herança, mas patrimônio particular 
da meeira, sendo, portanto, necessária a lavratura de escritura pública para a efetivação da transferência patrimonial. 

A viúva recorreu e o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reafi rmou a necessidade 
de escritura pública: “A disposição da meação do cônjuge supérstite é ato de iniciativa inter vivos e não se confunde 
com a sucessão causa mortis. Ademais, a escritura pública é a forma prescrita pela lei como condição essencial para 
validade de alguns atos, e para tais, torna-se ela imprescindível, nos termos do artigo 108 do Código Civil”. 

Entendimentos contrários

No STJ, a viúva alegou não ter condições de arcar com as despesas cartorárias e que a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) aceita a cessão de meação por termo judicial nos autos do inventário. 

Ao analisar o caso, a ministra Nancy Andrighi, relatora, disse que, de fato, o acórdão apontado reconheceu a 
possibilidade de a cessão da meação se dar por termo nos autos, ao equipará-la, de certa maneira, à  renúncia da 
herança. 

No entendimento do TJSP, destacou a ministra, a cessão da meação, “embora inconfundível com a renúncia à 
herança, dela se aproxima ao ponto em que implica efetiva cessão de direitos, de modo que utilizáveis os mesmos 
instrumentos para sua formalização”. 

Posição do STJ 

Para a relatora, entretanto, o ato de disposição patrimonial da viúva, caracterizado como a renúncia à sua meação 
em favor dos herdeiros, não pode ser equiparado à renúncia da herança. 

“Verifi ca-se que o ato de disposição patrimonial pretendido pela recorrente, representado pela cessão gratuita da sua 
meação em favor dos herdeiros do falecido, confi gura uma verdadeira doação, inclusive para fi ns tributários”, disse 
a ministra. 

“Embora seja compreensível a difi culdade da recorrente em arcar com o pagamento dos custos necessários à lavratura 
de uma escritura pública, para poder transferir aos seus fi lhos a propriedade da metade do imóvel inventariado, não 
há possibilidade de se prescindir das formalidades expressamente previstas na legislação civil”, concluiu a relatora. 

Fonte: STJ

Renúncia à meação não pode ser feita no inventário e 
não dispensa escritura pública
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no uso da atribuição que lhe confere o Art. 91, III, da 
Constituição Estadual e, endo em vista o que consta dos 
processos nº 58392025/2012 e 62748963/2013, 

DECRETA:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A inscrição de imóveis rurais no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR)do Estado será regida pelo disposto na Lei 
Federal nº12.651/2012, Decreto Federal nº 7830/2012, 
bem como pelas normas fi xadas neste Decreto.

Art. 2º O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
(IDAF) é o órgão responsável pelo desenvolvimento, pela 
implementação e pela gestão do Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural no Estado.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto entende-se por:
I. Sistema de Cadastro Ambiental Rural -sistema 
eletrônico,de âmbito estadual,destinado ao gerenciamento 
de informações ambientais dos imóveis rurais.

 II. Cadastro Ambiental Rural (CAR) - registro eletrônico 
de abrangência nacional junto ao órgão ambiental 
competente, no âmbito do Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA) , obrigatório 
para todos os imóveis rurais, com a fi nalidade de 
integrar as informações ambientais das propriedades e 
posses rurais, compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento.

III. Área de remanescente de vegetação nativa: área 
com vegetação nativa em estágio primário ou secundário 
inicial, médio ou avançado de regeneração.

IV. Planta ou croqui georreferenciada(o): levantamento 
executado em campo por meio de Sistema de 
Posicionamento Global (GPS) e/ou por fotointerpretação, 
indicando área e perímetro do imóvel, coerente quanto à 
forma e área em relação ao imóvel real e adequado ao 
Sistema Geodésico Brasileiro (SGB).

V. Imóvel rural: prédio rústico, de área contínua, qualquer 
que seja a sua localização, destinada à exploração 
extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, por meio de 
planos públicos de valorização ou por iniciativa privada, 
conforme o disposto no Art. 4º da Lei Federal 4.504/1964.

CAPÍTULO II

DECRETO N° 3346-R, DE11 DE JULHO DE 2013.
Dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural(CAR)no Estado e dá outras providencias.

DO SISTEMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL
Art. 4º
Fica criado o Sistema de Cadastro Ambiental Rural no 
Estado, com os seguintes objetivos:

I. receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todo 
o Estado;

 II. cadastrar e controlar as informações dos imóveis 
e rurais, referentes a seu perímetro e localização, 
aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de 
interesse social, às áreas de utilidade pública, às Áreas 
de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, 
às áreas consolidadas e às Reservas Legais;

III. monitorar a manutenção, recomposição, regeneração, 
compensação e supressão da vegetação nativa e da 
cobertura vegetal nas áreas de Preservação Permanente, 
Uso Restrito e de Reserva Legal, no interior dos imóveis 
rurais;

IV. promover o planejamento ambiental e econômico 
do uso do solo e conservação ambiental no território 
estadual; e,

V. disponibilizar na Internet informações de natureza 
pública sobre a regularização ambiental dos imóveis 
rurais em território estadual.

CAPÍTULO III
DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)

Art. 5º O Cadastro Ambiental Rural (CAR) contemplará 
os dados do proprietário, possuidor rural ou responsável 
direto pelo imóvel rural, a respectiva planta ou croqui 
georreferenciados do perímetro do imóvel, das áreas 
de interesse social e das áreas de utilidade pública, 
com a informação da localização dos remanescentes de 
vegetação nativa, Áreas de Preservação Permanente, 
Áreas de Uso Restrito, áreas consolidadas e localização 
das Reservas Legais.

 Art. 6º A inscrição no CAR é obrigatória a todas as 
propriedades rurais,tendo natureza declaratória e 
permanente e conterá informações sobre o imóvel, 
conforme o disposto no Art. 5º.
 
§ 1º As informações registradas no CAR são de 
responsabilidade do declarante, que incorrerá em 
sanções penais e administrativas, sem prejuízo de outras 
previstas na legislação, quando total ou parcialmente 
falsas, enganosas ou omissas.

JURÍDICO
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§ 2º A inscrição no CAR será requerida junto ao IDAF no 
prazo de 1 (um) ano a partir de sua implantação, podendo 
ser prorrogado por ato do Poder Executivo, conforme 
dispõe o § 3º do artigo 29 da Lei Federal 12.651/2012.
.
§ 3º As informações deverão ser atualizadas no Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural, sempre que houver alteração 
de natureza dominial ou possessória.

§ 4º A declaração, atualização ou alteração dos dados 
inseridos no CAR só serão efetuadas pelo proprietário do 
imóvel rural ou representante legalmente constituído.

Art. 7º Quando detectadas pendências ou inconsistências 
nas informações declaradas e nos documentos 
apresentados no CAR, o órgão responsável notifi cará 
o requerente,uma única vez, para que forneça as 
informações complementares ou promova a correção e 
adequação das informações prestadas.

 § 1º Na hipótese apresentada no caput , o requerente 
deverá promover as alterações no prazo estabelecido pelo 
órgão ambiental competente, sob – pena de cancelamento 
de sua inscrição no CAR.

§ 2º Enquanto não houver manifestação do órgão 
competente acerca de pendências ou inconsistências nas 
informações declaradas e nos documentos apresentados 
para inscrição no CAR, será considerada válida a 
Solicitação de Inscrição do Imóvel Rural no CAR para 
todos os fi ns previstos em lei.

§ 3º Os documentos comprobatórios das informações 
declaradas poderão ser solicitados, a qualquer tempo, 
pelo órgão competente, e poderão ser fornecidos por 
meio digital, na forma indicada pelo órgão.

§ 4º O IDAF analisará e aprovará as informações 
declaradas na solicitação de inscrição do CAR com base 
em ortofos e imagens de satélite e, sempre que julgar 
necessário, poderá realizar vistorias de campo para 
verifi cação das informações e acompanhamento dos 
compromissos assumidos.

Art. 8º Para o registro no CAR dos imóveis rurais de 
agricultura familiar com área de até 25 hectares, o Poder 
Público prestará apoio técnico e jurídico, bem como 
elaborará planta ou croqui georreferenciados para tal fi m, 
sendo facultado ao proprietário fazer
por seus próprios meios.

§ 1º O IDAF poderá habilitar instituições para auxiliar no 
fi el  cumprimento do disposto no caput.

§ 2º A elaboração de planta ou croqui georreferenciados 

descrita no caput deste artigo não se aplica caso o 
agricultor familiar possuir dois ou mais imóveis rurais e a 
soma desses imóveis ultrapassar o limite de 25 hectares.

 CAPÍTULO IV 
DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL –
PRA

Art. 9º Serão instituídos, no âmbito do Estado, Programas 
de Regularização Ambiental (PRAs), que compreenderão 
o conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas 
por proprietários e posseiros rurais com o objetivo de 
adequar e promover a regularização ambiental com 
vistas ao cumprimento do disposto no Capítulo XIII da Lei 
Federal nº 12.651/2012.

Parágrafo único.Constituem -se instrumentos do Programa 
de Regularização Ambiental:

I. O Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme disposto 
no caput do Art. 5º;

II. o termo de compromisso; 
III.o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e 
Alteradas; e,
IV. as Cotas de Reserva Ambiental (CRA), quando couber.

Art. 10 O IDAF estabelecerá por meio de Instrução 
Normativa os procedimentos necessários para adesão e 
execução do PRA.

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 11 O IDAF estabelecerá, por meio de Instrução 
Normativa,a data da qual o CAR será considerado 
implantado para fi ns do disposto neste decreto e detalhará 
as informações e os documentos necessários à efetiva 
inscrição.

Art. 12 O IDAF só emitirá licenças ambientais e autorizações 
de queima controlada mediante apresentação da 
solicitação de inscrição do imóvel rural no CAR.

Parágrafo único. Para os casos de autorização de 
exploração fl orestal a mesma só será emitida mediante 
a efetiva inscrição do imóvel rural no CAR, devendo o 
mesmo estar regular perante o referido cadastro.

Art. 13 Para os casos de posses rurais que possuam 
processos de legitimação de terra devoluta junto ao IDAF, 
a inscrição no CAR será realizada imediatamente após a 
entrega do título da área, caso a posse em questão não 
possua ainda inscrição no CAR.

Art. 14 A comprovação de inscrição no CAR, autoriza 

JURÍDICO
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os Cartórios de Registro de Imóveis a praticar atos de 
unifi cação, desmembramento ou alienação de imóveis 
rurais independente de qualquer outra manifestação do 
IDAF. 

§1º Havendo Reserva Legal, já averbada na matrícula 
do imóvel, fi ca o ofi cial do Cartório de Registro Geral de 
Imóveis desobrigado de exigir sua inscrição no CAR, bem 
como qualquer outra manifestação do IDAF.

§2º Em caso de desmembramento ou unifi cação do 
imóvel, o ofi cial do Cartório de Registro Geral de Imóveis 
deverá, por averbação, publicitar a  existência da Reserva 
Legal averbada no registro primitivo, fazendo constar tal 
informação na nova matrícula.

§3º O disposto nos parágrafos anteriores não desobriga 
o proprietário do imóvel rural a proceder sua inscrição no 
CAR em obediência à legislação ambiental vigente.

Art. 15 Excepcionalmente, desde que devidamente 
motivado e provado pelo IDAF, será permitida a retifi cação 
da Reserva Legal, com a fi nalidade de realocação ou 
readequação, nas mesmas proporções que a original e 

de valor ecológico equivalente ou superior.

Parágrafo único. As regras de motivação e aprovação, 
bem como de proporções e valor ecológico citadas no 
caput deste artigo serão regulamentadas por Instrução 
Normativa do IDAF.

Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 17 Fica revogado o Decreto nº 2271-R de 05 de Junho 
de 2009.

Palácio Anchieta, em Vitória-ES, aos11dias do mês de 
Julho do ano de 2013, 192º da Independência; 125º 
da República; e 479º do Início da Colonização do Solo 
Espiritossantense.

JOSÉ RENATO ASAGRANDE
Governador do Estado

(Publicado no D.O.E. de 12/07/2013)
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 Vitória, 06 de agosto de 2013

O Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO 
AMARAL, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da 
Justiça órgão de fi scalização, disciplina e orientação 
administrativa, com jurisdição em todo o Estado, 
conforme o art. 35 da Lei Complementar Estadual n° 
234/02;

CONSIDERANDO a publicação do Provimento nº 
34/2013 e do Provimento nº 35/2013, da Corregedoria 
Nacional de Justiça, que disciplinam a manutenção e 
escrituração do Livro Diário Auxiliar da Receita e da 
Despesa, e do Livro de Controle de Depósito Prévio, 
pelos titulares de delegações e pelos responsáveis 
interinamente por delegações dos serviços extrajudiciais 
de notas e de registros.

OFÍCIO-CIRCULAR nº 191/2013

RESOLVE:

1. DETERMINAR aos titulares de delegações e aos 
responsáveis interinamente por delegações dos 
serviços extrajudiciais de notas e de registros que, 
para o envio on Une das informações consolidadas, em 
cumprimento ao Provimento CGJES n° 46/2013, utilizem 
a ferramenta BALANCETE DO LIVRO DE REGISTRO 
DIÁRIO AUXILIAR DA RECEITA E DA DESPESA, 
disponível no CONSOLE DO SELO DIGITAL.

2. DISPONILIZAR o Manual do Balancete do Livro do 
Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa.

Publique-se. Registre-se.

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justiça

NOTA: Confi ra o completo teor do ofício e seus anexos 
no Diário da Justiça, edição 4569, de 07/08/2013.
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O Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO 
AMARAL, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da 
Justiça órgão de fi scalização, disciplina e orientação 
administrativa, com jurisdição em todo o Estado do 
Espírito Santo, Conforme disposto no art. 2° da Lei 
Complementar Estadual nº 83/96 e no art. 35 da Lei 
Complementar Estadual n° 234/02;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de escrituração 
contábil do Livro Caixa, pelos Titulares, Interinos e 
Interventores de Serviços Notariais e Registrais, nos 
moldes do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, 
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, de 26/06/1999;

CONSIDERANDO a publicação do Provimento n° 
34/2013 e do Provimento nº 35/2013, da Corregedoria 
Nacional de Justiça, que disciplinam a manutenção e 
escrituração do Livro Diário Auxiliar da Receita e da 
Despesa, e do Livro de Controle de Depósito Prévio, 
pelos titulares de delegações e pelos responsáveis 
interinamente por delegações dos serviços extrajudiciais 
de notas e de registros. 

RESOLVE:

Art. 1°. INSERIR os incisos XVI e XVII no artigo 545 do 
Código de Normas desta Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado do Espírito Santo, que passa a vig orar com 
a seguinte redação:

Art. 545. São deveres dos notários e registradores:

[...]

XVI - utilizar LIVRO DE REGISTRO DIÁRIO AUXILIAR 
DA RECEITA E DA DESPESA na escrituração, e, se for o 
caso, LIVRO DE CONTROLE DE DEPÓSITO PRÉVIO, 

PROVIMENTO N° 46/2013
Altera o artigo 545 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, inserindo os incisos 
XVI e XVII “LIVRO DIÁRIO AUXILIAR DA RECEITA E DA DESPESA”.

nos moldes do Regulamento do Imposto de Renda - 
RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, como 
também, do Provimento n° 34/2013, da Corregedoria 
Nacional de Justiça, nos quais será lançada toda 
movimentação ocorrida na Serventia, estando sujeito 
à permanente fi scalização do Corregedor-Geral da 
Justiça ou do Juiz de Direito com competência na 
matéria de Registros Públicos da Comarca ou do Juízo. 
Os referidos livros poderão ser escriturados em formato 
digital, com extensão “PDF”, mês a mês, devendo ser 
assinados com Certifi cado Digital até 40 (quarenta) 
dias após o encerramento mensal da escrituração 
competente.

XVII - realizar o envio on line das informações 
consolidadas do LIVRO DE REGISTRO DIÁRIO 
AUXILIAR DA RECEITA E DA DESPESA, até 40 
(quarenta) dias após o encerramento mensal da 
escrituração competente, através do Balancete do Livro 
respectivo, disponível no Console do Selo Digital,”

Art. 2° O dever previsto no inciso XVII do artigo 545 
do CNCGJES deverá ser cumprido pelos notários e 
registradores a partir de 12 de agosto de 2013.

Art. 3° Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vitória/ES, 06 de agosto de 2013

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL

Corregedor-Geral da Justiça
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O Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO 
VALLS FEU ROSA, Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo, no uso da atribuições 
legais e em razão do deliberado pelo Tribunal Pleno em 
sessão realizada nesta data, 

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do 
artigo 154 do Código de Processo Civil, acrescido pela 
Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, e o artigo 4° da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006; 

RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituído o Diário da Justiça Eletrônico no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 
como instrumento de publicação de atos judiciais, 
administrativos e de comunicações em geral, a partir 
do dia 26 de agosto de 2013. 

Parágrafo único. A publicação eletrônica substitui 
qualquer outro meio para quaisquer efeitos legais, à 
exceção dos casos que, por lei, exigem a intimação ou 
vista pessoal. 

Art. 2º O conteúdo das edições publicadas no Diário 
da Justiça Eletrônico será assinado digitalmente, 
atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade, 
validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Art. 3º O Diário da Justiça Eletrônico será publicado 
de segunda a sexta-feira, à zero hora, exceto feriados 
nacionais, forenses e nos dias em que não houver 
expediente, no endereço www.tjes.jus.br
Parágrafo único. Os documentos encaminhados 
eletronicamente até as 23h59min serão disponibilizados 
no Diário Eletrônico no primeiro dia útil posterior. 

Art. 4º Considera-se como data da publicação o primeiro 
dia útil seguinte ao da disponibilização da informação 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

RESOLUÇÃO Nº 034/2013
Institui o Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

Parágrafo único. A contagem dos prazos processuais 
terá início no primeiro dia útil que seguir ao considerado 
como data da publicação. 

Art. 5º Após o encaminhamento para a publicação, 
os documentos não poderão sofrer modifi cações ou 
supressões.
Parágrafo único. Eventuais retifi cações deverão constar 
de nova publicação. 

Art. 6º A responsabilidade pelo conteúdo e 
encaminhamento de matéria para publicação é da 
unidade que a produziu, cumprindo ao responsável a 
assinatura eletrônica.

Art. 7º Compete à área de Tecnologia da Informação 
manter sistema de segurança de acesso que garanta a 
permanente preservação e integridade dos dados. 

Parágrafo único. Será de caráter permanente o 
arquivamento das publicações no Diário da Justiça 
Eletrônico. 

Art. 8º Cabe à Secretaria Geral do Tribunal de Justiça 
baixar os atos necessários ao funcionamento e controle 
do disposto nesta Resolução. 

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela 
Presidência deste Egrégio Tribuna de Justiça. 

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Parágrafo único. Haverá pub licação desta Resolução 
durante 30 (trinta) dias no Diário da Justiça. 

Vitória/ES, 25 de julho de 2013. 

Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

CAPACIDADE CIVIL (PARTE II)
Possibilidade de realização de atos cartorários por incapazes

Em continuidade ao estudo iniciado na 
edição anterior de nossa Revista a respeito 
da capacidade civil, cujo tema versou, 
principalmente, sobre os artigos 3º e 4º do 

Código Civil, retomaremos o assunto com ênfase nos 
atos passíveis de serem praticados nas serventias 
extrajudiciais por pessoa que ainda não tenha atingido 
a capacidade civil plena.
Iniciamos, então, pela declaração do pai, menor, que 
pretende levar a registro o nascimento de seu fi lho. 
Apesar de omisso na Lei 6.015/73, o pai relativamente 
incapaz (entre dezesseis e dezoito anos) poderá 
reconhecer a paternidade de seu fi lho independente de 
assistência. Aliás, se o menor, com dezesseis anos tem 
capacidade para testar, aí incluído o reconhecimento 
testamentário de fi lho, também o poderá fazer pelas 
vias normais. Neste mesmo sentido se posicionou o 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ -, ao dispor no §4º 
do artigo 6º do Provimento 16: “O reconhecimento de 
fi lho por pessoa relativamente incapaz independerá de 
assistência de seus pais, tutor ou curador”.
No entanto, o menor impúbere, ou seja, aquele com 
menos de dezesseis anos, estará impossibilitado de 
fazer a declaração ou reconhecimento, salvo se casado 
for com a mãe, uma vez que tal declaração é um ato de 
cunho personalíssimo, não podendo sequer ser suprido 
pela declaração dos pais ou responsáveis. Neste caso, 
a paternidade somente poderá ser estabelecida por 
meio da competente ação, nos moldes da Lei 8.560/92 
– que regula a paternidade de fi lhos havidos fora do 
casamento.
Assim também é o que prescreve o Código de Normas 
da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Espírito Santo: “Art. 951. O reconhecimento 
espontâneo da paternidade pelo relativamente 
incapaz poderá ser feito por ocasião do registro de 
seu fi lho, independentemente da assistência de seus 
responsáveis. O absolutamente incapaz somente 
poderá fazê-lo por determinação judicial”.
O assento de óbito, por seu turno, somente poderá 
ter como declarante pessoa capaz, isto porque há 
disposição expressa na Lei 6.015/73, ao tratar, em seu 
artigo 791, 3º que “são obrigados a fazer a declaração 

1 Art. 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos: 1°) o chefe de família, 

de óbito (na falta dos demais obrigados) o parente 
mais próximo maior e presente”. Assim também ensina 
Walter Ceneviva:

“Não é de melhor técnica a referência a pessoa 
competente do inciso 5º. Entende-se pessoa 
capaz”

Por sua vez, o casamento tem sua regulamentação 
etária dada pelo Código Civil que estabelece a idade 
núbil aos 16 anos, tanto para o homem quanto para 
mulher, exigindo-se, no entanto, autorização de ambos 
os pais, ou de seus representantes legais, enquanto 
não atingida a maioridade civil.
Excepcionalmente, nos termos do artigo 1.5202 do 
Código Civil, será permitido o casamento de quem 
ainda não alcançou a idade núbil (16 anos) somente 
em caso de gravidez. Nesta hipótese não basta a 
simples anuência dos pais ou responsáveis, devendo 
os interessados buscar em juízo a autorização para a 
celebração do casamento. Por se tratar de suprimento 
judicial incorrerão os nubentes na hipótese descrita 
no artigo 1.641, III do Código Civil, o qual prescreve a 
adoção obrigatória do regime da Separação Legal de 
Bens, sendo, portanto, dispensável o pacto antenupcial, 
já que o regime decorre de imposição absoluta da lei.
O procedimento judicial para obtenção do suprimento de 
idade será de jurisdição voluntária3 (art. 1.103 e 1.112 
a respeito de sua mulher, fi lhos, hóspedes, agregados e fâmulos; 2º) a viúva, 
a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número 
antecedente; 3°) o fi lho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos 
irmãos e demais pessoas de casa, indicadas no nº 1; o parente mais próximo 
maior e presente; 4º) o administrador, diretor ou gerente de qualquer esta-
belecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo 
se estiver presente algum parente em grau acima indicado; 5º) na falta de 
pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assis-
tido aos últimos momentos do fi nado, o médico, o sacerdote ou vizinho que 
do falecimento tiver notícia; 6°) a autoridade policial, a respeito de pessoas 
encontradas mortas. Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio 
de preposto, autorizando-o o declarante em escrito, de que constem os ele-
mentos necessários ao assento de óbito.
2  Art. 1.520. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem 
ainda não alcançou a idade núbil (art. 1517), para evitar imposição ou 
cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.
Com o advento da Lei 11.106/2005, que alterou os incisos VII e VIII do 
artigo 107 do Código Penal, o casamento não mais causa de extinção 
de punibilidade, razão pela qual o casamento com intuito de evitar 
cumprimento de pena criminal não mais se aplica. Apesar da redação 
do Código Civil continuar a mesma, o primeira parte do artigo 1.520 é 
inaplicável no mundo jurídico, permitindo-se tão somente o casamento 
do menor de 16 anos em caso de gravidez. (Fonte: http://jus.com.br/
artigos/7521/os-refl exos-das-mudancas-do-codigo-penal-no-direito-de-
familia)
3 Jurisdição voluntária é o procedimento judicial que não tem por fi m solucio-
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ARTIGO

do Código de Processo Civil) e se processa nos termos 
do artigo 68 da Lei dos Registros Públicos, oportunidade 
em que o interessado deduzirá sua intenção perante 
o juiz, justificará os fatos necessários à habilitação, 
apresentando testemunhas e os documentos que 
comprovem as alegações. Proferido o julgamento, os 
autos da justificação serão encaminhados ao Cartório 
de Registro Civil para serem anexados à Habilitação.
É também no Cartório de Registro Civil que poderá 
ser feita o reconhecimento voluntário de paternidade 
regulada pelo Provimento 16 do CNJ, cujo ato é passível 
de ser praticado pelo maior de dezesseis anos. Neste 
caso e de maneira excepcional, o ato do relativamente 
incapaz não necessitará de consentimento de seus 
pais.
Em relação aos atos notariais, o absolutamente 
incapaz está impedido de os praticar, sem a devida 
representação, salvo apresentação de documento 
para autenticação. Aos relativamente incapazes, no 
entanto, é assegurada a prática de alguns atos, com as 
ressalvas da lei.
No caso do reconhecimento de firma será possível 
desde que haja anotado em sua ficha padrão a condição 
relativa de incapacidade, além da assinatura dos pais 
ou responsáveis. O Código de Normas do Estado do 
Espírito Santo faz expressa menção ao ato em seu 
artigo 694: “No caso de menor relativamente incapaz, 
será anotada na ficha padrão a menoridade civil e 
colhida a assinatura dos pais ou responsáveis”.
Na lavratura de escrituras públicas, deve o tabelião de 
notas observar os requisitos legais que são exigidos para 
cada ato específico que realiza para aferir com precisão 
se é possível a participação de incapazes. Impende 
destacar que o Código Civil considera nulo o negócio 
jurídico realizado por absolutamente capaz (art. 166, 
I) e anulável aquele realizado por relativamente capaz 
(art. 171, I). É de fundamental importância a observação 
da devida assistência dos pais ou responsáveis neste 
tipo de negócio jurídico.
A procuração pública outorgada por relativamente 
incapaz tem regulamentação dada pelo artigo 6664 
do Código Civil, o qual expressamente permite a 
prática do ato, com ressalva apenas no que toca às 
responsabilidades entre mandante e mandatário. O 
mandato outorgado por instrumento particular não goza 
nar um conflito de interesses, não há lide, sendo que a tutela jurisdicional do 
Estado não tem caráter substitutivo, mas sim homologatória da vontade das 
partes. Exemplo clássico é o divórcio judicial consensual.
4 Art. 666. O maior de dezesseis e menor de dezoito anos não emancipado 
pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele senão de 
conformidade com as regras gerais, aplicáveis às obrigações contraídas por 
menores.

da mesma regra, sendo, portanto, vedada sua prática 
por incapaz desassistido. Neste caso, quem realiza o 
mandato é seu representante legal, por isso pode optar 
pela procuração particular, desde que a forma pública 
não seja exigida para a prática do ato que se deseja ser 
representado.
Quanto ao testamento público, apesar de ser um 
dos atos mais solenes do ordenamento jurídico, a 
capacidade para testar se inicia aos 16 (dezesseis) 
anos, por expressa previsão do §1º do artigo 1.860 do 
Código Civil. O caput do dispositivo em comento, no 
entanto, estabelece que os “incapazes” não poderão 
testar, sem fazer qualquer ressalva se absolutamente 
ou relativamente incapazes. Deste modo, mesmo o 
relativamente incapaz, como é o caso de ébrio habitual, 
do viciado em drogas e dos que, por deficiência mental, 
têm o discernimento reduzido, não podem testar. Nesta 
proibição inclui-se também o pródigo, mesmo que o 
testamento não figure no rol dos atos que não pode 
praticar sem assistência de seu curador.
Apesar de não figurar no rol da incapacidade dos artigos 
4º e 5º do Código Civil, a pessoa cega somente poderá 
fazer testamento em sua forma pública, conforme 
dispõe o artigo 1.867 do Código Civil, sendo adotado 
o mesmo procedimento dos demais, com ressalva da 
dupla leitura em voz alta ao testador sem visão.
Estes são os principais atos em que a capacidade do 
interessado gera consequências diretas na realização 
do negócio a que se pretende. Tanto o tabelião como 
o registrador deverão se atentar às espécies de 
incapacidade, aferindo em todos os atos que praticar 
em sua serventia se é ou não possível sua realização 
por aquele que ainda não atingiu a plena capacidade.
Na revista de outubro publicaremos a terceira e última 
parte do estudo sobre a capacidade, oportunidade em 
falaremos sobre a emancipação e seus reflexos nos 
atos cartoriais.

Fonte: 
LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos. Teoria 
e Prática. – 2. ed. – Rio de Janeiro : Forense ; São 
Paulo : Método, 2011.

NERY JUNIOR, Nelson. Rosa Maria de Andrade Nery. 
Código Civil Comentado e Legislação Extravagante. 3 
ed. Revista dos Tribunais. São Paulo : 2005.

CENEVIVA, Walter. Lei dos registros públicos 
comentada / Walter Ceneviva. – 20. Ed. – São Paulo : 
Saraiva, 2010.
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Antonio Herance Filho
Advogado, professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, 
coordenador da Consultoria e coeditor das Publicações INR - Informativo 
Notarial e  Registral. É, ainda, diretor do Grupo SERAC.

ARTIGO

Antonio Herance Filho
Advogado, professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, 
coordenador da Consultoria e coeditor das Publicações INR - Informativo 

Seguindo na análise das normas trazidas pelo 
Provimento CNJ nº 34, de 9 de julho de 2013, 
ato administrativo, repita-se, revestido de 
efeitos normativos, por meio do qual a Egrégia 

Corregedoria Nacional da Justiça institui o Livro de Registro 
Diário Auxiliar da Receita e da Despesa e disciplina a sua 
manutenção e escrituração pelos titulares de delegações 
e pelos responsáveis interinamente por delegações vagas 
do serviço extrajudicial de notas e de registro, valemo-nos 
desta oportunidade para enfrentar duas novas questões 
relacionadas com a matéria, a saber:

1) A necessidade de se individualizar os lançamentos 
de modo a permitir perfeita e inequívoca 
identifi cação dos eventos escriturados; e

2) A escrituração apenas dos emolumentos 
percebidos como receita do notário ou do 
registrador

Sobre tais questões manifestamo-nos nos seguintes termos:

1) O art. 6º do Provimento nº 34/2013 exige a 
identifi cação do ato que ensejou a cobrança dos 
emolumentos ou da natureza da despesa, de modo 
tal que a individualização dos lançamentos é conduta 
adequada. Os lançamentos diários que informam o 
total dos atos praticados ou o total das despesas 
pagas no dia, sem individualizar os eventos 
respectivos, não atendem as condições impostas 
pelos órgãos responsáveis pela fi scalização dos 
serviços notariais e de registro.
Por importante e oportuno, reproduzimos aqui o que 
estabelece o art. 6º do provimento em comento:

“Art. 6º O histórico dos lançamentos será sucinto, 
mas deverá identifi car, sempre, o ato que ensejou 
a cobrança de emolumentos ou a natureza da 
despesa.” (Original sem destaques)

2) Valores estranhos aos emolumentos a que têm 
direito os notários e os registradores públicos, pela 
prática dos atos de seus respectivos ofícios, não 
transitarão pelo Diário Auxiliar, ainda que pagos pelo 
usuário e repassados aos cofres competentes pelo 
delegatário. É o que se depreende da norma do § 1º, 
do art. 6º do Provimento CNJ nº 34/2013, cuja íntegra 

Livro Diário Auxiliar (Provimento CNJ nº 34/2013)
Breves considerações (2ª parte)

é a seguir reproduzida, verbis:

“§ 1º Os lançamentos compreenderão apenas os 
emolumentos percebidos como receita do notário 
ou registrador, ou recebidos pelo responsável 
por unidade vaga, pelos atos praticados de 
acordo com a lei e com a tabela de emolumentos, 
excluídas a parcela de emolumentos, a taxa de 
fi scalização, o selo ou outro valor que constituir 
receita devida ao Estado, ao Distrito Federal, ao 
Tribunal de Justiça, a outras entidades de direito, 
e aos fundos de renda mínima e de custeio de atos 
gratuitos, conforme previsão legal específi ca.”

No Estado capixaba, contudo, como nos foi informado 
pelo ilustre Assessor da Presidência do SINOREG 
ES, Dr. Bruno Bittencourt Bittencourt, quem, por 
oportuno, saudamos efusivamente, há duas parcelas 
na tabela do Estado que, embora destacados dos 
emolumentos, integram o todo remuneratório do 
notário e do registrador.
Referimo-nos aos valores recebidos a título de 
“Processamento de Dados” e “Busca”, que são 
devidos para a prática de alguns dos atos notariais 
e de registro. Para incentivar a informatização da 
unidade ou para remunerar a busca de assentos 
no acervo da serventia, são elas importâncias que 
ingressam para o caixa mensal. Se for titular o 
responsável pelo ofício, os valores recebidos a 
tais títulos infl uenciam a determinação da base de 
cálculo do IRPF “Carnê-Leão”. Caso seja interino, os 
valores aqui referidos serão computados para os fi ns 
de apuração do teto de que trata a Decisão CNJ de 
09 de julho de 2010.
Qualquer que seja a situação jurídica daquele 
que pratica o ato – titular ou interino (designado) 
-, tais parcelas devem ser devidamente por ele 
discriminadas quando de seu lançamento no Diário 
Auxiliar, a fi m de que se cumpra o que estabelece o 
caput do já referido art. 6º, na forma indicada no item 
1), supra.

Voltaremos na próxima edição da Revista do Sinoreg - ES, 
para outras considerações sobre o recém-instituído Diário 
Auxiliar.
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O SINOREG-ES, VAI OFERECER CURSO, CONFORME OS TEMAS 
ABAIXO NO DIA 18/09/2013 (Quarta feira).

O curso será ministrado por Antonio Herance Filho. Professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, 
coordenador da Consultoria e coeditor das Publicações INR - Informativo Notarial e Registral. É, ainda, diretor do 
Grupo SERAC

    Tema: A Base de Cálculo do ITCMD, ITBI e do IR Ganhos de Capital nas Escrituras Públicas de Inventário, 
Separação, Divórcio e Partilha

PROGRAMA
8h30 Abertura

8h40 I – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS – ITCMD 
II – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI     

10h30 Coffee break

10h50
III – IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS – IRPF 
Ganhos de Capital
IV – DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI     

13h00 Intervalo para Almoço

  Tema: Livro Diário Auxiliar (Provimento CNJ nº 34/2013) e Livro Caixa fi scal (Regulamento do Imposto de 
Renda – RIR/99).

PROGRAMA
14h30 Abertura

14h40
I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a) Análise detalhada do Provimento CNJ nº 34/2013

15h40 Coffee break

16h00 b)  Análise da legislação federal do Imposto sobre a Renda

17h00 II – CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCERRAMENTO

O custo do curso será de:

Cartório associado: Titular gratuito

Funcionário serventias associadas: R$ 100,00

Cartório não associado: R$ 250,00

Incluído: certifi cado, coffee break e material de apoio (CD contendo: slides utilizados na apresentação do tema, legislação 
aplicada à matéria e jurisprudência construída sobre o assunto).

Como pagar o valor da inscrição?

Depósito Bancário na conta corrente mantida junto ao Banco do Banestes, em nome de SINOREG-ES, na agência 076, 
sob o número 6.256.788.

Importante: Para efetivar sua inscrição envie, por email para sinoreg@sinoreg-es.org.br, o comprovante do depósito 
realizado, juntamente com os dados da serventia e nome completo do participante, aguarde a confi rmação da inscrição 
via email. 

Quando a Inscrição for do titular da serventia sindicalizada, basta enviar email com os dados e aguardar a 
confi rmação da inscrição.

ATENÇÃO, VAGAS LIMITADAS!

Veja a programação detalhada no site do SINOREG-ES!!!
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DO MêS 
DE SETEMBRO/OUTUBRO

Informações geradas com base nos dados da folha de atualização de cadastro, enviada pelas serventias. 
Sendo os dados acima de responsabilidade de cada associado.

DEUSI VIANA PEDRINI BAIXO GUANDU 16-set
ZULMIRA MARTINS MIRANDA FUNDAO 16-set
ELIZANGELA CAMILO ASTORI GUARAPARI 17-set
ESMAEL NUNES LOUREIRO SOORETAMA 18-set
ANECY MARIA NUNES FONSECA S JOSE CALCADO 20-set
NANCI FARAGE DE SOUSA DOM MARTINS 20-set
LEONARDO JOSE CYPRESTE DE AZEVEDO VILA VELHA 21-set
NILZA REICH NUNES SANTA TERESA 21-set
AGENOR CONCEICAO DE OLIVEIRA CACH ITAPEMIRIM 22-set
PAULO DA SILVA QUINTAO IBITIRAMA 22-set
ISABEL CRISTINA PASSOLINI FERREIRA ALFREDO CHAVES 27-set
ARNALDO ANTONIO MONICO SÃO ROQUE CANAÃ 1-out
STÉPHANIE SILVEIRA POUBEL BOM JESUS NORTE 2-out
FRANCISCO FERREIRA LIMA ITAPEMIRIM 4-out
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO BREJETUBA 5-out
LISIEUX AZEVEDO PITOL CARIACICA 6-out
ROBERTO FORNER JUNIOR LINHARES 6-out
LAILA RAFAELA MOREIRA DA SILVA LARANJA TERRA 8-out
MARCELO LOUREIRO NASCIMENTO VENDA NOVA IMIG 10-out
RICARDO FREITAS DE AQUINO A DOCE DO NORTE 11-out
MARIA APARECIDA TONONI SARMENTO SANTA TERESA 12-out
RUBENS PIMENTEL FILHO ARACRUZ 14-out
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