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EDITORIAL 

Por recomendação médica, diante das múltiplas 
responsabilidades públicas e particulares assumidas 
em 2011, que me levaram a altos níveis de estresse, 
comunico meu afastamento da presidência do Sinoreg-
ES por tempo indeterminado. 

No curto espaço de 12 meses do ano 2011, em 
que retornei a presidência, espero ter contribuído para 
estreitar os laços da categoria junto à Corregedoria-
Geral da Justiça, na exitosa gestão do Eminente 
Desembargador Sérgio Gama, onde tive a felicidade 
de conhecer a extraordinária pessoa humana do 
Doutor Aldary Júnior, Juiz Corregedor das Serventias 
Extrajudiciais. 

Deixo como maior legado a existência do SINOREG-
ES, sucessor da ARPEN-ES, fundada em 1998, que 
nasceu para enfrentar o pesadelo da gratuidade 
universal do nascimento e óbito, permitindo, na 
adversidade, a união e organização dos registradores 
civis e notários de todo o Estado. 

Deixo ainda, como legado: a sede própria de nossa 
entidade; a Lei do FARPEN e o sistema que a gerencia; 
a criação do site; a criação do Informativo agora 
consolidado como Revista Sinoreg-ES, repositório de 
publicações mensais, auxiliando a quem se interessa 
pelo exercício consciente da atividade; a publicação 
da revista pelo próprio Sindicato sem o auxilio de 
jornalistas, o que permitiu substancial redução de 
custos; a cessão gratuita do sistema Cartosoft de Minas 
para mais de 110 serventias de registro civil defi citárias 
ou não, com consequente informatização de 100% 
dos cartórios de registro civil;  promoção de cursos e 
palestras; a contratação, por recomendação de alguns 
membros da diretoria, de profi ssional do direito, que já 
está otimizando a prestação dos serviços de consultas 
na hora em que é feita e a formatação da newsletters, 
que dispara notícias diárias a todos os delegatários 
que se interessam pelo estudo e pesquisa; a criação 
o yahoo/groups/Sinoreg, depois infelizmente abortado 
devido a críticas, que permitia o debate de ideias e 
a troca de experiências entre membros do grupo; o 
desenvolvimento da CI – Central de Interdição, caso 
concluído o projeto, permitirá a expedição de certidão 
negativa ou positiva de incapacidade civil, diretamente 
do site da entidade, o que justifi cará tal certidão, tendo 
em vista que abrangerá todo o Estado. 

Enfrentamos e vencemos a gratuidade universal do 
nascimento e óbito e as demais gratuidades impostas 
pela assistência judiciária; durante minha gestão foi foi 
criada a Lei 6.670/01, com gerenciamento fi nanceiro 

Aos ilustres notários e Registradores do 
Espírito Santo - Prestando Contas

do Sinoreg; conseguimos a liminar que permitiu o 
ressarcimento dos atos gratuitos praticados pelo 
registrador civil; enfrentamos a cassação da liminar e 
conseguimos nova  liminar que vigora até a presente 
data;  participamos da criação do selo físico e agora 
do selo digital e deixo o caixa do Sinoreg com 150 mil 
reais.

Infelizmente, lamento, não consegui ser 
unanimidade. Sofri críticas de alguns membros da 
diretoria e não consegui desarmar espíritos e egos 
exaltados.  

Como disse no primeiro editorial, depois que 
reassumi: a ninguém deve interessar a divisão, pois, 
tudo que divide enfraquece. Não podemos fortalecer 
os fracos debilitando os fortes. Não podemos fortalecer 
os fortes debilitando os fracos. 

Prometi dar o melhor de mim e assim fi z em nome 
do bem e do amor as causas que abraço. Prometi 
passar minha experiência, formação acadêmica e 
minha disposição para servir, sendo exemplo de 
dignidade, disseminando o conhecimento ético e 
jamais negociando com o espúrio. Prometi ainda, ser 
vigilante no exercício da atividade, promovendo o 
aprimoramento técnico e zelando pela boa reputação 
profi ssional dos notários e registradores, de forma 
inteligente e versátil, mantendo os sindicalizados 
sempre informados, com o fi m de uma prestação de 
serviços efi cientes aos usuários desse serviço público 
delegado. Para tanto, oferecei cursos, palestras que 
me foi possível, disponibilizando eletronicamente 
através de e-mail, site e qualquer outro tipo de mídia, de 
forma rápida, todas as informações aos sindicalizados. 
Assim prometi, assim fi z, ainda que com esforço e já 
no fi nal do ano. 

Por fi m, quero agradecer a todos meus colegas e 
amigos que me reconduziram a honrada missão de 
presidir o SINOREG-ES durante 12 meses. Confesso 
que sucumbi. Meu corpo não resistiu às pressões do 
espírito. 

 Tudo fi z por amor. Passa o 
homem, fi cam as obras. 

“Aquele que acende uma luz 
é o primeiro a se iluminar”. 

Muito obrigado a todos.
Golias venceu Davi.

Boa Leitura!!!
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DESTAQUE  Cartório Leal

Cartório Leal 
Mais de 100 anos de tradição

Instituído a mais de cem anos o Cartório Leal, hoje 
administrado por Maria Conceição Leal de Sousa, que 
trabalha no Cartório desde 1983 como Escrevente Auxiliar, 
posteriormente passou no concurso para Escrevente 
Juramentada, em 1989 foi designada como  Substituta 
Legal, e no ano de 1998 assumiu a titularidade após 
ser aprovada em concurso público, o Cartório antes era 
administrado por sua mãe Iza Leal de Souza que sucedeu 
a Laurentina Miranda Leal e esta a José Ferreira Leal, 
seus avós. 

Conceição, como é chamada em Irupi, diz que no 
inicio os serviços prestados por seus avós, já eram de 
excelência, não como hoje onde o cartório tem uma 
sede bem implantada e confortável, com equipamentos 
atualizados e suporte técnico efi ciente, sua avó contava 
que na época dela e de seu avô, um simples casamento 
exigia deslocamento à cavalo, onde nem sempre podia-se 
ir e voltar no mesmo dia principalmente quando chovia. 
Mas “dona Laura” e “seu Zé Leal” nunca deixaram de fazer 
a suas obrigações. E Dona Iza, mãe de três fi lhos, por 
muito tempo trabalhou sozinha no Cartório e ainda dava 
conta da casa, mesmo assim executava seus serviços 
com a mais alta presteza, tanto que por diversas vezes 
recebeu elogios de Juízes Corregedores que faziam as 
correições no Cartório. 

Conceição diz que não abre mão de que ela e seus 
funcionários tenham informações e conhecimentos 
atualizados, participa arduamente dos cursos oferecidos 
pelo SINOREG-ES, faz pós graduação em Direito Registral 
e Notarial oferecido pelo IBEST. Conceição ama seu 
ofi cio e tem consciência do serviço que presta, tanto pela 
fé pública que lhe confere a Lei Federal 8.935/94 e pelo 
reconhecimento do Poder Judiciário e demais poderes 
constituídos, além da confi ança que os moradores de 
Irupi tem para com seu trabalho.

Equipe do Carório Leal 

José Teixeira de 
Souza - Substituto e 
Conceição  - Titular 

Maria Conceição Leal de Souza - Titular

Serviço de Registro Civil e Notas de Irupi - ES
Titular: Maria Conceição Leal de Sousa
Substitutos: José Teixeira de Sousa e Hélcio José 
Alcure de Oliveira
Escrevente autorizada: Luciana Ferreira Ribeiro
Endereço: Rua João Costa, nº 41, Centro, Irupi, ES
Telefones: (28) 3545-1188 - (28) 9974-8608 – 
(27) 9757 8100
e-mail: cartorioleal@hotmail.com

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

DEMONSTRATIVO – MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
 

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios e demais documentos remetidos por Notários e 
Registradores deste Estado, correspondentes ao mês de NOVEMBRO/2011, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 504.177,20

Saldo em caixa mês anterior 141,506,77

Resgate aplicação CDB em 28/12/2011 - Ressarcimento despesas 
Registro Civil 11.028,48

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 656.712,45

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 365.065,05

2 - Repasse ao Sinoreg-ES 10.083,54

2.1 - 2% referente depósito entre 20/11 a 30/11 142,54

3 - Repasse à AMAGES 10.083,54

3.1 - 2% referente depósito entre 20/11 a 30/11 142,54

4 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 014/2011 11.028,48

5 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 232,00

6 - Devolução FARPEN recolhido a maior 2.112,51

SALDO LÍQUIDO 398.890,20 257.822,25

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 50.417,72

C.a - 10% referente depósito entre 20/11 a 30/11 712,69

SALDO 206.691,84

Recebimentos entre 20/11 a 30/12 6.972,13

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 213.663,97

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 51.130,41 (cinquenta e um mil cento e trinta reais e  quarenta e um 
centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de janeiro de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                          Presidente

ATOS OFICIAIS  Prestação de contas
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PROVIMENTO CGJES Nº 001/2012

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

CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da Justiça órgão de fiscalização, disciplina e orientação administrativa 
das serventias do foro extrajudicial, com jurisdição em todo o Estado, conforme art. 37 da Lei Federal n.º 8.935/94 e 
art. 35 da LC Estadual n.º 234/02;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1.723 a 1.727 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 
“Institui o Código Civil”, os quais regulam a união estável;

CONSIDERANDO, ainda, a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia erga omnes e 
efeito vinculante, nos autos da ADI 4277/DF e da ADPF 132/RJ, em que se reconheceu a união de pessoas do mesmo 
sexo como entidade familiar, atribuindo-se aos conviventes homoafetivos os mesmos direitos e deveres decorrentes da 
união estável heterossexual;

RESOLVE:

Art. 1º - Os atos notariais e de registro relativos à união estável observarão o disposto neste Provimento.

Parágrafo único. Para os fins dos atos tratados neste Provimento, considera-se como união estável aquela formada 
pelo homem e pela mulher, bem como a mantida por pessoas do mesmo sexo, desde que configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Art. 2º - Faculta-se aos conviventes, plenamente capazes, lavrarem escritura pública declaratória de união estável, 
observando o disposto nos artigos 1.723 a 1.727 do Código Civil.
§1º - Para a prática do ato a que se refere o caput deste artigo, as partes poderão ser representadas por procurador, desde 
que munido de procuração pública com poderes específicos para o ato, outorgada há no máximo 90 (noventa) dias.
§ 2º - Se a procuração mencionada no § 1º deste artigo houver sido outorgada há mais de 90 (noventa) dias, deverá ser 
exigida certidão do serviço notarial onde foi passado o instrumento público do mandato, dando conta de que não foi 
ele revogado ou anulado.

Art. 3º - A escritura pública declaratória de união estável conterá os requisitos previstos no § 1° do art. 215 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, sem prejuízo de outras exigências legais.

Art. 4º - É necessária a apresentação dos seguintes documentos para lavratura da escritura pública declaratória de 
união estável:

I - documento de identidade oficial dos declarantes; 
II - Cadastro de Pessoas Físicas - CPF dos declarantes;
III - certidão de nascimento, quando se tratar de pessoa solteira, ou, então, certidão de casamento, com averbação da 
separação ou do divórcio, se for o caso, expedida há no máximo 90 (noventa) dias, de ambos os conviventes;
IV - certidões, escrituras e outros documentos necessários à comprovação da propriedade dos bens e direitos, se houver.

Parágrafo único. Os documentos necessários à lavratura da escritura pública declaratória de união estável devem ser 
arquivados na respectiva serventia, no original ou em cópia autenticada.

Art. 5º Na escritura pública declaratória de união estável, deverão as partes declarar expressamente a convivência 
pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723, 
segunda parte, do Código Civil, bem como que:

I - não incorrem nos impedimentos do artigo 1.521 do Código Civil, salvo quanto ao inciso VI, quando a pessoa casada 
se achar separada de fato, judicial ou administrativamente;

ATOS OFICIAIS  
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II - não são casadas ou que não mantêm outro relacionamento com o objetivo de constituição de família.

Art. 6º Na escritura pública declaratória de união estável, as partes poderão deliberar de forma clara sobre as relações 
patrimoniais, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, inclusive sobre a existência de bens comuns e de bens 
particulares de cada um dos conviventes, descrevendo-os de forma detalhada, com indicação da matrícula e registro 
imobiliário.

Art. 7º O tabelião deve orientar os declarantes e fazer constar da escritura pública a ressalva quanto aos eventuais 
erros, omissões ou direitos de terceiros.

Parágrafo único. Havendo fundado indício de fraude, simulação ou prejuízo e em caso de dúvidas sobre a declaração 
de vontade, o tabelião poderá apresentar recusa de praticar o ato, fundamentando-a por escrito, em observância aos 
princípios da segurança e eficácia que regem a atividade notarial e registral.

Art. 8º A escritura pública declaratória de união estável poderá ser registrada no serviço do registro de títulos e 
documentos do domicílio dos conviventes, nos termos do artigo 127, inciso VII, da Lei Federal nº 6.015/1973.

Art. 9º Uma vez lavrada a escritura pública declaratória de união estável, poderão os conviventes realizar, no serviço 
de registro de imóveis, os seguintes atos:

I - registro da instituição de bem de família, nos termos dos artigos 167, inciso I, item 1, da Lei Federal nº 6.015/1973;
II - averbação, na matrícula, da escritura pública declaratória de união estável, nos termos do artigo 246, caput, da Lei 
de Registros Públicos.

Parágrafo único. Para a prática do ato mencionado no caput deste artigo, deverá ser apresentada a escritura pública 
declaratória de união estável, bem como o respectivo comprovante de registro no serviço do registro de títulos e 
documentos.

Art. 10. Os emolumentos e a taxa de fiscalização judiciária devidos pela prática dos atos notariais e de registro tratados 
neste Provimento obedecerão ao previsto na Lei Estadual n° 4.847, de 31 de dezembro de 1993 com as alterações 
parciais advindas com a Lei Estadual nº 6.670, de 17 de maio de 2001.

Art. 11. É vedada a lavratura de ata notarial para fins de caracterização de união estável.

Art. 12. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Vitória/ES, 02 de janeiro de 2012.

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

ATOS OFICIAIS  

Acesse o site do Sinoreg-ES : www.sinoreg-es.org.br e leia  a íntegra do 
provimento nº 045/2011 publicado no Diário da Justiça do dia 30/12/2011, que 
dispõe sobre as atribuições das unidades administrativas da Corregedoria Ge-
ral da Justiça do Espírito Santo.  
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Jurisprudência STJ -  Recurso especial  - 
Inventário - Exclusão de colateral - Sobrinha 
Neta - Existência de outros herdeiros 
colaterias de grau mais próximo

JURISPRUDÊNCIA STJ

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE COLATERAL. SOBRINHA-NETA. EXISTÊNCIA DE 
OUTROS HERDEIROS COLATERAIS DE GRAU MAIS PRÓXIMO. HERANÇA POR REPRESENTAÇÃO DE 
SOBRINHO PRÉ-MORTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. No direito das sucessões brasileiro, vigora a regra segundo a qual o herdeiro mais próximo exclui o mais 
remoto. 2. Admitem-se, contudo, duas exceções relativas aos parentes colaterais: a) o direito de representação 
dos fi lhos do irmão pré-morto do de cujus; e b) na ausência de colaterais de segundo grau, os sobrinhos preferem 
aos tios, mas ambos herdam por cabeça. 3. O direito de representação, na sucessão colateral, por expressa 
disposição legal, está limitado aos fi lhos dos irmãos. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp nº 1.064.363 
- SP - 3ª Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 20.10.2011)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros 
Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. 
Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 11 de outubro de 2011 (data do julgamento).

MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Relatora.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
Cuida-se de Recurso Especial interposto por CAMILLA GIULIANA DALOLIO CATROPPA, com base no art. 105, 
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/
SP).

Ação: inventário de Julieta Desdêmona J. Catroppa. Na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge, a 
herança seria dividida entre os herdeiros colaterais. Sendo os irmãos da inventariada pré-mortos, seus sobrinhos 
foram chamados a suceder e apresentaram plano de partilha amigável, que também incluía a recorrente, na 
condição de sobrinha-neta (fi lha de um dos sobrinhos, também pré-morto). 
Decisão: após manifestação do partidor, o juiz de primeiro grau determinou a exclusão da recorrente do 
inventário, com fundamento no art. 1.613 do Código Civil de 1916. Opostos embargos declaratórios, o juiz 
também indeferiu a inclusão, no inventário, da mãe da recorrente e cônjuge do sobrinho pré-morto da falecida e 
determinou, outrossim, que o inventariante informasse os valores que já haviam sido recebidos indevidamente 
pela recorrente (e-STJ fl s. 75). Foi interposto agravo de instrumento dessa decisão, pela recorrente, visando sua 
manutenção no rol de herdeiros (e-STJ fl s. 04/14).
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JURISPRUDÊNCIA STJ

Acórdão: negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa (e-STJ fl s. 107/112):

RECURSO - Legitimidade e interesse por parte da recorrente - Ausência - Não conhecimento.

SUCESSÃO - Inclusão no rol dos herdeiros de sobrinha-neta de sobrinho pré-morto da inventariada - Pedido 
ulterior de exclusão em razão de alerta feito pelo Partidor - Deferimento sob o argumento de que somente fi lhos 
de irmãos podem suceder por representação, nos termos do art. 1.613 do Código Civil de 1916 - Incidência da 
regra de que, na linha colateral, os parentes mais próximos excluem os mais remotos - Decisão mantida.

RECURSO - Tema não decidido em primeiro grau - Restituição de valores recebidos - Não conhecimento nessa 
parte.
Agravo conhecido em parte e não provido.
Recurso especial: interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional (e-STJ fl s. 116/122), sustenta 
violação dos arts. 1.612, 1.613 e 1.617, todos do Código Civil de 1916, porquanto o Tribunal de origem “afastou 
os direitos da Recorrente de representar os direitos de seu pai no inventário sub judice e confi rmou a indevida 
exclusão da Recorrente do rol dos herdeiros” (e-STJ fl s. 120). 
Exame de admissibilidade: o recurso foi inadmitido na origem pelo TJ/SP (e-STJ fl s. 142), tendo sido interposto 
agravo de instrumento da decisão denegatória, ao qual dei provimento para subida do especial (e-STJ fl s. 161). 
Parecer do Ministério Público Federal: o Il. Subprocurador Geral da República Dr. Pedro Henrique Távora Niess 
opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ fl s. 172/173).
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cinge-se a controvérsia a verifi car se a recorrente deve permanecer no rol dos herdeiros do inventário de sua 
tia-avó, por representação de seu pai, sobrinho pré-morto da falecida.

I - Da violação dos arts. 1.612; 1.613 e 1.617 do Código Civil de 1916.

Os dispositivos legais apontados pela recorrente como violados foram objeto de decisão expressa pelo Tribunal 
de origem, fi cando, portanto, cumprida a exigência do prequestionamento.

Aduz a recorrente que não poderia ter sido excluída da sucessão de sua tia-avó porque é herdeira por 
representação de seu pai - Orlando Antonio Catroppa - sobrinho da falecida, que, se fosse vivo, herdaria por 
cabeça.

Ademais, nos termos do art. 1.612 do Código Civil de 1916, os colaterais até quarto grau, como é o seu caso, 
são chamados a suceder; e os outros herdeiros da falecida já haviam expressamente concordado com a sua 
participação na herança.

O Tribunal de origem, por sua vez, invocou a aplicação do disposto no art. 1.613 do Código Civil de 1916, 
segundo o qual, na linha colateral, os parentes mais próximos excluem os mais remotos, salvo a exceção do 
direito de representação dos fi lhos dos irmãos do falecido.

E, considerando que o referido dispositivo não faz menção aos sobrinhos-netos, no que tange ao direito de 
representação, não teria aplicação, na hipótese, a exceção supramencionada, fi cando a recorrente excluída da 
sucessão em virtude da existência de parentes colaterais de grau mais próximo, quais sejam, os sobrinhos da 
inventariada (3º grau). 
De fato, no direito das sucessões brasileiro, vigora a regra segundo a qual o herdeiro mais próximo exclui o mais 
remoto (art. 1.613 do Código Civil de 1916). 
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No que respeita aos parentes colaterais, que herdam na ausência de ascendentes, descendentes ou cônjuge 
(art. 1.612), a regra geral admite duas exceções, ambas em favor dos sobrinhos do autor da herança. São elas: 

a) o direito de representação concedido  aos fi lhos do(s) irmão(s) pré-morto do de cujus (art. 1.613, in fi ne) e 

b) na ausência de colaterais de segundo grau (irmãos do falecido), os sobrinhos preferirão os tios do falecido 
na ordem sucessão, mesmo pertencendo à mesma classe de colaterais, (3º grau) e herdarão por cabeça (art. 
1.617).

Na hipótese, os dois irmãos da falecida são pré-mortos, tendo, portanto, sido chamados a suceder, por cabeça, 
nos termos do referido art. 1.617 do Código Civil, os seus sobrinhos, na condição de colaterais de terceiro grau.

O pai da recorrente era sobrinho da falecida. Todavia, ele já havia falecido e o direito de representação, na 
sucessão colateral, por expressa disposição legal, está limitado aos fi lhos dos irmãos, não se estendendo aos 
sobrinhos-netos, como é o caso da recorrente.

Nesse sentido, a opinião unânime da doutrina:

Salvo o direito de representação concedido aos fi lhos de irmãos. Na linha colateral, não há direito de 
representação: os mais próximos excluem os mais remotos. O único caso de representação na linha colateral 
é o de que se ocupa o texto e se refere aos fi lhos dos irmãos. Essa é uma verdadeira exceção à regra acima 
formulada (...). A exceção diz respeito tão somente aos fi lhos dos irmãos, ou seja, os primeiros sobrinhos, que 
herdam por estirpe; os outros colaterais, quaisquer que sejam, herdam por cabeça, os mais próximos excluindo 
os mais remotos (J. M. Carvalho Santos, Código Civil Brasileiro Interpretado, , v.XXII, 11ª ed., Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1981, p. 328/329) (sem destaque no original).

Na sucessão dos colaterais, atender-se-á ao princípio de que os mais próximos excluem os mais remotos, 
ressalvando-se, porém, o direito de representação concedido estritamente a fi lhos de irmãos, assegurando-se a 
sucessão por estirpe quando concorrerem com o irmão do de cujus (Diniz, Maria Helena, Código Civil Anotado, 
7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2001, p. 1024) (sem destaque no original).

Essa é a única exceção admitida, cessando aqui a possibilidade de representação na linha colateral. Assim, se 
o irmão do de cujus não deixou fi lhos, mas apenas netos, estes não herdarão no lugar do avô. A quota a que a 
este caberia é acrescida às quotas dos demais colaterais de segundo grau. Em não existindo estes, passar-se-á 
ao terceiro grau de parentesco colateral, em que, como adiante se verá, os sobrinhos preferem aos tios. 

Ainda aqui os netos a que nos referimos estarão impedidos de representar, pois a lei é clara: apenas os fi lhos 
de irmãos do morto podem representar seus pais. (Hironaka, Giselda Maria Fernandes Novaes, Comentários 
ao Código Civil. Parte Especial. Direito das Sucessões, v. 20, 2ªed., São Paulo; Saraiva, 2007, p. 252) (sem 
destaque no original).

Diante do exposto, conclui-se pela ausência de violação dos arts. 1.612, 1.613 e 1.617 do Código Civil de 1916, 
pelo acórdão recorrido.

Outras questões relativas à eventual devolução do que já foi recebido pela recorrente em sede do inventário, 
não foram objeto de decisão pelo acórdão recorrido, não cabendo, portanto, a esta Corte analisá-las.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Fonte : STJ

JURISPRUDÊNCIA STJ
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COLUNA  do Sr. Hugo
Hugo Antônio Ronconi

Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

O cartório pode recusar registrar 
uma criança, evitando expô-la ao 
ridículo

O casal, antes do nascimento 
de seu fi lho, pensa inicialmente 
em três fatos: primeiro que 
nasça com saúde, depois se 
perguntando, será menino ou 
menina? Finalmente, qual o 
nome da criança? Mas, escolhido 
o nome, pode o ofi cial recusar 
o registro sob o argumento de 
que o nome expõe a criança ao 
ridículo?

Comumente comparecem ao 
cartório pessoas com nomes 
extraídos da bíblia, por exemplo: 
“Lo-Ruana”, com o objetivo de 
registrarem seus fi lhos recém-
nascidos. Quando o ofi cial, em 
dúvida, pergunta se é menino 
ou menina, informando que esse 
nome naturalmente vai trazer 
problemas durante a vida da 
criança. A mãe inconformada  tira 
de sua bolsa a bíblia, mostrando 
a existência desse nome.

Diante desta situação, 
pergunta-se: qual o limite de 
atuação do ofi cial de registro civil 
numa situação delicada como 
essa? Não existe na legislação 
ou qualquer manual, regras 
exatas em ciências humanas. De 
qualquer forma, não é a opinião 
do ofi cial que deve prevalecer.

Ao considerar o nome 
escolhido pelos pais como 
passível de expor a criança ao 
ridículo, o ofi cial pode recusar-se 
a efetuar o registro. Isso é o que 
determina o Parágrafo único, 
do artigo 55, da Lei Federal 
6.015/73. Caso os pais insistam 
em registrar a criança com o 
nome escolhido, deve o ofi cial de 
registro suscitar dúvida ao juiz 

competente, sem, no entanto, 
cobrança de taxas, nos moldes 
dos artigos 198 a 203, da Lei 
6.015/73.

É um procedimento 
administrativo, cuja decisão, 
por sentença, somente será 
recorrível pelos interessados ou 
pelo Ministério Público.

Mesmo que pareça estranho 
o nome ser escolhido por decisão 
judicial e não por deliberação dos 
pais, esta norma tem objetivo de 
proteção àquele que carregará 
o prenome pelo resto da vida, 
como direito personalíssimo que 
é, e por sua natureza imutável.

O NOME É UM DIREITO 
PERSONALÍSSIMO QUE A 
CRIANÇA LEVARÁ POR TODA 
VIDA.

No que toca ao nome, ele 
será composto pelo prenome e 
o sobrenome (art. 16 do Código 
Civil). O prenome simples ou 
composto, é livremente escolhido 
ou inventado pelos pais, 
podendo ter origem nacional 
ou estrangeira. Ao contrário 
do sobrenome, o prenome não 
indica por si só a origem familiar 
do individuo. Embora seja livre 
a escolha do nome do recém-
nascido pelos pais a Lei veda 
a opção por prenome capaz de 
expor o fi lho ao ridículo. 

Portanto, não se pode 
confundir o direito à liberdade 
de escolha do prenome do fi lho 
com a imposição de prenomes 
suscetíveis de expor ao ridículo 
os seus portadores. Quando os 

pais não se conformarem com a 
recusa do ofi cial, este submeterá 
por escrito o caso, à decisão do 
Juiz competente.

Boas Vindas a Marcio Valory

Em nosso editorial poderão 
os nossos associados verifi car 
os motivos alegados pelo 
Presidente Jeferson Miranda 
para o seu afastamento da 
presidência do SINOREG-
ES por tempo indeterminado, 
assinando o documento datado 
de 29/12/2011.

Em cumprimento ao nosso 
Estatuto, em 02/01/2012 
assumiu a presidência o 1º vice-
presidente MARCIO VALORY 
SILVEIRA, sendo tomadas as 
providências legais para o pleno 
exercício de sua árdua missão.

Trata-se de associado 
fundador, titular efetivo desde 
1985 da serventia de Notas 
e Registro Civil da sede do 
município de Alegre, pessoa de 
amplos conhecimentos notariais 
e registrais, gozando de grande 
conceito ante a sociedade local 
e merecedora da confi ança de 
nossos associados.

Com votos de Boas Vindas, 
esperamos a colaboração de 
todos para a continuidade das 
metas de nosso sindicato, 
inclusive com sugestões 
de procedimentos a serem 
implantados neste ano, que 
esperamos ser de progresso, 
saúde e felicidades para todos 
os associados. 
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TIRA-DÚVIDAS

O presente parecer 
decorre de solicitação 
feita pelo SINOREG 
– SINDICATO DOS 

NOTÁRIOS E REGISTRADORES 
DO ESPÍRITO SANTO em razão 
de dúvida apresentada por um de 
seus associados, cujos termos são 
os seguintes, in verbis:

“Consulto a este 
SINOREG-ES o seguinte:
Possibilidade de pais 
concederem maioridade a 
menor (emancipar) para se 
fazer em Cartório Escritura de 
Inventário e Partilha de bens e
também Divórcio extrajudicial.
Se tal procedimento 
não fere o Código Civil 
e Estatuto do Menor,
burlando a ação da justiça e da 
promotoria pública em defesa 
do menor, visto a exigência do 
Art. 2.016 do Código Civil, no 
caso do Inventário e do Art. 
1.124-A da Lei nº 5.869, de 
1973 - Código de Processo 
Civil, no caso do Divórcio 
extrajudicial.”

À questão responde-se nos 
termos a seguir expostos.

Quanto ao inventário e partilha 

extrajudicial quando 
houver herdeiros 
emancipados é 
possível fazê-los. 
Nesse sentido, 
inclusive, dispõe a 
Resolução do CNJ 
nº 35 em seu art. 
12: “Admitem-se 
inventário e partilha 
e x t r a j u d i c i a i s 
com viúvo(a) 
ou herdeiro(s) 
capazes, inclusive 
por emancipação, 
r e p r e s e n t a d o ( s ) 

por procuração formalizada por 
instrumento público com poderes 
especiais, vedada a acumulação 
de funções de mandatário e de 
assistente das partes”.

 O art. 982 do Código de 
Processo Civil é claro ao estabelecer 
que: “Havendo testamento ou 
interessado incapaz, proceder-
se-á ao inventário judicial; se 
todos forem capazes e concordes, 
poderá fazer-se o inventário e a 
partilha por escritura pública, a 
qual constituirá título hábil para 
o registro imobiliário”. Assim, 
veri�ica-se que a lei exigiu que as 
partes fossem CAPAZES (E NÃO 
MAIORES). Como a emancipação 
torna a pessoa capaz (e não maior), 
�ica atendido o requisito para 
promover o inventário e a partilha 
por escritura pública.

Entretanto, para divórcio, no 
caso informado, não é possível 
fazê-lo por escritura pública. Isso 
porque o art. 1.124-A do Código 
de Processo Civil dispõe que: “A 
separação consensual e o divórcio 
consensual, não havendo �ilhos 
menores ou incapazes do casal 
e observados os requisitos legais 

quanto aos prazos, poderão ser 
realizados por escritura pública, 
da qual constarão as disposições 
relativas à descrição e à partilha dos 
bens comuns e à pensão alimentícia 
e, ainda, ao acordo quanto à 
retomada pelo cônjuge de seu 
nome de solteiro ou à manutenção 
do nome adotado quando se deu o 
casamento”.

Quando ao divórcio, o texto legal 
permite a adoção do procedimento 
extrajudicial somente quando não 
houver �ilhos menores ou incapazes. 
Como o legislador foi abrangente, o 
entendimento é que a emancipação 
voluntária dos �ilhos maiores de 
16 e menores de 18 anos (inciso I 
do parágrafo único do art. 5.º do 
Código Civil) não é sufi ciente para 
permitir que o divórcio possa ser 
realizado por escritura pública, já 
que nesse caso haverá a aquisição 
da capacidade de direito, mas não 
da maioridade, que se dá aos 18 
anos (idade em que se alcança 
a maioridade civil, segundo o 
art. 5.º do Código Civil). Ao ser 
emancipado voluntariamente 
pelos pais, o �ilho se torna capaz, 
mas continua sendo menor até 
completar 18 anos.

Essas são as considerações que 
tenho a fazer.tenho a fazer.

Rodrigo Grobério Borba
Advogado - OAB/ES 11.017

rodrigo@agvadvocacia.adv.br
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FEBRANOR

Contribuição Sindical 2012
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL FEBRANOR/SINOREG

 
EXERCÍCIO 2012

 
VENCIMENTO 31/01/2012  

VALOR R$ (CONFORME TABELA ABAIXO) 
 

No decorrer do mês de JANEIRO todos os cartórios do estado estarão recebendo os boletos para re-
colhimento da contribuição sindical patronal anual. Os valores foram calculados tendo por base a renda 
mensal bruta da serventia, conforme a tabela da FEBRANOR, que foi atualizada para realidade do nosso 
Estado. Os boletos chegarão pelos correios juntamente com a tabela a ser empregada no exercício de 2012 
(anexa). Todos os campos virão devidamente preenchidos. Confi ra os dados de sua serventia no boleto, 
estando inexatos, favor entrar em contato com o SINOREG-ES.

Por ultimo, informamos a todos os integrantes da categoria que essa contribuição tem por base a legisla-
ção sindical atual, prevista nos artigos 580 e seguintes da CLT, sendo repassado ao Ministério de Trabalho 
20% (vinte por cento) - conta emprego e salário, que usa com fi nalidades diversas no campo social, 60% 
(sessenta por cento) repatriado aos sindicatos fi liados, o que em nosso caso se trata do SINOREG e, à 
FEBRANOR os 15% (quinze por cento) e o restante 5% (cinco por cento) para a virtual confederação.

As contribuições feitas a outras entidades não isenta o Cartório da contribuição legal devida ao órgão 
representativo da classe (FEBRANOR). 

Certos da compreensão de todos, estamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

A DIRETORIA

Tabela da Contribuição Sindical para o exercício do ano de 2012

GRUPO FATURAMENTO MENSAL VALOR (R$)

1 até 1.000,00        60,00

2 de 1.001,00 a 5.000,00 80,00

3 de 5.001.00 a 10.000,00  130,00

4 de 10.001,00 a 20.000,00  200,00

5 de 20.001,00 a 30.000,00   300,00

6 de 30.001,00 a 50.000,00  400,00

7 de 50,001,00 a 75.000,00 500,00

8 de 75.001,00  a 100.000,00  600,00

9 de 100.001,00 a 130.000,00 750,00

10 de 130.001,00 a 160.000,00 900,00

11 de 160.001,00 a 200.000,00 1050,00

12 de 200.001,00 a 250.000,00 1250,00

13 de 250.001,00 a 300.000,00 1.500,00

14 de 300.001,00  a 350.000,00 1.750,00

15 de 350.001,00 a 400.000,00 2.000,00

16 de 400.001,00 a 500.000,00 2.500,00

17 acima de 500.000,00 3.000,00 

Fonte: FEBRANOR
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Aspectos Legais

A obrigatoriedade da contribuição sindical anual está prevista no artigo 579 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, que dispõe: “A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma 
determinada categoria econômica ou profi ssional, ou de uma profi ssão liberal, em favor do sindicato repre-
sentativo da mesma categoria ou profi ssão, ou inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.”

A natureza jurídica da contribuição sindical é tributária, se encaixando na orientação do artigo 149 da 
Constituição Federal, como contribuição de interesse das categorias econômicas e profi ssionais, bem como 
na defi nição de tributo prevista no artigo 3º do Código Tributário Nacional, sendo uma prestação pecuniária, 
exigida em moeda, sendo ainda, compulsória, não dependendo da vontade do empregador ou do empre-
gado.

 
Pelo artigo 8º da Constituição Federal ninguém está obrigado a fi liar-se ou a manter-se fi liado a sindica-

to. No entanto, o fato de não se fi liar a sindicato, não isenta os profi ssionais ou as empresas de recolherem 
contribuições decorrentes de lei e de natureza tributária, como é o caso da contribuição sindical.

Cabe à Caixa Econômica Federal manter uma conta especial em nome de cada uma das entidades be-
nefi ciadas (art. 588 da CLT) e promover a distribuição das contribuições arrecadadas na proporção indicada 
pelo artigo 589 da CLT, a saber:

“Art. 589. da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela 
Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministério do Trabalho:

I – 5% (cinco por cento) para a Confederação correspondente;
II – 15% (quinze por cento) para a Federação;
III – 60% (sessenta por cento) para o Sindicato respectivo;
IV – 20% (vinte por cento) para a “Conta Especial Emprego e Salário”.

 
ATRASO NO RECOLHIMENTO

O recolhimento em atraso efetuado espontaneamente, isto é, sem a provocação da fi scalização, está 
sujeito a multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e 
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. O cálculo bem como o pagamento da GRCS em atraso 
deverá ser feito exclusivamente pela Caixa Econômica Federal.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - O QUE É?

A Contribuição Sindical Urbana é um tributo obrigatório que deve ser pago por todos que participam de 
uma determinada categoria econômica, profi ssional ou de uma profi ssão liberal, independentemente de 
serem ou não associados a um sindicato, em favor de uma entidade representativa da respectiva categoria.

Fonte: Caixa Econômica

FEBRANOR
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FEBRANOR

EDITAL  

IMPOSTO SINDICAL PATRONAL 

EXERCÍCIO DE 2012

O SINOREG-ES entidade sindical de 1º grau, pelo presente edital notifi ca todos os estabelecimentos 
de notários e registradores, tabeliães de notas, tabeliães e ofi ciais de registro de contratos marítimos, ta-
beliães de protesto de títulos, ofi ciais de registro de imóveis, ofi ciais de registro de títulos e documentos 
e civis das pessoas jurídicas, ofi ciais de registro de distribuição e ofi ciais de registro civis das pessoas 
naturais de interdições e tutelas, atividades relacionadas no artigo 5º (quinto) da Lei nº 8.935 de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal do Brasil, conforme estabelece 
a Constituição Federal e a Legislação Sindical em vigor, a recolherem a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PA-
TRONAL exercício 2012, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT e art. 605, até o dia 31 de ja-
neiro do corrente ano, ao SINOREG-ES Sindicato dos Notários Registradores do Estado do Espírito Santo, 
situado na Av. Carlos Moreira Lima, nº 81, Bento Ferreira, Vitória/ES. CEP: 29.050-653, inscrito no CNPJ 
sob  nº  02.510.599/0001-39, registrado no M T E sobre o nº 46.000.001.988/2002-02, Código Sindical nº 
000.000.550.97.713-9, cujo valor foi calculado pela tabela elaborada pela Federação Brasileira de Notários 
e  Registradores – FEBRANOR e SINOREG-ES.  As guias para pagamento serão enviadas pelos correios. 
A contribuição sindical recolhida fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o art. 600 da CLT.  Es-
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto ao SINOREG-ES, pelo telefone: (27) 3314-5111 ou pelo 
e-mail: paula@sinoreg-es.org.br.

Vitória (ES), 06 de janeiro de 2012.
 

Marcio Valory
Presidente.

Ei você!!!!
O que acha de nos ajudar a 
divulgar o nosso estado?

Envie fotos de pontos turísticos 
de sua cidade para ser publica-
do na revista SINOREG-ES!

priscilla@sinoreg-es.org.br
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O instituto casamento 
foi fortemente 
infl uenciado pelo 
Direito Romano e pelo 

Sistema Canônico. A união Estado/
Igreja era fortemente observada e, 
no mundo ocidental, com tremenda 
infl uência cristã, o casamento 
foi reconhecido como único 
mecanismo legítimo de criação de 
família.

No século II, Erenio Modestino 
apresentou uma das primeiras 
conceituações de matrimônio, como 
sendo “A conjunção do homem e da 
mulher, que se associam para toda a 
vida, a comunhão do direito divino 
e do direito humano”. 

Destaca-se o posicionamento 
de Modestino, quando trata o 
casamento como uma união perene, 
duradoura, se não, perpétua, e 
regida sob o poder divino, ou 
“comunhão de direito humano 
e divino”. Observa-se a força e 
vinculação do conceito, ainda 
presente nas celebrações dos 
casamentos religiosos do século 
XXI, sendo utilizada, no entanto, 
com palavras diversas: “Unidos sob 
a proteção divina, até que a morte 
os separe”. 

Assim, tudo aquilo que fosse 
estranho a essa forma de origem da 
família deveria ser combatido pela 
Igreja, o que gerou a marginalização 
das uniões livres e a consequente 

ritualização da celebração.
Foi então que um crescente 

movimento de laicização do 
Estado, no qual a revolução 
francesa é símbolo do rompimento 
da tradicional estrutura Estado/
Igreja, surge o Code Napoléon 
(ou Código Civil francês) onde o 
casamento foi considerado uma 
instituição exclusivamente laica, 
embora o casamento religioso não 
fosse proibido. O Código francês de 
1804 estabeleceu assim um sistema 
de conciliação e de coexistência, 
o sistema de dupla cerimônia: a 
cerimônia civil, que é obrigatória, 
e a cerimônia religiosa, que é 
facultativa.

Entretanto, no Brasil, somente 
com o Decreto n. 181, de 24 de 
janeiro de 1890, foi ofi cializado o 
casamento civil, retirando assim o 
monopólio da Igreja Católica como 
instância legitimadora da família.

Somente com Constituição de 
1934 o estado brasileiro reconheceu 
em sua Lei Maior as duas formas 
de casamento, com procedimento 
similar ao atualmente utilizado: 
“Art. 146. O casamento será 
civil e gratuita sua celebração. O 
casamento perante o ministro de 
qualquer confi ssão religiosa, cujo 
rito que não contrarie a ordem 
pública ou os bons costumes, 
produzirá, todavia, os mesmos 
efeitos que o casamento civil, 

desde que, perante a autoridade 
civil, na habilitação dos nubentes, 
na verifi cação dos impedimentos 
e no processo de oposição sejam 
observadas as disposições da lei 
civil e seja inscrito no registro civil. 
O registro será gratuito”.

A regulamentação da matéria 
deu-se pela Lei n. 379, de 16 de 
janeiro de 1937, posteriormente 
modifi cada pelo Decreto-lei n. 
3.200 de 1941, derrogado pela Lei 
1.110 de 1950, até chegarmos à 
Lei dos Registros Públicos – Lei 
6.015/1973 - e ao atual Código 
Civil.

Atualmente, apesar de 
considerado um estado laico ou 
não confessional, por disposição 
constitucional e ênfase doutrinária 
e jurisprudencial, mais pertinente 
seria dizer que o Brasil apenas 
não apresenta religião ofi cial. 
A demonstração de um Estado 
crente é facilmente constatado no 
preâmbulo da Constituição Federal 
de 1988, quando os “representantes 
do povo” a  promulgam “sob a 
proteção de Deus”.

Ainda, ao observarmos as 
cédulas do Real, em todas elas 
constará a inscrição “Deus seja 
louvado”. O que não caracteriza a 
laicidade ou neutralidade estatal, 
pois neste conceito também se 
inclui a não religião ou ateísmo.

Considerando, pelo menos 

 A DIVERSIDADE RELIGIOSA E 
O REGISTRO DO CASAMENTO 
RELIGIOSO
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na teoria, a neutralidade estatal, 
é notório que o Brasil, pela sua 
extensão geográfi ca e diversidade 
de povos advindos dos quatro cantos 
do planeta, apresenta um sem-
número de religiões. Vale destacar, 
que a pluralidade religiosa está 
diretamente ligada ao pluralismo 
político, que é um dos fundamentos 
da República Federativa do Brasil, 
previsto no inciso V, do artigo 1º, 
da CF/88.

E é exatamente na pluralidade 
religiosa que reside o problema 
prático do casamento religioso para 
efeitos civis. Você já ouviu falar 
em Fé Bahá’í? Não? Pois é, ela é 
considerada a nona maior religião 
do planeta, com aproximadamente 
7.460.000 adeptos, espalhados por 
cerca de 200 países. Fontes não 
ofi ciais estimam que só no Brasil 
são, aproximadamente, 57.000 fi éis.

A título de curiosidade, a Fé 
Bahá’í é originária do Irã (antiga 
Pérsia), fundada em 1864 por 
Bahá’u’lláh, e baseia-se na crença 
pela unidade da humanidade, 
busca da verdade e fi m dos 
preconceitos. Possui suas próprias 
leis, escrituras sagradas, 
administração e calendário. 
Mas não possui dogmas, clero, 
ritos, nem sacerdócio, e, por isso 
mesmo, difi cilmente seria objeto 
de registro em serviço de Títulos e 
Documentos.

Quando o legislador previu a 
possibilidade de casamento religioso 
com efeitos civis, obviamente, ele 
teve em mente os cultos, crenças 
e cerimônias de qualquer religião, 
sem discriminação. Ademais, 
como já dito acima, o Brasil é um 
estado laico, onde é assegurado o 
livre exercício de cultos religiosos 

e garantidas as suas liturgias, não 
podendo haver intromissão estatal.

Desta forma, quando o 
registrador civil se deparar com 
registro de casamentos religiosos 
realizado sob culto de religiões 
exóticas ou desconhecida, a 
doutrina não é pacífi ca quanto 
ao procedimento a ser adotado. 
Parte majoritária entende que o 
ato deve ser registrado, pois, caso 
contrário, haveria claro desrespeito 
à diversidade religiosa assegurada 
pela Constituição. 

Parte minoritária da doutrina 
entende que Registrador, ao se 
deparar com religião considerada 
exótica ou desconhecida, poderia 
exigir a apresentação de certidão 
do cartório de Registro de Títulos 
e Documentos, comprovando a 
regular inscrição da entidade. 
Entretanto, o registro formal 
da religião apenas confere a ela 
personalidade jurídica, logo não 
se pode confundir a existência da 
religião ou culto com seu registro 
(o que apenas confere existência no 
mundo jurídico).

Em ambos os casos deve-
se observar as normas de ordem 
pública. Não se pode, por exemplo, 
aceitar como liberdade religiosa e 
posterior registro, a poligamia, sob 
o fundamento de que determinada 
religião assim o faz.

Sábias são as palavras de José 
Guilherme Loureiro na difícil 
missão de conceituar religião: 
“Religião deve ser entendida como 
qualquer conjunto de crenças 
e valores que compõem a fé de 
uma pessoa ou grupo de pessoas 
e se revela por certas normas e 
práticas repetitivas, vale dizer, por 
determinados ritos. Embora sejam 

centenas ou milhares as religiões 
ou cultos, a maior parte delas 
tem características comuns: um 
sistema de crenças no sobrenatural, 
envolvendo geralmente divindades, 
entidades espirituais ou forças 
superiores. Esta crença não tem 
fundamento científi co, mas baseia-
se na fé, em dogmas que não 
admitem discussão”.

Por isso mesmo que a 
inexistência de registro no Serviço 
de Títulos e Documentos não 
demonstra a inexistência da religião, 
não fundamentando, por si só, a 
recusa no registro do casamento 
religioso. No caso de fundada 
suspeita sobre a legitimidade da 
religião, deve o registrador suscitar 
dúvida ao juiz, o que propiciará 
oportunidade de demonstração do 
casamento religioso, mas não sob o 
fundamento do exotismo dos ritos 
ou denominação do culto.

O ideal é que toda religião ou 
culto seja formalmente levada a 
registro nos Cartórios de Títulos 
e Documentos, esvaziando assim 
a possibilidade de recusa nos 
registros de matrimônio nelas 
realizados. Atitude simples, porém 
com inestimável valia jurídica.

Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência
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O SINOREG-ES aguarda solicitações dos 
Cartórios de Registro Civil de nosso Estado, 
Secretarias de Estado, Ministério Público, 
Poder Judiciário, Entidades Religiosas, 
Movimentos Comunitários, Prefeituras 
Municipais etc., para realização de Registros 
de Nascimento.

Os agendamentos deverão ser 
providenciados com antecedência através do 
nosso sindicato, que merecerão apreciação 
do Conselho Gestor do FARPEN.

Contatos com Elaine através do telefone 
(27) 3314-5111 ou E-mail elaine@sinoreg-
es.org.br.

A Diretoria

CARTÓRIO MÓVEL : 
Agenda 2012 aberta
CARTÓRIO MÓVEL : 
CARTÓRIO MÓVEL

 “O reconhecimento de maternidade pode ser feito por pessoa incapaz. Vale dizer, apenas 
a mãe menor de idade pode reconhecer a fi liação, devidamente representada ou assistida, 
tendo em vista que a maternidade é sempre certa (mater semper certa est)”. 

 “O menor de 18 anos pode ser sócio, desde que seja devidamente representado 
ou assistido na celebração do contrato social e que todas as quotas subscritas sejam 
integralizadas. Segundo o Código Civil, a pessoa absoluta ou relativamente incapaz não 
pode ser empresária, salvo no caso de sucessão de empresa e com autorização judicial. 
A jurisprudência considera, entretanto, que tal posição não alcança a possibilidade de ser 
sócio, pois, uma vez atendidos os requisitos supracitados, o menor pode sê-lo, podendo ser 
registrado o contrato social em que seja parte”.

 “Os fi lhos menores emancipados são considerados capazes, de forma que o casal pode 
optar pelo divórcio consensual ou separação consensual por via administrativa”.

 

Fonte: LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: teoria e prática 2. ed. - Rio de 
Janeiro : Forense ; São Paulo : MÉTODO, 2011.
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CERTIFICADO DIGITAL

Foi publicada no Diário 
Oficial do dia 26-12, a 
Circular 566 Caixa, de 
23-12-2011, que prorroga 

para 30-6-2012, a obrigatoriedade de 
utilização de Certificado Digital no padrão 
ICP-Brasil, para os fins de acesso ao 
Conectividade Social.

Além da prorrogação, a Circular 
estabelece que a empresa optante pelo 
Simples Nacional, com até 10 empregados, 
pode utilizar o certificado digital nas 
operações relativas ao recolhimento do 
FGTS.

Prosseguindo nos esclarecimentos, 
a Caixa dispõe que não será necessária a 
utilização da certificação digital ICP para 
a transmissão da GFIP sem movimento, 
para empresas inativas, com menos de 12 
meses, que visem, exclusivamente, realizar 
a baixa do respectivo CNPJ. 

Veja a seguir a íntegra da Circular 566 
Caixa/2011: 

“CIRCULAR Nº 566, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2011 

Prorroga prazo que estabelece a 
certificação digital emitida no modelo 
ICP-Brasil, de acordo com a legislação 
em vigor, como forma exclusiva de acesso 
ao canal eletrônico de relacionamento 
Conectividade Social., e dá outras 
providências. 

A Caixa Econômica Federal - CAIXA, 
na qualidade de Agente Operador do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei 
8.036/90, de 11/05/1990, e de acordo com 
o Regulamento Consolidado do FGTS, 
aprovado pelo Decreto nº 99.684/90, de 
08/11/1990, alterado pelo Decreto nº 
1.522/95, de 13/06/1995, em consonância 
com a Lei nº 9.012/95, de 11/03/1995, com 
o § 7º do art. 26 da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006, na redação dada pela 
Lei Complementar nº 139, de 10/11/2011, 
bem como nos artigos 72 e 102 da 
Resolução CGSN nº 94, de 29/11/2011, 

baixa a presente Circular. 
1  Prorroga até 30 de junho de 2012 o 

prazo estabelecido para uso da certificação 
digital emitida no modelo ICP-Brasil, 
como forma de acesso ao canal eletrônico 
de relacionamento Conectividade Social. 

1.1 Observadas as demais regras 
correspondentes à matéria, fica estendido, 
até a mesma data, o prazo de validade de 
que trata o subitem 2 da Circular CAIXA 
480, de 01 junho de 2009. 

1.2 Para o estabelecimento de 
microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples Nacional com 
até 10 (dez) empregados, observados com 
relação a cada mês, o uso da certificação 
digital emitida no modelo ICP-Brasil é 
facultativo nas operações relativas ao 
recolhimento do FGTS. 

1.3 Não será necessária a utilização 
da certificação digital emitida no modelo 
ICP-Brasil para a transmissão da Guia de 
Recolhimento do FGTS e de Informações 
à Previdência Social GFIP na hipótese de 
ausência de fato gerador - sem movimento, 
para as empresas inativas, com menos de 
12 meses, que visem, exclusivamente, 
realizar a baixa do respectivo CNPJ.  

1.4 A versão anterior do Conectividade 
Social que utiliza os certificados digital 
em padrão diferente do ICP-Brasil 
permanecerá disponível para o envio de 
arquivos SEFIP, com uso de aplicativo 
cliente do Conectividade Social - CNS - 
e do ambiente “Conexão Segura” como 
forma de atender às situações previstas nos 
subitens 1.1, 1.2 e 1.3 desta Circular. 

2 O novo portal do Conectividade 
Social que utiliza os certificados digitais 
em padrão ICP-Brasil é acessível por 
meio do endereço eletrônico https://
conectividade.caixa.gov.br ou do sítio da 
CAIXA, www.caixa.gov.br, inclusive para 
o envio de arquivos SEFIP, rescisórios, 
de guias quitadas, de solicitação de uso 
do FGTS em moradia própria, bem como 
informação de afastamento, consulta de 
dados, manutenção cadastral, dentre outros 

serviços. 
2.1 Esse novo portal é desenvolvido 

em plataforma web única e não requer 
instalação ou atualização de versões, além 
de apresentar, em melhor grau, garantia de 
não-repúdio, integridade, autenticidade, 
validade jurídica e comodidade. 

2.2 A certificação digital no padrão 
ICP-Brasil, caso o usuário do canal não 
detenha, pode ser obtida, em qualquer 
Autoridade Certificadora e suas respectivas 
Autoridades de Registro, regularmente 
credenciadas pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação - ITI.  

2.2.1 Compete às Autoridades 
Certificadoras, no âmbito de suas atuações, 
adotarem providências no sentido de 
garantir a inclusão do número do NIS 
(PIS/PASEP/NIT) do titular em todos 
os Certificados Pessoa Física doravante 
emitidos, à exceção do usuário Magistrado, 
para assegurar o acesso ao Conectividade 
Social ICP. 

2.2.2 O empregador que não está 
obrigado a se identificar pelo CNPJ poderá 
se utilizar de Certificado Digital de Pessoa 
Física para acesso ao Conectividade 
Social que utiliza os certificados digitais 
em padrão ICP-Brasil, desde que conste 
necessariamente o seu número de 
identificação junto ao Cadastro Específico 
do INSS (CEI). 

3 Informações operacionais e 
complementares, material de apoio para 
solução de dúvidas e canais de suporte 
estão disponíveis no sítio da CAIXA 
na Internet, www.caixa.gov.br, opção 
“FGTS”. 

4 Esta Circular CAIXA entra em vigor 
na data de sua publicação.

 
  
FABIO FERREIRA CLETO 
  
Vice- Presidente”

 
Fonte: COAD

Caixa prorroga para 30-6-2012 utilização 
obrigatória do Certificado Digital
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Agora você pode 

anunciar 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

E-mail: 
sinoreg@sinoreg-es.org.br
priscilla@sinoreg-es.org.br
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