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EDITORIAL

3
Jeferson Miranda
Presidente do Sinoreg-ES

Boa Leitura!!!

A tribui-se a Nelson Rodrigues a 
terrível e imortal frase: “Toda 
unanimidade é burra”, quer dizer: 
a diversidade de idéias faz surgir 

uma realidade nova.

Nas eleições do Sinoreg-ES deste ano,  que 
escolherá a nova diretoria, meu candidato 
seria o Fernando Brandão, registrador civil de 
Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, alguns 
delegatários de Vitória lançaram o nome 
do Tesoureiro e Diretor Administrativo, o 
irrepreensível senhor Hugo Antônio Ronconi,  
sabedores que eu não confrontaria com o 
Ronconi, com quem convivo e admiro há 12 
anos,  a quem devo respeito e reconhecimento 
pela dedicação e trabalho realizado no 
Sinoreg-ES.

O caminho para evitar a divisão que 
enfraquece foi o consenso, o acordo  para 
composição de chapa única mesclando 
novos e antigos delegatários.  Julgo 
ser politicamente  importante buscar a unidade 
institucional, respeitando, no entanto, as 
diferenças individuais: não à uniformização 
do pensamento; não à divisão que desagrega 
e cria grupos que digladiam entre si; não à 
submissão como se uns fossem melhores 
que outros.

É preciso  respeitar o contraditório. O confronto 
de idéias é um dos pilares que faz surgir uma 
realidade nova. A diversidade de pensamento 
não pode ser fonte de divisão, de disputa e 
competição que desagrega.  Portanto, a 
diversidade deve existir para unir e preservar 
a unidade.

Desta forma, o acordo para o lançamento de 
chapa única, penso eu,  é, neste momento, 
o melhor caminho, sendo a figura ímpar 
de Hugo Ronconi, que se dedica com 
exclusividade ao Sindicato,  o consenso. A 
composição traz a presença importantíssima 
de novos delegatários como Fernando 
Brandão, Fabrício Brandão, Rodrigo Reis, 
dentre outros que tenho certeza, darão sua 
contribuição para fortalecer e fazer crescer 
nossa entidade em respeito e credibilidade.

Ousaria sugerir, para não reinventar a roda, 
que fosse alterado nossos Estatutos Sociais, 
para seguir a ARPEN-SP, que é gerenciada 
com mandato de presidente de dois anos com 
três vices, cada um presidindo pelo período 
de seis meses, em um sistema rotativo, que 
renova as idéias, pensamentos e fortalece a 
instituição que gera serviço, evitando disputa 
e busca do poder pelo poder.

Quanto a mim, missão cumprida! E digo como 
apóstolo Paulo:“Combati o bom combate, 
encerrei a carreira, guardei a fé”.

ELEIÇÕES SINOREG-ES
UNIDADE NA DIVERSIDADE

Outubro_2012.indd   3 08/10/2012   08:53:33



4

ELEIÇÃO

A nova diretoria, o Conselho Fiscal e o 
Conselho de Ética do Sinoreg-ES serão 
escolhidos em assembleia geral marcada 
para o próximo dia 24 de novembro. Ao todo 

serão eleitos 13 representantes para a diretoria e seis 
para cada conselho.

Para a diretoria serão escolhidos: presidente, vice-
presidente, 2° vice-presidente, 1° tesoureiro, 2° 
tesoureiro, além de diretor de Relações Institucionais, 
diretor de Registro de Imóveis, diretor de Protestos 
de Títulos, diretor de Tabelionato de Notas, diretor 
de Registro Civil das Pessoas Naturais e diretor de 
Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas 
Jurídicas.

Já os conselhos Fiscal e de Ética serão formados por 
três membros e três suplentes cada um.

Os escolhidos para os novos cargos serão empossados 
no dia 2 de janeiro de 2013 e vão atuar o biênio 
2013/2014.

A diretoria poderá ser eleita por até dois mandatos 
consecutivos, fi cando por até quatro anos no comando 
do Sinoreg-ES.

Sinoreg-ES elege nova 
diretoria dia 24 de novembro
Serão eleitos 13 representantes para a diretoria e seis para cada conselho do 
sindicato

A assembleia geral vai acontecer na sede do sindicato, 
em Bento Ferreira, Vitória, e a primeira chamada para 
votação esta marcada para as 9h30.

A votação acontecerá das 9h30 às 12h30. Após a 
segunda chamada, marcada para as 10 horas, a eleição 
será realizada independente de quórum mínimo. 

De acordo com o 1° tesoureiro do Sinoreg-ES, 
Hugo Ronconi, os associados poderão votar por 
correspondência, o que será considerado como voto 
presente.

Ele destacou a importância da participação de todos os 
associados na assembleia.

“Essa é a oportunidade que os associados tem de fazer 
parte ativamente das decisões da categoria. A presença 
deles demonstra interesse pela classe e pelo nosso 
sindicato”, afi rmou.

Hugo Ronconi frisou que para participar da assembleia 
geral o associado deve estar com todas as obrigações 
em dia. 

Chapas podem se candidatar 
a partir de 08 de outubro

O registro das chapas que vão disputar as eleições 
do Sinoreg-ES vai acontecer entre os dias 08 e 17 de 
outubro. Os interessados devem efetuar e validar suas 
candidaturas na sede do próprio sindicato.

Após uma reunião realizada no dia 27 de setembro um 
edital com as regras esta sendo publicado pelo Sinoreg-
ES nesta edição.

Um das regras do regulamento é que as chapas 
deverão ser completas, com candidatos para todos os 
cargos. Os candidatos e as propostas de cada chapa, 
além de quantas vão disputar as eleições, deverão ser 
apresentados em breve para os associados. 
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ELEIÇÃO

Resolução Nº 001/2012

Presidente
1° vice-presidente
2° vice-presidente
1° secretário
2° secretário
1° tesoureiro
2° tesoureiro
Diretor de Relações Institucionais
Diretor de Registro de Imóveis

Data: 24 de novembro (sábado)
Horário: das 09h30 às 12h30
Local: sede do Sinoreg-ES, na Av. Carlos 
Moreira Lima, 81, Bento Ferreira, Vitória

Quem pode participar: associados com todas 
as obrigações em dia
Registro das chapas: de 8 a 17 de outubro.

Diretor de Protesto de Títulos
Diretor de Registro de Títulos e Documentos e 
Civis das Pessoas Jurídicas
Diretor de Tabelionato de Notas 
Diretor de Registro Civil das Pessoas Naturais
3 membros efetivos do Conselho Fiscal 
3 membros suplentes do Conselho Fiscal
3 membros efetivos do Conselho de Ética
3 membros suplentes do Conselho de Ética

Cargos em votação

Assembleia geral do Sinoreg-ES

Jeferson Miranda, Presidente do SINOREG-ES, no 
uso de suas atribuições legais, após aprovação da 
Diretoria Executiva em 27/09/2012, torna público 
as INSTRUÇÕES DAS ELEIÇÕES para o biênio 
2013/2014. 

A presente instrução pretende auxiliar e normatizar 
a matéria eleitoral no âmbito do SINOREG-ES e 
contribuir para a plena efi cácia das normas que regem 
o pleito, resultando em eleições legítimas. O processo 
eleitoral comporta todas as fases das eleições, desde 
a organização inicial até a proclamação dos eleitos.
 
O processo eleitoral tem seu início fi xado no art. 40 e 
seguintes dos Estatuto Social, contendo disposições 
destinadas a assegurar a legitimidade, a igualdade 
e a normalidade das eleições no Sinoreg-ES,  
objetivando a realização de eleições transparentes 

e igualitárias.
 
Assim exposto, a Diretoria do Sinoreg-ES, no 
cumprimento dos Estatuto Social, RESOLVE:

Art. 1º - Ficam aprovadas as “Instruções–“Eleições 
2012”, para composição da Diretoria biênio 
2013/2014, nos termos do regulamento na reunião 
de 27/09/2012.
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir desta 
data, fazendo parte integrante da presente ata. 

Vitória-ES, 27 de setembro de 2012. 

 JEFERSON MIRANDA
Presidente
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ELEIÇÃO

REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES DO 
SINOREG-ES BIÊNIO 2013/2014

01 - Podem votar todos associados que comprovem 
ter pagado a mensalidade correspondente ao mês 
anterior à data da eleição, cujo vencimento ocorre 
sempre no dia 10 (dez) do mês seguinte. (Art. 6º)

02 - O associado que interrompeu o pagamento 
de suas mensalidades, só poderá votar após 
estar em dia e ter comprovado o pagamento das 
mensalidades interrompidas, vedado o pagamento 
no dia das eleições, disponibilizando no site até o 
dia 12/11/2012 os sócios em condições de voto, e 
atualizando periodicamente as informações. (Art. 
7º)

03 - Para concorrer a cargos da Diretoria Executiva 
e Conselhos, o sócio deverá comprovar ter mais de 
12 (doze) meses de contribuições ininterruptas.  (§ 
1º art. 9º)

04 - Para serem votados para o Cargo de Presidente, 
os associados deverão comprovar o prazo de 24 
(vinte quatro) meses de associação ao SINOREG-
ES e efetivo exercício na função notarial e registral, 
bem como estar em dia com as contribuições 
mensais e sindicais.

05 - Na ausência do titular, com autorização 
expressa do mesmo, poderá o substituto legal 
(comprovado), representá-lo na Assembleia Geral 
(não podendo ser votado). (§ 3º art. 9º)

06 - A eleição será realizada no dia 24/11/2012, 
com início às 09h30min horas e término às 12h30 
min, (podendo votar os sócios ainda presentes no 
recinto, em condição de voto). (Item II- alínea “a” 
art. 18º)

07 - O Presidente designará 2 (dois) coordenadores 
para juntamente com o mesmo e secretário (a) 

INSTRUÇÕES DAS ELEIÇÕES – Conforme 
determinações estatutárias: 

designado (a) aprovarem e assinarem a Ata da 
Assembleia Geral (não concorrentes a cargos). (§3º 
art. 18º)

08 - É admitido o voto por correspondência, desde 
que cumpridos os seguintes critérios: (Art. 43º)

I - A Diretoria Executiva enviará aos associados 
com antecedência mínima de 30(trinta) dias 
as cédulas das chapas registradas (rubricadas 
pelo Presidente), acompanhada de envelope 
contendo as expressões: ELEIÇÃO PARA O 
BIÊNIO 2013/2014.

II - A cédula de preferência do associado 
(com um X no quadro onde consta o nome do 
Presidente), será colocada no envelope que 
deverá ser lacrado, com rubrica do mesmo 
(diferente do sinal público), que sem qualquer 
identificação será colocada em outro envelope e 
encaminhada ao SINOREG-ES.

III - O associado assinará documento que 
será enviado pelo sindicato, assinando e 
reconhecendo a firma.

IV - A cédula deverá chegar ao SINOREG-ES 
pelo menos até às 17h00min do dia anterior à 
eleição, ou seja: 23/11/2012, cujo envelope sem 
abertura será colocado na urna com a fiscalização 
das chapas concorrentes (caso exista alguém 
presente no momento da chegada)

§ 1º- O processo de votação estender-se-á, 
obrigatoriamente, das 09h30min horas às 
12h30min, sob pena de nulidade.

09 - Qualquer recurso sobre a eleição deverá 
ser feito por escrito perante a mesa diretora, 
em seguida à proclamação do resultado, sendo 
incontinentemente apreciado pela Assembleia. (Art. 
46º)
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ELEIÇÃO

10 - Havendo mais de uma chapa concorrente, cada 
chapa poderá indicar um fiscal para acompanhar 
os trabalhos, não lhe cabendo sem motivo justo, 
interferir no andamento dos trabalhos. (Art. 47º)

11 - O documento de registro das chapas conterá 
nome, nº do CPF e Cédula de Identidade de todos 
os seus componentes. (Art. 52º)

§ 1º- As chapas deverão ser completas, contendo 
preenchimento de todos os cargos diretivos, 
devendo constar na mesma a assinatura de 
todos os componentes, podendo ser aceita 
a declaração por escrito concordando com a 
inclusão do seu nome na chapa concorrente.

§ 2º- Não serão registradas, mesmo que 
provisoriamente, chapas incompletas.

12 - As cédulas eleitorais serão únicas e conterão 
todas as chapas concorrentes. (Art. 53º)

13 - Será de 03 (três) dias úteis, contados da data 
de encerramento do registro das chapas, o prazo 
para impugnação destas ou da candidatura de 
qualquer de seus componentes. (Art. 54º)

14 - O registro das chapas será do dia 08/10/2012 
(segunda-feira) ao dia 17/10/2012 (quarta-feira) 
até às 17h00min através de protocolo, contra 
recibo expedido por funcionário do sindicato, sob a 
coordenação da funcionária Priscilla Avelar Bitarães 
da Motta, para cumprimento do estabelecido no 
item I do art. 43º.

15 - Serão considerados eleitos todos os membros 
componentes da chapa cujo candidato a Presidente 
obtenha a maioria de votos dos associados 
presentes e votos recebidos através dos correios.

16 - Nenhum associado poderá participar de mais 
de uma das chapas concorrentes.

17 - No dia do encerramento de registro das chapas 
(17/10/2012), poderão estar presentes membros 
das mesmas, para após o registro, assinarem o 
termo de encerramento do prazo.

18 - O Edital de convocação deverá ser publicado 
no Diário Oficial e jornal de grande circulação, até 
o dia 05/10/2012, cumprindo normas do artigo 49º.

19 - No dia da eleição, antes de ingressar no local 
de votação, o associado terá que comparecer à 
secretaria, recebendo sua senha, após comprovação 
de estar quite com a sua condição de voto.

20 - A votação será iniciada com a abertura da 
urna e verificação das correspondências recebidas, 
conferindo se o votante é associado em condição 
de voto, retornando à urna o envelope lacrado, 
iniciando-se a votação com o numero de sócios 
presentes, conforme ordem numérica de suas 
senhas.

21 - Ainda que conste apenas 1 (uma) chapa 
registrada, inicialmente serão contados os votos 
recebidos pelos correios e colocados na urna, 
procedendo-se em seguida a votação com os 
sócios presentes.

22 - O associado após assinar a folha de votação, 
receberá a cédula única devidamente rubricada 
pelo Presidente, dirigindo-se a local indevassável, 
colocando na urna a cédula votada.

23 - Ao votar, o associado colocará um “X” no quadro 
onde conste o nome do candidato a presidente de 
sua preferência, sendo os demais integrantes da 
chapa considerados automaticamente votados. Não 
serão computados os votos em brancos, anulados 
e identificados.

24 - A revista do SINOREG-ES terá que ser 
encaminhada aos correios até o dia 10/10/2012, 
contendo o presente regulamento da eleição.

25 - A correspondência para os associados deverá 
ser encaminhada aos correios até o dia 24/10/2012 
em cumprimento ao artigo 43º do Estatuto.

Vitória, 27 de setembro de 2012.

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

DEMONSTRATIVO – MÊS DE SETEMBRO DE 2012
 

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 AGOSTO/2012, aprovando o ressarcimento 
dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 669.451,20

Saldo em caixa mês anterior 1.115.724,05

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.785.175,25

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 375.658,19

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 20.587,09

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 255,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.389,02

4.1 - 2% referente depósito entre 20/08 a 30/08 30,70

5 - Repasse à AMAGES 13.381,02

5.1 - 2% referente depósito entre 20/08 a 30/08 30,70

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 009/2012 3.415,00

SALDO LÍQUIDO 1.358.428,53

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 66.945,12

C.a - 10% referente depósito entre 20/08 a 30/08 153,48

SALDO 1.291.329,93

Recebimentos entre 20/09 a 30/09 5.105,03

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.296.434,96

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 67.098,60 (sessenta e sete mil, noventa e oito reais e sessenta centavos) em aplicação 

CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de outubro de 2012 .

 Hugo Antônio Ronconi          Jeferson Miranda
            1º Tesoureiro                   Presidente

FARPEN Prestação de contas
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INFORMAÇÕES

 Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2012.

Aos MM. Juízes de Direito:

CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da Justiça órgão de fi scalização, disciplina e orientação administrativa dos Juizados de 
Direito, com jurisdição em todo o Estado, conforme art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 83/96 e art. 35 da Lei Complementar 
Estadual nº 234/02;

CONSIDERANDO a difi culdade dos cartórios em receberem o repasse dos serviços gratuitos prestados quando não consta 
expressamente no Mandado de Averbação o benefício da assistência gratuita.

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR aos MM. Juízes de Direito que ao prolatarem suas sentenças especifi quem claramente que a parte está 
assistida pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita, bem como fazer constar tal gratuidade nos mandados de averbação.

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

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

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 14/2012
Publicado no D.J. do dia 27/02/2012

NOTA: O FARPEN efetua repasses quando a gratuidade consta da sentença proferida 
pelo juiz, observados os artigos 97 e seguintes da Lei dos Registros Públicos 6.015/73

Instrução Normativa DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO 
DO COMÉRCIO – DNRC nº 121, de 11.09.2012 – D.O.U.: 
17.09.2012.

Altera o Anexo da Instrução Normativa nº 114, de 30 de setembro de 2011, que “Aprova o quadro enumerativo dos atos 
empresariais sujeitos à aprovação prévia de órgãos e entidades governamentais para registro nas Juntas Comerciais 
e dá outras providências”.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO – DNRC, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 4º da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, tendo em vista o disposto no inc. VIII do art. 35 e 
art. 40 da mencionada Lei e, considerando as sugestões oferecidas pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério das 
Comunicações – PARECER Nº 584/2012/LBC/CGNS/CONJUR–MC/AGU, resolve:

Art. 1º O Anexo da Instrução Normativa nº 114, de 30 de setembro de 2011, publicada no Diário Ofi cial da União de 3 
de outubro de 2011, que “Aprova o quadro enumerativo dos atos empresariais sujeitos à aprovação prévia de órgãos e 
entidades governamentais para registro nas Juntas Comerciais e dá outras providências.”, passa a vigorar consoante 
o Anexo desta Instrução Normativa.

Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ELIAS CARDOSO

Nota da Redação INR: Este texto não substitui o publicado no D.O.U.: de 17.09.2012.
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REGISTRO CIVIL

O nome é mais que um acessório ou 
simples denominação. Ele é de extrema 
relevância na vida social, por ser parte 
intrínseca da personalidade. Tanto que o 

novo Código Civil trata do assunto em seu Capítulo II, 
esclarecendo que toda pessoa tem direito ao nome, 
nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 

Ao proteger o nome, o Código de 2002 nada mais 
fez do que concretizar o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana. Essa tutela é importante 
para impedir que haja abuso, o que pode acarretar 
prejuízos e, ainda, para evitar que sejam colocados 
nomes que exponham ao ridículo seu portador. 

Porém, mesmo com essa preocupação, muitos 
não se sentem confortáveis com o próprio nome ou 
sobrenome: ou porque lhes causam constrangimento, 
ou porque querem apenas que seu direito de usar 
o nome de seus ascendentes seja reconhecido. E, 
nestes casos, as pessoas recorrem à justiça. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem firmando 
jurisprudência sobre o tema, com julgados que inovam 
nessa área do Direito de Família. Recentemente, no dia 
9 de setembro, a Quarta Turma decidiu que é possível 
acrescentar o sobrenome do cônjuge ao nome civil 
durante o período de convivência do casal. De acordo 
com o colegiado, a opção dada pela legislação, de 
incluir o sobrenome do cônjuge, não pode ser limitada 
à data do casamento, podendo perdurar durante o 
vínculo conjugal (REsp 910.094). 

Em outro julgado, no qual o prenome causava 
constrangimento a uma mulher, a Terceira Turma 
autorizou a sua mudança. A mulher alegou que sofria 
grande humilhação com o prenome “Maria Raimunda” 
e, assim, pediu a sua mudança para “Maria Isabela” 
(REsp 538.187). 

A relatora, ministra Nancy Andrighi, acolheu as razões 
de que não se tratava de mero capricho, mas de 

“necessidade psicológica profunda”, e, ademais, ela já 
era conhecida em seu meio social como Maria Isabela, 
nome que escolhera para se apresentar, a fim de evitar 
os constrangimentos que sofria. 

Retificação/alteração

No direito brasileiro, a regra predominante é a da 
imutabilidade do nome civil. Entretanto, ela permite 
mudança em determinados casos: vontade do titular 
no primeiro ano seguinte ao da maioridade civil; 
decisão judicial que reconheça motivo justificável 
para a alteração; substituição do prenome por apelido 
notório; substituição do prenome de testemunha de 
crime; adição ao nome do sobrenome do cônjuge e 
adoção. 

A Terceira Turma do STJ, em decisão inédita, definiu 
que uma pessoa pode mudar o seu nome, desde 
que respeite a sua estirpe familiar, mantendo os 
sobrenomes da mãe e do pai. Os ministros do colegiado 
entenderam que, mesmo que vigore o princípio geral 
da imutabilidade do registro civil, a jurisprudência tem 
apresentado interpretação mais ampla, permitindo, em 
casos excepcionais, o abrandamento da regra (REsp 
1.256.074). 

No caso, a decisão permitiu que uma menor, 
representada pelo pai, alterasse o registro de 
nascimento. Ela queria retirar de seu nome a partícula 
“de” e acrescentar mais um sobrenome da mãe 
(patronímico materno). Para o relator da questão, 
ministro Massami Uyeda, afirmou que há liberdade 
na formação dos nomes, porém a alteração deve 
preservar os apelidos de família, situação que ocorre 
no caso. 

Homenagem aos pais de criação também já foi motivo 
de pedido de retificação dos assentos constantes do 
registro civil de nascimento de uma mulher. Em seu 
recurso, ela alegou que, não obstante ser filha biológica 
de um casal, viveu desde os primeiros dias de vida 

O STJ e as possibilidades de 
mudança no registro civil
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em companhia de outro casal, que considera como 
seus pais verdadeiros. Assim, desejando prestar-lhes 
homenagem, pediu o acréscimo de sobrenomes após 
a maioridade. A Terceira Turma autorizou a alteração, 
ao entendimento de que a simples incorporação, na 
forma pretendida pela mulher, não alterava o nome de 
família (REsp 605.708). 

O mesmo colegiado entendeu, em outro julgamento, 
que não é possível alterar ou retificar registro civil em 
decorrência de adoção da religião judaica. No caso, 
a esposa ajuizou ação de registro civil de pessoa 
natural alegando que, ao casar, optou por acrescentar 
o sobrenome do marido ao seu. Este, por sua vez, 
converteu-se ao judaísmo após o casamento, religião 
que é praticada pelo casal e por seus três filhos (REsp 
1.189.158). 

O casal sustentou que o sobrenome do marido não 
identificava a família perante a comunidade judaica, 
razão pela qual pediram a supressão do sobrenome do 
esposo e sua substituição pelo da mulher. Em seu voto, 
a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, por 
mais compreensíveis que sejam os fundamentos de 
ordem religiosa, é preciso considerar que o fato de a 
família adotar a religião judaica não necessariamente 
significa que os filhos menores seguirão tais preceitos 
durante toda a vida. 

A Corte Especial do STJ também já enfrentou a 
questão. No caso, um cidadão brasileiro, naturalizado 
americano, pediu a homologação de sentença 
estrangeira que mudou seu sobrenome de Moreira 
de Souza para Moreira Braflat. Ele alegou que, nos 
Estados Unidos, as pessoas são identificadas pelo 
sobrenome e que, por ser o sobrenome Souza muito 
comum, equívocos em relação à identificação de sua 
pessoa eram quase diários, causando-lhe os mais 
diversos inconvenientes (SEC 3.999). 

Para o relator, ministro João Otávio de Noronha, é 
inviável a alteração de sobrenome quando se tratar 
de hipótese não prevista na legislação brasileira. “O 
artigo 56 da Lei de Registros Públicos autoriza, em 
hipóteses excepcionais, a alteração do nome, mas 
veda expressamente a exclusão do sobrenome”, 
afirmou o ministro. 

Vínculo socioafetivo

Se a intenção é atender ao melhor interesse da 
criança, a filiação socioafetiva predomina sobre o 
vínculo biológico. O entendimento foi aplicado pela 
Terceira Turma do STJ, que decidiu que o registro civil 
de uma menina deveria permanecer com o nome do 
pai afetivo (REsp 1.259.460). 

No caso, o embate entre pai biológico e pai de criação 
já durava sete anos. A criança, nascida da relação 
extraconjugal entre a mãe e o homem que, mais tarde, 
entraria com ação judicial pedindo anulação de registro 
civil e declaração de paternidade, foi registrada pelo 
marido da genitora, que acreditava ser o pai biológico. 
Nem o exame de DNA, que apontou resultado diverso, 
o fez desistir da paternidade. 

A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, reconheceu 
a ilegitimidade do pai biológico para propor a ação. 
Segundo ela, o Código Civil atribui ao marido o direito 
de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua 
mulher e dá ao filho a legitimidade para ajuizar ação 
de prova de filiação. Entretanto, a ministra ressaltou 
que, no futuro, ao atingir a maioridade civil, a menina 
poderá pedir a retificação de seu registro, se quiser. 

A Quarta Turma do STJ, também levando em 
consideração a questão socioafetiva, não permitiu a 
anulação de registro de nascimento sob a alegação de 
falsidade ideológica. O relator, ministro João Otávio de 
Noronha, ressaltou que reconhecida espontaneamente 
a paternidade por aquele que, mesmo sabendo não 
ser o pai biológico, admite como seu filho de sua 
companheira, é totalmente descabida a pretensão 
anulatória do registro de nascimento (REsp 709.608). 

No caso, diante do falecimento do pai registral e da 
habilitação do filho da companheira na qualidade de 
herdeiro em processo de inventário, a inventariante 
e a filha legítima do falecido ingressaram com ação 
negativa de paternidade, objetivando anular o registro 
de nascimento sob a alegação de falsidade ideológica. 

“É possível afirmar que a mera paternidade biológica 
não tem a capacidade de se impor, quando ausentes 
os elementos imateriais que efetivamente demonstram 
a ação volitiva do genitor em tomar posse da condição 
de pai ou mãe. Mais do que isso, como também nas 
relações familiares o meta-princípio da boa-fé objetiva 
deve ser observado, a coerência comportamental é 
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padrão para aferir a correção de atos comissivos e 
omissivos praticados dentro do contexto familiar”, 
afirmou o ministro. 

Em outro julgamento, a Terceira Turma negou o pedido 
de anulação de registro civil, formulado sob a alegação 
de que o reconhecimento da paternidade deu-se por 
erro essencial. No caso, o pai propôs a ação com o 
objetivo de desconstituir o vínculo de paternidade com 
filho, uma vez que o seu reconhecimento se deu diante 
da pressão psicológica exercida pela mãe do então 
menor. Após o exame de DNA, ficou comprovado não 
ser ele o pai biológico (REsp 1.078.285). 

Na contestação, o filho sustentou que o vínculo 
afetivo, baseado no suporte emocional, financeiro e 
educacional a ele conferido, estabelecido em data há 
muito anterior ao próprio registro, deve prevalecer 
sobre o vínculo biológico. Refutou, também, a 
alegação de erro essencial, na medida em que levou 
aproximadamente 22 anos para reconhecer a filiação, 
não havendo falar em pressão psicológica exercida 
por sua mãe. 

Para o relator do processo, ministro Massami 
Uyeda, a ausência de vínculo biológico entre o 
pai registral e o filho registrado, por si só, não 
tem o condão de taxar de nulidade a filiação 
constante no registro civil, principalmente se 
existente, entre aqueles, liame de afetividade.  
 
Mudança de sexo

O transexual que tenha se submetido à cirurgia de 
mudança de sexo pode trocar nome e gênero em 
registro sem que conste anotação no documento. A 
decisão, inédita, foi da Terceira Turma, em outubro de 
2009. O colegiado determinou, ainda, que o registro 
de que a designação do sexo foi alterada judicialmente 
conste apenas nos livros cartorários, sem constar essa 
informação na certidão (REsp 1.008.398). 

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, 
afirmou que a observação sobre alteração na certidão 
significaria a continuidade da exposição da pessoa 
a situações constrangedoras e discriminatórias. 
Anteriormente, em 2007, o colegiado analisou caso 
semelhante e concordou com a mudança desde que 
o registro de alteração de sexo constasse da certidão 

civil (REsp 678.933). 

A ministra destacou que, atualmente, a ciência não 
considera apenas o fato biológico como determinante 
do sexo. Existem outros elementos identificadores do 
sexo, como fatores psicológicos, culturais e familiares. 
Por isso, “a definição do gênero não pode ser limitada 
ao sexo aparente”, ponderou. Conforme a relatora, a 
tendência mundial é adequar juridicamente a realidade 
dessas pessoas. 

Não é raro encontrar outras decisões iguais, posteriores 
a do STJ, na justiça paulista, por exemplo. Em maio de 
2010, a 2ª Vara da Comarca de Dracena (SP) também 
foi favorável à alteração de nome e gênero em registro 
para transexuais. Para o juiz do caso, estava inserido 
no conceito de personalidade o status sexual do 
indivíduo, que não se resume a suas características 
biológicas, mas também a desejos, vontades e 
representações psíquicas. Ele também determinou 
que a alteração não constasse no registro

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa - STJ

Para ressarcimento de atos gratuitos, os re-latórios e seus devi-dos comprovantes referente a outros atos gratuitos deverão chegar no Sinoreg-ES até o dia 15 do corrente mês.
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O QUE É A CENSEC?
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados 
- CENSEC publicada sob o  domínio  www.censec.org.br,  
desenvolvida,  mantida  e  operada  pelo  Colégio Notarial 
do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF). Originariamente as 
centrais foram desenvolvidas pelo Colégio Notarial do Brasil 
- Secção de São Paulo, com seus recursos. Para integração 
de todo o território nacional, o CNB/SP está compartilhando a 
propriedade dos códigos fonte com o CNB/CF, demonstrando 
inequívoca vocação para unificar os propósitos do notariado 
brasileiro.
QUAIS OS OBJETIVOS DA CENSEC?
-interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam 
atos  notariais, permitindo o intercâmbio de documentos 
eletrônicos e o tráfego de informações e dados;
-aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os 
serviços notariais em meio eletrônico;
-implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento 
de banco de dados, para pesquisa;
-incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial 
brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas 
as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo.
-possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a 
informações e dados correspondentes ao serviço notarial.
QUAIS OS MÓDULOS QUE COMPÕEM A CENSEC?
-Registro Central de Testamentos On-Line – RCTO: destinado 
à pesquisa de testamentos  públicos e de instrumentos de 
aprovação de testamentos cerrados, lavrados no país;
-Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários 
– CESDI: destinada à pesquisa de escrituras a que alude a 
Lei n° 11.441, de 4 de janeiro de 2007;
-Central de Escrituras e Procurações – CEP: destinada à 
pesquisa de escrituras, procurações e demais atos notariais 
diversos.
-Central Nacional de Sinal Público – CNSIP: destinada 
ao arquivamento digital do sinal público de notários e 
registradores e respectiva pesquisa.
QUEM DEVERÁ ALIMENTAR AS CENSEC?
A CENSEC será integrada, obrigatoriamente, por todos os 
Tabeliães de Notas e Oficiais de  Registro que pratiquem atos 
notariais, os quais deverão acessar o Portal do CENSEC na 
internet para incluir dados específicos e emitir informações 
para RCTO, CESDI, CEP E CNSIP.
QUANDO OS DADOS DEVERÃO SER ENVIADOS PARA 
RCTO, CESDI E CEP?
- até o dia 5 de cada mês subsequente, quanto a atos 
praticados na segunda quinzena do mês anterior;
- até o dia 20, quanto a atos praticados na primeira quinzena 
do próprio mês.
- nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, a 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE A CENSEC
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados

ADMINISTRATIVAS
informação deverá ser enviada no dia útil subsequente.
COMO AS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER ENVIADAS 
PARA A CENSEC?
As informações positivas ou negativas serão enviadas por 
meio da internet, no site www.censec.org.br, ao Colégio 
Notarial do Brasil – Conselho Federal, arquivando- se 
digitalmente o comprovante do envio.
COMO A CENSEC SERÁ FISCALIZADA?
- O Conselho Nacional de Justiça terá acesso à CENSEC, para 
utilização de todos os dados em sua esfera de competência.
- A Corregedoria Nacional de Justiça poderá verificar, 
diretamente pela CENSEC, o cumprimento dos prazos de 
carga das informações previstas neste provimento pelos 
Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham 
atribuição notarial.
- O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal deverá 
informar à Corregedoria Nacional de  Justiça, mensalmente, 
os casos de descumprimento dos prazos de carga das 
informações previstas neste provimento e indicar as 
serventias omissas em  aviso  dirigido  a  todos  os   usuários  
do  sistema,  inclusive  nos  informes específicos solicitados 
por particulares e órgãos públicos.
QUEM DEVE ENVIAR INFORMAÇÕES PARA A RCTO?
Os Tabeliães de Notas, com atribuição pura ou cumulativa 
dessa especialidade, e os  Oficiais  de   Registro  que  
detenham  atribuição  notarial  para  lavratura  de testamentos  
remeterão  ao   Colégio  Notarial  do  Brasil  –  Conselho  
Federal quinzenalmente,  por  meio  da  CENSEC,  relação  
dos  nomes  constantes  dos testamentos lavrados em seus 
livros e respectivas  revogações, bem como dos instrumentos 
de aprovação de testamentos cerrados, ou informação  
negativa da prática de qualquer desses atos.
QUANDO OS DADOS DA RCTO DEVERÃO SER ENVIADOS?
- até o dia 5 de cada mês subsequente, quanto a atos 
praticados na segunda quinzena do mês anterior;
- até o dia 20, quanto a atos praticados na primeira quinzena 
do próprio mês.
- nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, a 
informação deverá ser enviada no dia útil subsequente.
QUAIS DADOS DEVERÃO SER ENVIADOS PARA A RCTO?
- nome por extenso do testador, número do documento de 
identidade (RG ou documento equivalente) e CPF;
- espécie e data do ato;
- livro e folhas em que o ato foi lavrado.
DESDE QUANDO OS DADOS DA RCTO DEVERÃO SER 
ALIMENTADOS NA CENSEC?
Desde 1º de janeiro de 2000
QUEM DEVE ENVIAR INFORMAÇÕES PARA A CESDI?
Os Tabeliães de Notas, com atribuição pura ou cumulativa 
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dessa especialidade, e os Oficiais de  Registro que detenham 
atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – 
Conselho  Federal, quinzenalmente, por meio da CENSEC, 
informação  sobre  a  lavratura  de  escrituras  decorrentes  
da  Lei  nº  11.441/07 contendo os dados abaixo relacionados 
ou, na hipótese de ausência, informação negativa  da  prática  
desses  atos  no  período,  arquivando-se   digitalmente  o 
comprovante de remessa.
QUAIS DADOS DEVERÃO SER ENVIADOS PARA A CESDI?
- tipo de escritura;
- data da lavratura do ato;
- livro e folhas em que o ato foi lavrado;
- nome por extenso das partes: separandos, divorciandos, 
“de cujus”, cônjuge supérstite e  herdeiros, bem como seus 
respectivos números de documento de identidade (RG ou 
equivalente) e CPF, e do(s) advogado(s) oficiante(s).

QUEM PODERÁ OBTER INFORMAÇÃO DA CESDI?
Poderá qualquer interessado  acessar o  sítio  eletrônico  para 
obter informação sobre  a  eventual  existência  dos  atos  
referidos  no  artigo  anterior  e  o  sistema indicará, em caso 
positivo, o tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data 
do ato,  o respectivo número do l iv ro  
e   folhas,   os   nomes  dos separandos, divorciandos,  
“de  cujus”,  cônjuges  supérstites  e  herdeiros,  bem  como  
seus respectivos  números de documento de identidade (RG 
ou equivalente) e CPF e o(s) advogado(s) assistente(s).

DESDE QUANDO OS DADOS DA CESDI DEVERÃO SER 
ALIMENTADOS NA CENSEC?
Desde 1º de janeiro de 2007

QUEM DEVE ENVIAR INFORMAÇÕES PARA A CEP?
Os Tabeliães de Notas, com atribuição pura ou cumulativa 
dessa especialidade, e os Oficiais de  Registro que detenham 
atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – 
Conselho  Federal, quinzenalmente, por meio da CENSEC, 
informações  constantes  das  escrituras  públicas  e  
procurações  públicas  ou informação  negativa  da  prática  
destes  atos,  exceto  quanto  às  escrituras  de separação, 
divórcio e  inventário (que deverão ser informadas à CESDI) 
e às de testamento (que deverão ser informadas ao RCTO).

QUAIS DADOS DEVERÃO SER ENVIADOS PARA A CEP?
- nomes por extenso das partes;
- número do documento de identidade (RG ou equivalente);
- CPF;
- valor do negócio jurídico (quando existente);
- número do livro e folhas.

QUEM PODERÁ OBTER INFORMAÇÃO DA CEP?
As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, 
diretamente, por meio de  certificado   digital,  pelos  Tabeliães  

de  Notas  e  Oficiais  de  Registro  que detenham atribuição 
notarial e  serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos 
órgãos  públicos,  autoridades  e  outras  pessoas  indicadas  
no  artigo  19  deste Provimento.

DESDE  QUANDO  OS  DADOS  DA  CEP  DEVERÃO  SER  
ALIMENTADOS  NA CENSEC?
Desde 1º de janeiro de 2006

QUEM DEVE ENVIAR INFORMAÇÕES PARA A CNSIP?
Os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham 
atribuição notarial remeterão  ao   Colégio  Notarial  do  
Brasil  –  Conselho  Federal,  por  meio  do CENSEC, cartões 
com seus  autógrafos e os dos seus prepostos, autorizados 
a subscrever traslados e certidões,  reconhecimentos de 
firmas e autenticações de documentos, para fim de confronto 
com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem 
apresentados.

QUEM PODERÁ OBTER INFORMAÇÃO DA CNSIP?
A consulta à CNSIP poderá ser feita gratuitamente pelos 
Tabeliães de Notas e
Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial.

QUANDO ENTRARÁ EM VIGOR O PROVIMENTO N° 18/2012 
DO CNJ?
90 dias após a publicação do provimento, ou seja, dia 28 de 
novembro de 2.012.

QUAL É O CRONOGRAMA DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES?
- Atos lavrados a partir de 28 de novembro de 2012.
- Até 120 dias da entrada em vigor deste Provimento, para 
atos lavrados entre 1º de janeiro de 2012 e a data de início de 
vigência deste Provimento;
- Até 31 de dezembro de 2013 para os atos lavrados a partir 
de 1º de janeiro de 2011;
- Até 31 de junho de 2014 para os atos lavrados a partir de 1º 
de janeiro de 2010;
- Até 31 de dezembro de 2014 para os atos lavrados a partir 
de 1º de janeiro de 2009;
- Até 31 de junho de 2015 para os atos lavrados a partir de 1º 
de janeiro de 2008;
- Até 31 de dezembro de 2015 para os atos lavrados a partir 
de 1º de janeiro de 2007;
- Até 31 de junho de 2016 para os atos lavrados a partir de 1º 
de janeiro de 2006.
- Até 31 de janeiro de 2017, para os testamentos anteriores a 
1º de janeiro de 2006.

PARA QUEM DEVO ENCAMINHAR AS MINHAS DÚVIDAS? 
Dúvidas deverão ser encaminhadas para  censec@notariado.
org.br

CENSEC
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Hugo Antônio Ronconi
Diretor Administrativo do Sinoreg-ES

INTRANET

ELEIÇÕES BIÊNIO 2013/2014

COLUNA  do Sr. Hugo

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

(PARA ASSOCIADOS EM DIA COM AS CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE E SINDICAL)
Dia e mês: 01 (um) de dezembro.
Início e término – de 09:00 às 17:00 horas.
Local: SESC - GUARAPARI, localizado na Rod. do Sol, 01 - ES 060 - Muquiçaba - Guarapari /ES CEP 29215-000
Traje: Esporte
Estacionamento: Sem Limite
Inscrições gratuitas até o dia 10/11/2012 para o delegatário titular e 01 (um) acompanhante.
Do dia 11 até o dia 18/11/2012, serão aceitas inscrições de outros acompanhantes, dependendo da existência de vagas, até o 
limite de 4 (quatro) pessoas por serventia, incluindo o delegatário e acompanhante.
Do dia 19 até o dia 26/11/2012 serão aceitas outras inscrições, porém, após o pagamento do valor correspondente.
Observações:
1 - Considerando o contrato com o SESC, não haverá prorrogação de inscrições após as datas estabelecidas.
2 - A programação completa encontra-se disponível em nosso site: www.sinoreg-es.org.br.

Contamos com a presença de todos.
A DIRETORIA

S ou notário e registrador civil aposentado, 
sócio fundador do nosso sindicato e membro 
efetivo da Diretoria Executiva desde o ano 
2000.

Fui 1° Tesoureiro e Diretor Administrativo do Sinoreg-
-ES nos dois primeiros períodos sob a presidência do 
Sr. Jeferson Miranda, tendo desempenhado as mes-
mas funções nos dois períodos sob a presidência do 
Sr. Orlando José Morandi Junior (Dudu), continuando 
no mesmo cargo até a presente data, em novo período 
de Jeferson Miranda que não deseja o cargo para sua 
reeleição.
Sendo conhecedor dos problemas de nosso sindicato, 
assíduo acompanhante das leis, provimentos, Código 
de Normas, instruções emanadas do Conselho Gestor 
que, além do sindicato, é presidido por desembarga-
dor indicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espí-
rito Santo, administrado pela AMAGES, e dirigido pelo 
brilhante e competente Juiz de Direito Doutor Sérgio 
Ricardo de Souza.
Sempre mantive contato direto com todos os nossos 
associados, principalmente com os Registradores Ci-
vis, oferecendo instruções e transmitindo alguns co-
nhecimentos alcançados desde o início de minha ativi-
dade cartorária no ano de 1964.
Tendo havido consenso entre postulantes aos diver-

sos cargos da Diretoria Executiva e Conselhos Fiscal 
e Ética, estou liderando a chapa única em companhia 
de velhos companheiros, além de diversos novos No-
tários e Registradores concursados que muito poderão 
oferecer em favor de nossa classe.
Espero contar com a ajuda de todos os componen-
tes da chapa, procurando incentivar os diretores de 
departamentos, com a imprescindível ajuda do Diretor 
Institucional Helvécio Duia Castello, administrando o 
Sindicato diariamente, contando com a ajuda de todos 
os nossos associados e dos funcionários no desempe-
nho de suas atribuições.
Sabemos da evolução que se faz necessária em de-
corrência das novas metas introduzidas pela legisla-
ção brasileira, através de constantes medidas pelo 
CNJ e Tribunal de Justiça por meio da Corregedoria, 
mantendo sempre nossos diretores com autoridade 
para discussão dos assuntos de suas competências, e 
da necessidade de seguir rigorosamente as diretrizes 
aprovadas pela Diretoria Executiva.
Apesar de existir apenas uma chapa graças ao con-
senso de lideranças do nosso sindicato, conclamo a 
todos para exercerem seu direito de voto, compa-
recendo à assembleia geral no dia 24 de novembro 
ou enviando pelo correio o seu voto quanto antes, 
demonstrando, assim, o fortalecimento de nossa clas-
se.
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

O codicilo, instituto do Direito Civil 
brasileiro, é a manifestação de última 
vontade realizada por pessoa capaz, 
apta à leitura e escrita, o qual consta 

disposições sobre assuntos de pouca importância, 
despesas de pequena monta, enterro e legado de 
pequeno valor econômico.

Sua etimologia é de origem latina e tem significado 
de epístola ou pequena carta. Era comumente 
utilizado pelos romanos como diminutivo de 
codex, ou sinônimo de pequeno código.

Após sua deflagração em diversos países ao 
redor do mundo, o Brasil foi um dos últimos a 
positivá-lo, apesar de já previsto no Código Civil 
de 1916, tendo reprodução quase fidedigna no 
Código Civil de 2002, o qual foi disciplinado em 
seus artigos 1.881 a 1.885.

Atento às particularidades de um ato que muito 
se assemelha ao testamento, porém com menor 
burocracia, o legislador trouxe ao ordenamento 
jurídico o conceito e as exigências legais deste 
instituto, vejamos:

Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar 
poderá, mediante escrito particular seu, 
datado e assinado, fazer disposições es-
peciais sobre o seu enterro, sobre esmo-
las de pouca monta a certas e determi-
nadas pessoas, ou, indeterminadamente, 
aos pobres de certo lugar, assim como 
legar móveis, roupas ou jóias, de pouco 
valor, de seu uso pessoal.

Com base no dispositivo acima, CARLOS 
ROBERTO GONÇALVES (p. 295/296) descreve 
com erudição sobre o tema, asseverando as 
possibilidades de utilização deste instituto 
jurídico: “Pode o codicilo ser utilizado pelo autor 
da herança para as seguintes finalidades: a) fazer 
disposições de última vontade sobre seu enterro; 
b) deixar esmolas de pouca monta; c) legar 

CODICILO
Breve análise dos artigos 1.881 a 1.885 do Código Civil

móveis, roupas ou jóias, de pouco valor, de seu 
uso pessoal (art. 1.881); d) nomear e substituir 
testamenteiros (art. 1.883); e) reabilitar o indigno 
(art. 1.818); f) destinar verbas para sufrágio de 
sua alma (1.998); g) reconhecer filho1 havido fora 
do matrimônio, uma vez que o art. 1.609, II, do 
Código Civil permite tal ato por “escrito particular”, 
sem maiores formalidades.”

Noutro sentido, não poderá ser objeto codicilar 
a instituição ou deserdação de herdeiros, 
bem como não é ato próprio para disposições 
patrimoniais de alto valor, podendo, porém, dispor 
de utensílios domésticos, como televisores, 
refrigeradores, fogões etc., desde que, somados, 
não compreendam valor significativo do acervo 
hereditário. Bens imóveis, por sua natureza, 
somente mediante testamento poderão ser 
dispostos.

Neste diapasão, já há entendimentos no qual as 
disposições do codicilo não poderão exceder a 
10% do valor do acervo hereditário. A preocupação 
com a monta do patrimônio disposta no codicilo 
é também tema de decisão do Superior Tribunal 
de Justiça2 que entende que até mesmos relógio 

1Ressalva-se, nesta hipótese, que determinados autores en-
tendem que o codicilo não é meio hábil para reconhecimento 
de fi lhos, porém maior parte da doutrina entende de maneira 
diversa, dentre eles, ZENO VELOSO, que, baseado em interpre-
tação “construtiva, teleológica, humanitária, pois o direito de ter 
revelada a ascendência biológica é substancial, e diz respeito 
à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, III), assim o “reco-
nhecimento da fi liação tem que ser incentivado, facilitado, e não 
difi cultado, embaraçado, este é o ponto”.
2“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CODICILO. VA-
LIDADE SÓ PARA BENS DE PEQUENA MONTA. EXIGÊNCIA 
DE FORMA HOLÓGRAFA. A disposição contida no codicilo, que 
deliberou a respeito de cerca de metade dos bens hereditários, 
é imprestável para fi ns de equiparação ao testamento, uma vez 
que ao instituto em questão deve se restringir a diminutas ques-
tões patrimoniais, tais como móveis, roupas ou jóias, não muito 
valiosas, de uso pessoal, na forma do disposto no art. 1.651 
do Código Civil de 1916. [...]”. (Processo Ag 885248. Relator(a) 
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR. Data da Publicação 
05/06/2007).
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e jóias, quando altamente avaliados, estão 
excluídos das disposições codicilares.

Apesar de adotar um procedimento mais simples 
e menos solene que o testamento, o codicilo é 
cercado de formalidades e exigências legais, 
sem as quais a manifestação de última vontade 
torna-se inócua. Conforme 1.881 do Código Civil, 
já transcrito acima, são requisitos de validade do 
ato:

a) Capacidade para testar: o autor do codi-
cilo deve ter capacidade para testar, nos 
moldes das exigências do artigo 1.860 e 
1.861 do Código Civil3;

b) Forma hológrafa simplificada: a cédu-
la do codicilo deve ser totalmente escrita, 
datada e assinada pelo autor, admitida 
forma mecânica de escrita ou digitação 
eletrônica;

c) Capacidade de leitura e escrita: consi-
derando ser o codicilo um ato personalís-
simo de última vontade e considerando a 
forma hológrafa, deve o seu autor saber 
e poder escrever. Vale salientar que não 
se admite escrita ou assinatura a rogo no 
codicilo (alografia);

d) Data: a data é explicitamente exigida, 
sendo, pois, requisito essencial, sem a 
qual o documento não tem valor;

e) Assinatura: a assinatura na cédula co-
dicilar é formalidade ad solemnitatem, 
indispensável, sem a qual o documento 
equivale a uma minuta ou projeto, sem 
valor algum como manifestação de última 
vontade.

Apesar de o Código Civil dispor expressamente 
que o codicilo deve ser feito por escrito particular, 
parte da doutrina4 entende que a forma pública 
não é proibida, uma vez que traz maior segurança 
e garantia ao ato. Ademais, a forma cerrada de 
3 Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no 
ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo úni-
co. Podem testar os maiores de dezesseis anos.
Art. 1.861. A incapacidade superveniente do testador não invali-
da o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a 
superveniência da capacidade.
4 Pontes de Miranda e Carlos Roberto Gonçalves.

codicilo é permitida pelo artigo 1.885 do diploma 
Civil, devendo ser aberto do mesmo modo que o 
testamento cerrado5 e coma a devida aprovação 
do tabelião.

O nobre jurista PONTES DE MIRANDA entende 
que, apesar de o código exigir a forma hológrafa, 
quando ele for praticado por tabelião de notas, ou 
seja, por instrumento público ou na modalidade 
pública cerrada, a holografia será mitigada 
e deverá o oficial exigir as formalidades dos 
testamentos e, sendo nulo, o delegatário poderá 
responder civil e criminalmente pelo erro.

É também entendimento pacífico de que o 
codicilo e o testamento podem coexistir, desde 
que obedecido alguns critérios, prevalecendo, 
via de regra, as disposições testamentárias sobre 
as codicilares. Nesta esteira de raciocínio, o 
testamento revoga o codicilo naquilo que lhe for 
contrário ou quando houver disposição expressa 
nesse sentido. O codicilo, por sua vez, não possui 
o condão de revogação do testamento, porém, o 
codicilo revoga outro de mesma espécie.

Pode ocorrer, no entanto, de o testamento 
posterior simplesmente silenciar a respeito do 
codicilo, sem fazer qualquer referência sua. Nesse 
caso, sendo modificado ou não tendo confirmado 
o teor do codicilo anterior, este será considerado 
tacitamente revogado, conforme mandamento do 
artigo 1.884 do Código Civil.

Por seu turno, a revogação expressa do 
codicilo ocorrerá sempre que um outro codicilo 
ou testamento posterior fizer menção à sua 
revogação.

Não se pode olvidar, entretanto, que um 
codicilo, escrito dentro dos seus limites legais 
e posterior ao testamento, o derroga no que lhe 
for contrário. ZENO VELOSO e PONTES DE 
MIRANDA comungam da mesma idéia. A título 
exemplificativo, vejamos:

“[...] se o codicilo posterior ao testamento 
regula matéria inerente ao seu conteúdo 
possível (art. 1.881), revoga o que, sobre 

5Art. 1.875. Falecido o testador, o testamento será apresentado 
ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, 
se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou 
suspeito de falsidade.
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o mesmo assunto, ditava o testamento. 
Se, por exemplo, o testador lega seu 
relógio de algibeira (de pouco valor) a 
um amigo, e, depois, em codicilo, deixa o 
mesmo relógio ao sobrinho Luiz Augusto, 
é o sobrinho que fica com o relógio, 
após o decesso do autor da sucessão. O 
codicilo, nessa parte, porque a disposição 
é compatível, insere-se no seu conteúdo 
específico, e está conforme os limites 
possíveis, derroga o testamento. Seria 
absurdo, ilógico, no caso, que o relógio 
coubesse ao amigo e não ao sobrinho do 
de cujus”.(Zeno Veloso, cit., v. 21, p. 155)

No que toca à existência de codicilo e a lavratura 
de inventário extrajudicial, conforme faculdade da 
Lei 11.441/2007, poucos autores se manifestam a 
respeito do tema e não há, entretanto, qualquer 
legislação ou normatização infralegal que vede a 
utilização da via administrativa caso o autor da 
herança tenha deixado codicilo conhecido.

Neste caso, entendemos possível a utilização 
da via extrajudicial para resolução da partilha, 
mesmo havendo codicilo, desde que obedecidos 
os requisitos legais aqui já expostos e respeitado a 
manifestação de última vontade de seu subscritor.

Sobre o tema, JULIANA DA FONSECA BONATES 
vai mais longe. Para ela as razões para impedir a 
utilização da via extrajudicial não existem quando 
o falecido deixa apenas codicilo, e tampouco 
quando o testamento não realiza partilha alguma, 
limitando-se à revogação do testamento anterior, 
à deserdação de um herdeiro, ou, ainda, se o 
conteúdo patrimonial não for economicamente 

relevante: esmolas, funerais, etc.

Em assim sendo, caso cartório seja procurado 
para lavrar um codicilo público, este deverá 
ser procedido no Livro de Notas em Geral, com 
emolumentos de escritura sem ou com valor 
declarado, conforme o caso.

Por se tratar de ato próprio diferente do inventário, 
não se faz necessária a comunicação à Central 
de Testamento, bem como não há incidência de 
ITCD sobre os bens ali descritos.

Portanto, as declarações de última vontade 
descritas no codicilo deverão versar sobre bens 
móveis de pequeno valor, esmolas de pouca monta 
ou disposições não patrimoniais, como enterro, 
reconhecimento de filhos e etc. O codicilo, apesar 
de pouco utilizado, deve ser respeitado pelos 
sucessores, observado seus requisitos formais 
de validade e observada a sua possibilidade de 
acesso às vias extrajudiciais.

Fontes:
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, 
volume 7 : direito das sucessões – 5 ed. – São Paulo – 
Saraiva, 2011

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

VELOSO, Zeno. Comentários ao Código Civil. 
Coordenação de Antônio Junqueira de Azevedo. São 
Paulo : Saraiva, 2003. v. 21.
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INTRANETTIRA-DÚVIDAS jurídico

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

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

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:

“A propriedade fi duciária, ou a alienação fi duciária 
constituída sobre determinado bem imóvel, 
permite tanto ao devedor quanto ao credor gravar 
esta propriedade com hipoteca?”.

Antes de responder à questão proposta, importante 
fazer um esboço das características gerais da alienação 
fi duciária de bem imóvel.

Através da Lei nº 9.154 de 20 de novembro de 1997 foi 
instituído o contrato de alienação fi duciária de bem imóvel.                  
A alienação fi duciária de bem imóvel é o negócio jurídico 
pelo qual o devedor ou fi duciante, com o escopo de 
garantia, contrata a transferência ao credor ou fi duciário 
da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22).

Na alienação fi duciária, quem aliena a propriedade é o 
próprio devedor ou fi duciante, porque se este não pagar 
o fi nanciamento contratado, a propriedade do imóvel que 
serve de garantia fi cará consolidada em nome do credor 
(Art. 26).

Com efeito, no registro imobiliário constará o credor como 
proprietário fi duciário e o devedor como proprietário 
fi duciante. A partir da constituição da propriedade 
fi duciária, com o registro do contrato no cartório de 
registro imóveis, dá-se o desdobramento da posse, 
tornando-se o fi duciante possuidor direto e o fi duciário 
possuidor indireto da coisa imóvel (art. 23, parágrafo 
único).

Assim, o regime da alienação fi duciária difere daquele 
da hipoteca porque neste o imóvel fi ca registrado em 
nome do proprietário e possuidor direto, apenas gravado 
com a garantia hipotecária em favor de credor, por 
dívida decorrente da aquisição do imóvel ou não. Com a 
quitação da dívida, dar-se-á o cancelamento da hipoteca.

Por outro lado, na alienação fi duciária em garantia, com 
o pagamento integral do fi nanciamento a propriedade 
fi duciária fi ca resolvida, ou seja, é extinta, cabendo ao 
devedor, mediante a apresentação do termo de quitação, 
transferir o imóvel para o seu nome (Art. 25, 2.º).

POSSIBILIDADE DE HIPOTECAR 
IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Na hipótese do devedor se tornar inadimplente, 
deixando de pagar a dívida, no todo ou em parte, fi cará 
consolidada a propriedade plena do imóvel em nome 
do credor fi duciário, após o devedor ser regularmente 
notifi cado para purgar a mora (Art. 26).

No entanto, mesmo voltando a propriedade plena para 
o credor fi duciário, este será obrigado a levar o imóvel 
para leilão público, no prazo de trinta dias após a 
consolidação do da propriedade em seu nome (art. 27). 
No primeiro leilão, o menor lance deverá corresponder, 
no mínimo, ao valor de avaliação do imóvel. Caso seja 
inferior, deverá ser realizado um segundo leilão, quando 
poderá ser aceito o maior lance, desde que igual ou 
superior ao valor da dívida e mais as despesas com 
a realização do leilão, prêmios de seguros, encargos 
legais e contribuições condominiais (art. 27, 2º). Se o 
valor apurado no leilão for superior a divida e despesas, 
o saldo positivo será restituído ao devedor (Art. 27, 4º).

Feitas essas ponderações, à questão responde-se nos 
termos a seguir expostos.

A propriedade transferida ao credor fi duciário é estranha. 
O credor fi duciário tem a propriedade resolúvel da coisa, 
que é destituída da maioria dos poderes. Ele não pode 
usar, dispor nem fruir dela, portanto, embora ele tenha 
formalmente a propriedade, trata-se de uma propriedade 
por afetação, de uma propriedade por destinação 
própria, ou seja, é uma garantia para o adimplemento 
da obrigação. A propriedade serve apenas para essa 
fi nalidade, razão pela qual o credor fi duciário não possui 
os direitos fundamentais do dono.

O art. 1.420 do Código Civil é claro ao estabelecer que 
somente aquele que pode alienar poderá hipotecar. 
Apenas a pessoa que detém a propriedade plena reúne 
os direitos de dispor, usar, gozar e reivindicar. Logo, 
tanto o fi duciante (devedor) como o fi duciário (credor) 
não podem gravar o bem imóvel objeto da alienação 
fi duciária de hipoteca. A propriedade fi duciária exclui 
tanto do fi duciante quanto do fi duciário a possibilidade 
de gravar a propriedade com hipoteca.

O que se permite é a cessão fi duciária (art. 28 da L. 
9.514/97) e a cessão dos direitos do fi duciante (art. 29 
da mesma lei), sendo ambos os atos averbados.

Essas são as considerações que tenho a fazer.
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Na SAMP, qualidade e menor preço 
caminham juntos!

CONFIRA AS VANTAGENS DE TER UM PLANO DE SAÚDE SAMP!

Ampla rede credenciada em 60 municípios do ES;
1404 médicos, 91 laboratórios, 60 clínicas de imagem, 56 hospitais.

Planos Não Participativos;
Atendimento de Pós Vendas Personalizado;

04 clínicas referenciais na Grande Vitória;
Serviços de Medicina Preventiva sem custo adicional;
Plano Odontológico com custo acessível;
Atendimento Nacional (Rede ABRAMGE).

20

(27) 3225-5555 / (27) 9971-7686
moses@camburiseguros.com.br

www.camburiseguros.com.br
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