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EDITORIAL

C omo reflexo lógico das ultimas 
eleições, no primeiro dia útil do 
ano de 2013, a nova diretoria foi 
devidamente empossada.

Com muita honra recebo o encargo de presidir o 
Sindicato. Foram anos trabalhando diariamente, 
seja como tesoureiro ou como administrador, 
sempre acompanhado e amparado pelos mais 
nobres colegas e colaboradores.

A responsabilidade é grande, os interesses são 
comuns de toda a classe e os objetivos são 
nítidos e possíveis, mas não são tão fáceis de 
serem alcançados. Por esse motivo a nova 
diretoria foi cuidadosamente composta, de modo 
que possa trazer toda a segurança possível aos 
nossos associados. 

Cada um dos diretores tem importância vital à 
administração sindical, e somente em conjunto 
conseguiremos manter firme a base sobre a qual 
o nosso Sindicato se estabelecerá. Não há maior 
ou menor importância de “cargos” e sim partes 
iguais de uma grande e harmônica engrenagem 
que funcionará sempre no mesmo sentido: O de 
atender aos anseios da Classe.

A administração conta com o  Diretor de Relações 
Institucionais que representará o Sindicato, 
fazendo valer os nossos interesses sempre 
que necessário e principalmente perante os 
poderes executivo, legislativo e judiciário, bem 
como demais instituições de classe. Por toda 
a competência pessoal, por toda a história 

NOVA DIRETORIA 

BIÊNIO 2013/2014
do SINOREG 
ES e pelas 
n e c e s s i d a d e s 
atuais da 
categoria, para 
essa missão, 
contaremos mais 
uma vez, e como 
sempre, com o 
Ilustre registrador Helvécio Duia Castelo.

Iniciaremos essa gestão buscando os ajustes 
necessários na Lei Estadual 6.670/01 que 
instituiu o FARPEN objetivando adequá-la, por 
todas as semelhanças, aos moldes reguladores 
do FUNEPJ e FADESPES.

Consideramos urgente e necessário também 
trabalharmos para a elevação do valor mínimo de 
ressarcimento aos pequenos cartórios, evitando 
ou reduzindo assim a desistência ou renuncia dos 
delegatários por simples insuficiência de renda 
necessária ao gerenciamento básico da serventia. 
A população local terá  acesso ao serviço notarial 
e registral com a segurança e a qualidade que 
tem  direito.

Reforço os meus agradecimentos, os meus 
votos de que 2013 seja um bom ano, e o meu 
convite, extensivo às autoridades que direta ou 
indiretamente nos acompanham, para que visitem 
a nossa sede e conheçam de perto o nosso 
trabalho. O SINOREG ES tem muito a oferecer.

Hugo Ronconi
Presidente do Sinoreg-ES
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Antonio Herance Filho
Advogado, professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, 

coordenador da Consultoria e coeditor das Publicações INR - Informativo 
Notarial e  Registral. É, ainda, diretor do Grupo SERAC.

ARTIGO

Como é do conhecimento de todos 
os empregadores que pagam 
rendimentos do trabalho assalariado, 
como é o caso dos notários e dos 

registradores brasileiros, para os fi ns da 
retenção, pela fonte pagadora, do imposto 
de renda incidente sobre tais rendimentos, 
deve ser fi rmada pelo empregado contratado 
a chamada Declaração de Dependentes, 
restando ao empregador proceder à dedução 
correspondente com apoio nesse documento.
 
Todavia, quando existirem dependentes 
comuns, a dedução poderá ser efetuada 
apenas dos rendimentos pagos a um dos 
cônjuges, sendo que neste caso a declaração 
deve ser fi rmada, e renovada anualmente, 
pelo empregado e seu cônjuge, conforme 
estabelece o art. 642, e respectivos parágrafos, 
do Regulamento do Imposto de Renda – 
RIR/99, aprovado pelo Decreto nº 3.000/99, in 
verbis: 

RIR/99 “Art. 642.  Na determinação 
da base de cálculo sujeita à incidência 
mensal do imposto, poderá ser 
deduzida a quantia de noventa reais por 
dependente, observado o disposto nos 
parágrafos do art. 77 (Lei nº 9.250, de 
1995, art. 4º, inciso III).

IRRF – Imposto de Renda 
Retido na Fonte
Declaração Prestada pelo Beneficiário à Fonte 
Pagadora

§ 1º  Caberá ao contribuinte, no 
caso de rendimentos do trabalho 
assalariado, informar à fonte pagadora 
os dependentes que serão utilizados 
na determinação da base de cálculo 
do imposto, devendo o documento 
comprobatório ser mantido pela fonte, à 
disposição da fi scalização.
§ 2º  Não caberá ao empregador 
responsabilidade sobre as informações 
prestadas pelos empregados, para 
efeito de desconto do imposto na fonte 
(Lei nº 2.354, de 1954, art. 12).
§ 3º  Os dependentes comuns ao 
casal poderão ser considerados na 
determinação da base de cálculo 
do imposto relativa a um ou outro 
cônjuge, vedada a concomitância da 
dedução correspondente a um mesmo 
dependente (Lei nº 9.250, de 1995, art. 
35, §§ 2º e 4º).
§ 4º  Na hipótese do parágrafo anterior, 
a declaração prevista no § 1º deverá 
ser subscrita por ambos os cônjuges” 
(Original sem destaques).

Ressalta-se, por importante, que, no ano-
calendário em curso (2013), o valor a ser 
deduzido por dependente passou a ser o 
de R$ 171,97 (cento e setenta e um reais e 
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ARTIGO

noventa e sete centavos), conforme tabela 
em vigor (IN-RFB nº 1142, de 31.03.2011 – 
D.O.U.: 01.04.2011).

Sobre o assunto e a fi m de solucionar dúvidas 
apresentadas por contribuintes em processos 
administrativos de consulta a Secretaria da 
Receita Federal já se manifestou confi rmando 
o acima exposto e o disposto na norma do 
reproduzido art. 642, como se pode ver na 
ementa a seguir:

DEPENDENTES. Para fi ns de desconto 
do imposto de renda na fonte, os 
benefi ciários devem informar à fonte 
pagadora os dependentes a serem 
utilizados na determinação da base 
de cálculo, devendo a declaração ser 
fi rmada por ambos os cônjuges, no caso 
de dependentes comuns, obrigando-
se a fonte pagadora dos rendimentos 
a conservar a documentação 
comprobatória da dependência, para 
quando for solicitada pela fi scalização. 
Dispositivos Legais: art. 642, 643, 
644 e 645 do Decreto nº 3.000, de 
26/03/1999; art. 4º da lei nº 9.250, de 
26/12/1995, e alterações posteriores; 
art. 38, §6º da Instrução Normativa 
SRF nº 15, DE 6/02/2001. Processo de 
Consulta nº 72/05. Órgão: SRRF / 1a. 
Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 
02.12.2005 (original sem destaques).

Com efeito, não há na legislação tributária 
modelo de declaração de dependentes, 
cabendo à fonte pagadora dos rendimentos a 
elaboração de formulário adequado, do ponto 
de vista de seu conteúdo, tendo em vista o 
objetivo a que se destina.

A declaração deve conter, minimamente, as 
seguintes informações sobre os dependentes: 
1) o nome; 2) a idade; e 3) a relação de 
dependência (veja art. 77, § 1º do RIR/99).

É de bom alvitre providenciar a renovação 
das declarações a cada período de tempo. 
Embora a lei não fi xe a frequência em que o 
conteúdo dos referidos documentos deva ser 
atualizado, convém fazê-lo a cada início de 
ano ou sempre que se tomar conhecimento de 
alguma alteração como o nascimento ou óbito 
de algum dependente, o 21º aniversário de 
fi lho, o 24º aniversário de fi lho universitário, 
entre outras circunstâncias.

Assim, em conclusão, as declarações 
prestadas pelo benefi ciário do imposto, 
também fi rmadas por seu cônjuge, se existirem 
dependentes comuns, para que possam 
eximir a fonte pagadora dos rendimentos da 
responsabilidade sobre eventual dedução 
indevida, devem estar, sempre, atualizadas e à 
disposição da fi scalização da Receita Federal 
do Brasil.
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE DEZEMBRO 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 NOVEMBRO/2012, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 582.241,98

Saldo em caixa mês anterior 1.566.873,14

Resgate aplicação CDB em 21/12/2012 - Ressarcimento despesas Registro Civil 5.815,85

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 2.154.930,97

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 353.561,81

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 19.424,63

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 264,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.644,84

4.1 - 2% referente depósito entre 20/11 a 30/11 343,70

5 - Repasse à AMAGES 11.636,84

5.1 - 2% referente depósito entre 20/11 a 30/11 343,70

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 012/2012 5.808,05

SALDO LÍQUIDO 1.751.903,40

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) 58.224,20

C.a - 10% referente depósito entre 20/11 a 30/11 1.718,52

SALDO 1.691.960,68

Recebimentos entre 20/12 a 31/12 8.271,53

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.700.232,21

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 59.942,72 (cinquenta nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois 
centavos) em aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de janeiro de 2013 .

    

   Hugo Antonio Ronconi
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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DECISÃO

Processo n.º: 201201077435
Requerente: SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Assunto: CENTRAL DE INTERDIÇÕES

DECISÃO

Cuidam os autos de consulta formulada pelo Sindicato dos Notários Registradores do Estado do Espirito Santo - SINOREG/ES, 
por meio da qual indaga a possibilidade desta E. Corregedoria Geral da Justiça instituir, através de Provimento, uma Central de 
Interdições. 

Acerca do tema, indiquei em meu discurso de abertura do Seminário “IMPLANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 
OBRIGATÓRIA NOS SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (RCPN) – PROVIMENTO N. 18/2012”, 
realizado em 31 de agosto de 2012, no auditório do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, que um 
dos próximos desafi os desta Corregedoria Geral da Justiça, no que diz respeito aos serviços de registro civil de pessoas naturais 
no Estado do Espirito Santo, e a criação de uma Central de Interdições.

Despacho solicitando informações complementares (fl s. 20/21).

Informações complementares prestadas pelo requerente que, ao fi nal, reforça “pedido de expedição de provimento no sentido de 
implementar a Central de Interdição e Tutela” (fl s. 24/31).

É o relatório. Decido.

Considero que a criação da CENTRAL DE INTERDIÇÕES e uma importante iniciativa para a modernização dos serviços 
cartorários. Sua proposta objetiva centralizar os dados de todas as interdições efetivadas no Estado do Espirito Santo, e os 
disponibilizar para consulta dos tabelionatos de notas, por meio eletrônico.

Dessa forma, apos a instalação da referida central, a Certidão de Incapacidade Civil (positiva ou negativa) será expedida 
considerando dados sempre atualizados, disponíveis em banco de dados único.

De acordo com o que aduziu o SINOREG-ES - Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espirito Santo, a unifi cação 
permitira a densifi cação da segurança jurídica, permitindo que as serventias extrajudiciais prestem um serviço mais efi ciente a 
comunidade (fl s. 02).

A iniciativa e muito promissora, sendo fruto de um trabalho de abertura dos canais de comunicação desta E. Corregedoria Geral 
da Justiça com os principais agentes da área, sendo o SINOREG-ES um importante parceiro desta instituição. Neste primeiro 
ano da atual gestão, tem sido uma constância nas atividades da Corregedoria ouvir, e ate mesmo convocar, os especialistas nos 
assuntos para auxiliar-nos na busca de soluções.

Pontue-se que vivemos tempos em que se exige do serviço publico - e as atividades dos cartórios são publicas, ainda que 
exercidas mediante delegação-, qualidade, segurança e rapidez. Nesse sentido, e necessário se adequar e buscar medidas 
administrativas que qualifi quem sua existência e atuação como prestadores de serviços que são. 

A existência e sobrevivência dos CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS impõe constante modernização 
e sintonia com os novos desafi os da sociedade brasileira, e o presente requerimento esta alinhado nesse sentido.

Verifi co que os parâmetros estabelecidos para a criação da Central de Interdições atendem os requisitos necessários para 
prestar um serviço
efi ciente. Ademais, a fi scalização continuara a ser realizada por meio do selo digital, que possui confi abilidade comprovada por 
esta e. Corregedoria Geral da Justiça.

Pelos fundamentos aduzidos, entendo como necessário editar provimento que dispõe sobre a instituição, gestão e funcionamento 
da Central de Interdições.

Cientifi que-se desta decisão o requerente, enviando-lhe copia.

Vitoria, 04 de dezembro de 2012.

DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL
Corregedor-Geral da Justica
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PROVIMENTO Nº27/2012

PROVIMENTO Nº 27/2012

Dispõe sobre a instituição, gestão e funcionamento da Central de Interdições e Tutela.

O Desembargador CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições 
e, CONSIDERANDO competir à Corregedoria Geral da Justiça zelar pela segurança, qualidade e rapidez dos atos 
notariais e de registro;

CONSIDERANDO a necessidade de informatização dos atos de registro civil das pessoas naturais, visando o 
aprimoramento dos serviços e
o fl uxo das informações;

CONSIDERANDO que os Ofi ciais de Registro Civil das Pessoas Naturais também são responsáveis pelo registro das 
interdições e tutelas

(art.5º, inciso VI, da Lei Federal nº 8.935/1994);

CONSIDERANDO que para a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via 
administrativa se requer agente capaz;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar a tramitação de dados a cargo dos Ofi ciais de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e dar efetividade aos seus fi ns;

RESOLVE:

Art.  1º. Fica  instituída  a  Central  de  Interdições e Tutelas, com  o objetivo de interligar os registros civis das pessoas 
naturais que registram as interdições, emancipações e ausências, constituída por um banco de dados único, permitindo 
o intercâmbio e tráfego gratuito de informações e dados.

§1º - A Central de Interdições será publicada, desenvolvida, mantida e operada pelo Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo (SINOREG-ES), sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça do Estado  
do Espírito Santo – TJES, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo – CGJES  ou  qualquer  outro  
órgão  governamental;

§2º - Todo o tráfego de informações da Central de Interdições será regido pelo protocolo HTTP, com camada adicional de  
segurança SSL, nível de criptografi a mínima de 2048 bits com algoritmo de certifi cado SHA-2 de 256 bits, implementada 
por intermédio de certifi cado digital padrão ICP-Brasil instalado no servidor que hospedará o sistema.

Art. 2º. A Central de Interdições e Tutelas será integrada, obrigatoriamente, por todos os Ofi ciais de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Espírito Santo que tenham o Livro “E”, que deverão efetuar carga das interdições 
registradas e manter permanentemente atualizado o acervo, bem como acessá-lo para fornecer informações aos 
interessados, conforme a legislação aplicável.

Art. 3º. A Central de Interdições e Tutelas será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico, que será 
alimentado em tempo real, por meio de webservice específi co e baseado em arquivo padrão XML, com os registros das 
interdições, emancipações e ausências assentadas nas Unidades de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do 
Espírito Santo que tenham o Livro “E”. 

§1º - Para cada registro, deverá ser informado: número da matrícula, nome do registrado, data do registro, a data da 
ocorrência do ato ou fato e a fi liação, quando existentes nos assentos.
§2º - Para o registrador que só tiver condições de informar os dados à central de forma manual, a obrigatoriedade 
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PROVIMENTO Nº27/2012

da informação do número da matrícula será substituída pela obrigatoriedade da informação dos números de acervo, 
livro, folha e termo do Livro “E” no qual os registros estão assentados, devendo, nesse caso, alimentar o sistema 
semanalmente.

§3º - A inclusão, alteração e exclusão de registros da Central serão feitas, exclusivamente, pelo Ofi cial de Registro Civil 
ou seus prepostos, obrigatoriamente identifi cado em todos os acessos, por meio de certifi cados digitais ICP- Brasil.

§4º - Os Ofi ciais de Registro deverão efetuar a carga de todos os registros lavrados a partir da entrada em vigor deste 
provimento, em tempo real, por meio de comunicação via internet com o webservice da Central de Interdições e Tutela. 
Caso não haja registro lavrado no dia, deverá o Registrador Civil prestar informação negativa no encerramento do 
expediente.

§5º - Qualquer alteração  nos  registros  de  interdição lavrados,  seja  por averbação ou qualquer outra forma, e que 
modifi que os dados especifi cados no parágrafo primeiro deste artigo, deverá resultar na respectiva atualização na 
Central de Interdições e Tutelas, no mesmo prazo e forma do parágrafo anterior.

§6º - O SINOREG-ES deverá informar ao juiz responsável pela serventia extrajudicial ou o Juiz de Direito Diretor do 
Fórum, no âmbito de sua atribuição ou competência, no prazo de 15 (quinze) dias, os Ofi ciais de Registro que não 
cumprirem os prazos de carga dos registros de interdição fi xados neste provimento. 

§7º - Os arquivos eletrônicos relativos à carga de informações ao Banco de Dados Eletrônico serão processados e, 
havendo alguma rejeição com relação às informações neles contidas, deverá ser devidamente especifi cada através de 
relatório disponível para consulta do registrador civil que os submeteu, para a realização das devidas correções.

§8º - Serão feitas cópias de segurança com retenção de versões diárias, para os 05(cinco) dias úteis da semana, em 
servidor separado de onde fi cará instalado o gerenciador de banco de dados do sistema.

§9º - Este provimento defi ne um conjunto mínimo de especifi cações técnicas da Central de Interdições e Tutela. Sem 
necessidade de edição de novo provimento, as tecnologias utilizadas podem ser aprimoradas com outras que venham 
a ser adotadas no futuro, com observância obrigatória dos padrões estabelecidos na arquitetura e-PING - Padrão de 
Intercomunicabilidade do Governo Eletrônico ou outra que a venha substituir. 

§10º - Devem ser observados os padrões estabelecidos no e-PWG - Padrão Web em Governo Eletrônico ou outro que 
venha a lhe substituir, de modo a garantir a facilidade de uso e efetividade dos serviços.

Art. 4º. A carga das informações dos registros de interdições  já lavrados será realizada regressivamente até o dia 
01/01/1976, em até cento e cinquenta (150) dias da entrada em vigor deste Provimento.

Parágrafo único - O sistema deverá gerar relatório das cargas efetuadas pelos Ofi ciais do Registro Civil para o fi m de 
acompanhamento e fi scalização pela Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 5º. O acesso às informações constantes da Central somente será feito pelos registradores civis capixabas que 
efetuem o assento de atos no Livro “E”, por meio de certifi cados digitais padrão ICP-Brasil, devendo o sistema manter 
registros do histórico destes acessos, para eventuais auditorias.

Parágrafo único  - Os  Ofi ciais  de  Registro  Civil  das  Pessoas Naturais  integrantes da Central terão acesso livre, 
gratuito e integral às informações solicitadas da Central.

Art. 6º. Somente os Tabeliães de Notas capixabas estão habilitados a requererem certidões por meio da Central de 
Interdições, mediante pagamento dos valores legalmente devidos.
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Parágrafo único - O pagamento estipulado no caput deverá ser efetuado ao caixa do SINOREG-ES, que manterá conta 
específi ca para este fi m, tendo por responsabilidade efetuar os respectivos repasses aos registradores civis, através de 
rotina mensal a ser implementada gratuitamente.

Art. 7º. A emissão de certidão negativa de interdição e tutela pelos Ofi ciais de Registro Civil das Pessoas Naturais 
integrantes da Central deverá ser precedida de consulta à Central de Interdições e Tutelas.

§1º - Além dos requisitos legais, a certidão negativa de interdição e tutela também mencionará que a certidão tem 
abrangência em todo o Estado do Espírito Santo e abrange o período de 01/01/1976 até a data de sua emissão.

§2º - a certidão negativa de interdição e tutela será disponibilizada na Central de Interdições   no   prazo   máximo   de   
cinco   (05)   dias, em formato eletrônico.

Art. 8º. As certidões eletrônicas emitidas pela Central de Interdições e Tutela deverão ser assinadas com o certifi cado 
digital padrão ICP-Brasil do ofi cial do registro civil das pessoas naturais competente ou seu preposto autorizado, além 
de conter o selo de fi scalização da Unidade de Registro Civil competente.

§1º - As certidões eletrônicas fi carão disponíveis ao requerente na Central de Interdições (CI) pelo prazo de trinta (30) 
dias, vedado o envio por correio eletrônico convencional (email).

§2º  - O  notário  requerente  poderá  materializar  a certidão  do  formato eletrônico para o papel, para fi ns de arquivo 
na Serventia.

Art. 9º. A certidão negativa de interdição e tutela será expedida eletronicamente, com o selo de fi scalização e assinatura 
digital do Ofi cial de Registro Civil competente, vinculada à circunscrição do domicílio do alienante do imóvel.

Parágrafo único - A expedição da certidão negativa de interdição e tutela pelo registrador civil competente será 
efetuada através do sistema de Central de Interdições e Tutelas, onde fi cará disponível para acesso ao requerente ou, 
facultativamente, após consulta à Central, diretamente no balcão da Serventia de Registro Civil competente.

Art. 10. Caso a certidão seja positiva, por haver registro em relação ao nome pesquisado, o Ofi cial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais competente certifi cará tal fato, indicando livro, folhas, termo e em qual Unidade de Registro 
Civil encontra-se assentado o Registro, além de certifi car a negativa de registro com relação aos demais assentos (de 
interdição, emancipação ou ausência).

Parágrafo único - Para a emissão desta certidão, observar-se-á o mesmo procedimento para a emissão da certidão 
negativa de interdição, constante dos artigos 7º e 8º.

Art. 11. Os Ofi ciais de Registro Civil das Pessoas Naturais integrantes deverão consultar   a   Central   de   Interdições 
e Tutelas diariamente e   atender   aos requerimentos encaminhados nos termos deste provimento.

Art.  12. O  sistema  deverá  possibilitar  a  geração  de  relatório  das operações realizadas no sistema, com nome 
do usuário, data e hora, para efeito de contínuo acompanhamento, controle e fi scalização pela Corregedoria Geral da 
Justiça.

§1º - Sem prejuízo de novas desconformidades oportunamente verifi cadas pelo mantenedor do sistema (SINOREG-
ES) ou pela Corregedoria Geral da Justiça, o programa gerará relatórios dos Serviços de Registro Civil das Pessoas 
Naturais que estão enviando os registros (cargas) no prazo incorreto; se os Serviços de Registro Civil das Pessoas 
Naturais estão atendendo aos pedidos no prazo correto; se os Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais estão

PROVIMENTO Nº27/2012
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enviando dados consistentes no momento da carga; se as certidões emitidas estão devidamente assinadas com o 
certifi cado digital e se os Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais estão acessando diariamente a Central.

§2º - Em caso de ocorrência de alguma das desconformidades do parágrafo acima, o fato será comunicado ao juiz 
responsável pela serventia extrajudicial ou o Juiz de Direito Diretor do Fórum, no âmbito de sua atribuição ou competência.

Art. 13. ALTERAR o art.649 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 649. Nas escrituras referentes a imóveis e direitos a eles relativos, além dos requisitos do artigo anterior, deverá ser 
observado o seguinte:
................................................................
XIV – a certidão negativa de interdição e tutela do(a) alienante, dispensada quando residir no estrangeiro.

Parágrafo único. A certidão de que trata o inciso XIV:
I. terá validade de 60(sessenta) dias, a partir da data de sua expedição;
II. será requerida e expedida por meio da Central de Interdições e Tutelas, ou, facultativamente, após consulta à referida 
Central,
será requerida e expedida no balcão da Serventia de Registro Civil competente;
III. será expedida conforme o modelo apresentado no ANEXO IX, pelo Registrador Civil das Pessoas Naturais da sede 
do
domicílio do alienante do imóvel nas Comarcas do interior, assim como na hipótese do alienante ser domiciliado na 
Grande
Vitória, pelo Registro Civil da sede do Município onde o mesmo é domiciliado;
IV. Os emolumentos devidos pelo ato da emissão da certidão são os previstos na tabela 3 da Lei nº 6.670/01, itens I-A, 
IV e IX, independente do número de buscas, acrescidos dos tributos previstos em lei.

Art. 14. ALTERAR o modelo de certidão apresentado no ANEXO IX do Código de Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça, que passa a ter a seguinte redação:

CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERDIÇÃO E TUTELA
O Bel. _____
Ofi cial do Registro Civil _____,
por nomeação na forma da Lei.

CERTIFICA e dá fé, atendendo a pedido verbal (ou escrito) de pessoa interessada que, revendo neste Cartório de 
1º Ofício de Registro Civil a seu cargo, os Livros de Registro de INTERDIÇÕES, EMANCIPAÇÕES E AUSÊNCIAS e 
consultando a CENTRAL DE INTERDIÇÕES E TUTELAS não encontrou, até a presente data, nenhum registro referente 
à interdição, emancipação ou ausência de __________, fi lho(a) de __________ e __________. Esta certidão tem 
abrangência em todo o Estado do Espírito Santo e compreende o período de 01/01/1976 até a presente data.

Art. 15. Este provimento entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
[
Vitória/ES, 04 de dezembro de 2012.

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

PROVIMENTO Nº27/2012
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NOTÍCIAS

Excesso em doações que possa prejudicar herdeiros deve ser avaliado 
no momento do ato

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou ação rescisória que pretendia anular 
julgamento da Terceira Turma, que entendeu válidas as doações feitas ao longo da vida por falecido à 
sua viúva. Para o autor da rescisória, o excesso de doações deveria ser considerado no momento da 
abertura da sucessão.

O autor, herdeiro necessário do falecido, argumentava que as sucessivas doações teriam dilapidado o 
patrimônio e o quinhão a que ele teria direito. Ao fi nal dos 30 anos de convivência e depois da doação 
de 19 imóveis à esposa, teria restado ao fi lho do falecido, na partilha, apenas 0,006% do patrimônio 
original.

Sem provas

Para o ministro Luis Felipe Salomão, o herdeiro não comprovou a existência de doações 
que ultrapassassem, no momento em que realizadas, a parcela patrimonial de que o 
proprietário poderia dispor livremente – isto é, que avançassem sobre a parte do patrimônio 
que a lei reserva aos descendentes ou ascendentes, considerados herdeiros necessários. 

Na decisão da Terceira Turma, atacada pela ação rescisória, o ministro Menezes Direito afi rmou 
que “o argumento da pobreza fi nal, da não existência de bens para os herdeiros necessários 
quando da abertura da sucessão, não tem força para anular as doações se, no momento 
em que foram feitas, o patrimônio do doador tinha condições para desqualifi car o excesso”. 

Literalidade

 O relator da rescisória, ministro Salomão, entendeu que tal interpretação não contraria a 
literalidade nem o espírito da lei quanto ao tema. Dizia o artigo 1.176 do Código Civil de 
1916, correspondente ao artigo 549 do atual: “Nula é também a doação quanto à parte que 
exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.” 

O ministro ainda afi rmou que, mesmo que só se pudesse conhecer o patrimônio total do doador 
após a abertura da sucessão, isso não afastaria a necessidade de o autor demonstrar, nesse 
momento, que as doações violaram o direito dos herdeiros necessários quando efetuadas. 

“O argumento de que a ação apenas seria cabível após a abertura da sucessão não signifi ca que o 
patrimônio a ser levado em consideração seja o existente no momento do óbito”, concluiu Salomão. 

Coordenadoria de Editoria e Imprensa - STJ
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FEBRANOR

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

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 econô-
mica ou profi ssional, ou de uma profi ssão liberal, em favor do sindicato representativo 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 empregado.
 
Pelo artigo 8º da Constituição Federal ninguém está obrigado a fi liar-se ou a manter-se fi liado a sindicato. 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 benefi 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 Econô-
mica 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.
 
Fonte: Febranor

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL FEBRANOR/SINOREG-ES

EXERCÍCIO 2013

VENCIMENTO 31/01/2013
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FEBRANOR

Contribuição Sindical 2013
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL FEBRANOR/SINOREG-ES

EXERCÍCIO 2013
VENCIMENTO 31/01/2013

VALOR R$ (CONFORME TABELA ABAIXO) 
No decorrer do mês de JANEIRO todos os cartórios do estado estarão recebendo os boletos para recolhimento da contri-
buição 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 2013 (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 legislação 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 2013
VALOR BASE : R$ 66,00

Fonte: FEBRANOR 

GRUPO FATURAMENTO MENSAL VALOR (R$)
1 até 1.000,00 66,00
2 de 1.000,01 a 5.000,00 88,00
3 de 5.000.01 a 10.000,00 143,00
4 de 10.000,01 a 20.000,00 220,00
5 de 20.000,01 a 30.000,00 330,00
6 de 30.000,01 a 50.000,00 440,00
7 de 50,000,01 a 75.000,00 550,00
8 de 75.00,01  a 100.000,00 660,00
9 de 100.000,01 a 125.000,00 700,00

10 de 125.000,01 a 150.000,00 800,00
11 de 150.000,01 a 175.000,00 900,00
12 de 175.000,01 a 200.000,00 1.000,00
13 de 200.000,01 a 225.000,00 1.200,00
14 de 225.000,01  a 250.000,00 1.400,00
15 de 250.000,01 a 275.000,00 1.500,00
16 de 275.000,01 a 300.000,00 1.600,00
17 de 300.000,01 a 325.000,00 1.700,00
18 de 325.000,01 a 350.000,00 1.800,00
19 de 350.000,01 a 375.000,00 1.900,00
20 de 375.000,01 a 400.000,00 2.000,00
21 de 400.000,01 a 425.000,00 2.200,00
22 de 425.000,01 a 450.000,00 2.300,00
23 de 450.000,01 a 475.000,00 2.400,00
24 de 475.000,01 a 500.000,00 2.500,00
25 acima de 500.000,00 2.600,00
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FEBRANOR

EDITAL
IMPOSTO SINDICAL PATRONAL 

EXERCÍCIO DE 2013

Pelo presente Edital, o 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 MTE sob o nº 46.000.001.988/2002-02, Código Sindical nº 000.000.550.97.713-9, NOTIFICA todos os 
ofi ciais de instituições cartorárias, dentre eles: tabeliães de notas, tabeliães e ofi ciais de registro de contratos maríti-
mos, tabeliães 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 civil das pessoas naturais de interdições 
e tutelas e demais atividades relacionadas no artigo 5º, da Lei 8.935/94, a recolherem a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
PATRONAL, referente ao exercício do ano de 2013, até o dia 31 de janeiro do corrente ano, cujo valor foi baseado na 
tabela calculada e elaborada pela Federação Brasileira de Notários e Registradores – FEBRANOR e SINOREG-ES, 
tudo com fundamento nos artigos 578 e seguintes e artigo 605, todos da CLT e artigo 8° e seguintes da Constituição 
Federal da República. O SINOREG-ES informa ainda que as guias para pagamento serão enviadas pelos correios. A 
contribuição sindical recolhida fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o art. 600 da CLT. Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos junto ao SINOREG-ES, pelo telefone: (27) 3314-5111 ou pelo e-mail: paula@sinoreg-es.
org.br.

Vitória (ES), 09 de janeiro de 2013.

Hugo Antonio Ronconi
Presidente 

O edital foi publicado no jornal "A TRIBUNA" do dia 10 de janeiro de 2013 e republicado em 16 de janeiro de 2013.

LANÇAMENTO!!!!
"Manual Prático do Registrador Civil das Pessoas Naturais 

Vol.1 Nascimentos, Casamentos e Óbitos"

A compreensão da Lei de Registros Públicos exige estudo dou-
trinário sistemático de seus institutos e dos diplomas legais a ela 
relacionados.

A presente obra traz como temas centrais os registros de nas-
cimento, de casamento e óbito, abordando de forma prática e 
concisa os institutos de Direito Civil que se projetam no registro, 
como a capacidade, o estado, o nome, seus componentes.

Autor: Gracille Veloso
ISBN:978-85-913421-0-5
Ano:2012
Nº de pagina: 128
Valor R$ 80,00
Para adquirir: sinoreg@sinoreg-es.org.br  / (27) 3314-5111         
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

Como se sabe, o ordenamento jurídico 
brasileiro adotou o sistema sucessório 
conhecido como “sistema da divisão 
necessária”, o qual reconhece parcial 

autonomia ao autor da herança na medida em ele poderá 
dispor apenas de metade dos seus bens, caso existam 
os chamados herdeiros necessário ou reservatórios.
Com vistas a defender o patrimônio indisponível 
reservado aos herdeiros necessários e como forma 
de desvirtuar eventual negócio jurídico simulado para 
transferência de bens de ascendente para descendente, 
mais comumente feito entre pai e fi lho, o legislador fez 
constar no Código Civil de 2002 o artigo 496, cujo texto 
fora substancialmente modifi cado em comparação com 
seu correspondente do Código Revogado de 1916.
O negócio jurídico que antes era nulo1, ou pelo menos 
era este o entendimento majoritário, passou então a 
ser, indiscutivelmente, anulável, dada a nova redação 
do já mencionado dispositivo:

Art. 496. É anulável a venda de 
ascendente a descendente, salvo se 
os outros descendentes e o cônjuge 
do alienante expressamente houverem 
consentido. 
Parágrafo único. Em ambos os casos, 
dispensa-se o consentimento do 
cônjuge se o regime de bens for o da 
separação obrigatória.

A mudança legislativa gerou diversas consequências 

1  Art. 1.132, CC 1916 – Os ascendentes não po-
dem vender aos descendentes, sem que os outros des-
cendentes expressamente consintam.

ANULABILIDADE DA VENDA DE 
ASCENDENTE PARA DESCENDENTE -
ARTIGO 496 DO CÓDIGO CIVIL
Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os 
outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem 
consentido.

na esfera prática, levando-se em consideração as 
inúmeras diferenças e peculiaridades de ato nulo e 
anulável.
Nesta esteira, sendo a venda feita de ascendente para 
descendente, o ato deverá conter, para sua validade, 
o consentimento do cônjuge do vendedor e de todos 
os seus descendentes. A falta de consentimento não 
gera automaticamente a invalidade do ato, que será 
válido e efi caz até manifestação judicial em contrário. 
Lembrando que a arguição de nulidade feita por um, 
aproveita aos demais interessados.
Ainda, segundo inteligência do artigo 1722 e 1763 
do CC, um ato anulável é passível de confi rmação 
e será validado se a autorização faltante for dada 
posteriormente, o que se enquadra para o presente 
estudo, de modo que a aquiescência dos demais 
descendentes, tanto pode ser anterior, contemporânea 
ou posterior ao ato. Já o ato nulo não é passível de 
confi rmação ou convalidação em razão do tempo (art. 
169, CC)
Deste modo, realizada a venda de um determinado 
imóvel de ascendente para descendente sem a 
anuência do cônjuge e demais herdeiros, este negócio 
será válido até declaração judicial em contrário (ação 
de desconstituição de negócio jurídico), observando 
que a anulação não se decreta sem prova do prejuízo.
É dispensável, porém, a anuência de cônjuge casado 
sob regime da separação obrigatória (art. 1.641 c/c 
2  Art. 172. O negócio anulável pode ser confi rma-
do pelas partes, salvo direito de terceiro.
3  Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar 
da falta de autorização de terceiro, será validado se este 
a der posteriormente.
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ARTIGO

art. 496, § único), por não haver interesse jurídico 
reconhecido por lei no patrimônio do alienante.
No que toca à forma do ato, a anuência ou autorização 
deve dar-se por escritura pública e, sempre que se 
possa, no mesmo instrumento do ato principal (art. 220, 
CC). Noutra esteira, não será exigida a escritura pública 
de anuência para aqueles negócios jurídicos que não 
dependem de pública forma para sua validade.
Já o consentimento é considerado personalíssimo. Por 
exemplo, se a fi lha (descendente) não só concordou 
como defende a validade da concordância, nada pode 
opor o genro, com ela casado. E mais, não há confundir 
tal situação com venda de bens do casal, de modo que 
não há exigência legal sobre intervenção obrigatória do 
cônjuge neste tipo de negócio jurídico.
Não raro existirem situações em que o sogro pratica 
negócio jurídico com o genro. Vejam que aqui não 
há venda de ascendente para descendente, porém, 
segundo melhor doutrina, a exigência de consentimento 
se estende a esses casos, como bem salienta MARIA 
HELENA DINIZ:

“A limitação contida no art. 496 não se cinge 
apenas aos descendentes do alienante, mas 
compreende também o cônjuge, uma vez que, 
pelo vinculo da afi nidade criado pelo casamento, 
estão ligados aos parentes de seu consorte. Em 
que pese a afi nidade se distinga do parentesco 
em sentido estrito, também gera restrições de 
caráter patrimonial.
Entende-se, assim, que o termo “descendente” 
abrange o genro e a nora sob pena de fraudar-
se o preceito legal proibitivo. Ainda, pelas 
novas diretrizes do direito de família, à luz da 
Constituição Federal, pode-se afi rmar que 
a vedação do citado artigo atinge também o 
companheiro do descendente, no caso de união 
estável”.

Há ainda a possibilidade de suprimento judicial de tal 
anuência, uma vez que a recusa caprichosa de algum 
interessado não é motivo que impeça a realização do 
negócio jurídico pretendido.
Por sua vez, não deve o registrador de imóveis negar 
o registro sob alegação de falta de consentimento 
do cônjuge e demais descendentes, isto porque a 
qualifi cação registral opera sobre dois tipos de dados: 
os documento apresentados pelo interessado no 
registro e os assentos existentes em sua serventia, não 
podendo esta análise ser demasiadamente ampla. E 

mais, trata-se ai de nulidade relativa, somente podendo 
ser pronunciada por legítimos interessados.
O prazo de decadência para alegação do vício é de dois 
anos (art. 179, CC), a contar da data da conclusão do 
ato. No caso de venda de imóvel este prazo se iniciará 
a partir do registro no RGI, que confere publicidade ao 
negócio jurídico. O prazo é decadencial, não podendo 
ser suspenso ou interrompido, mas poderá ser declarado 
de ofício pelo juiz.
Importante ainda observar que a restrição constante do 
artigo 496 não abrange a hipoteca feita por ascendente 
em proveito do descendente, isto porque a hipoteca 
não é venda e, sendo legal, não há como presumi-la 
simulada ou fraudulenta.
Por fi m, a necessidade de consentimento se estende a 
contratos preliminares, como é o caso da promessa de 
compre e venda, vez que tem como objetivo garantir um 
contrato de compra e venda futuro. Aliás, exceto quanto 
à forma, o contrato preliminar deve conter todos os 
requisitos do principal. Este consentimento está ligado 
à capacidade ou legitimação das partes.
Portanto, a venda de ascendente para descendente é 
um negócio jurídico que depende de anuência de todos 
os demais descendentes e do cônjuge do alienante. A 
forma da anuência deve observar a forma do ato principal 
e, sempre que possível, constar do mesmo ato. Fica 
mais uma vez demonstrado o protecionismo patrimonial 
do código civil em favor dos herdeiros, pondo-se, pois, 
mais obstáculo contra os maus intencionados.
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O mandato em causa própria constitui instrumento 
muito utilizado nos negócios imobiliários, 
normalmente nos casos em que há urgência 
na fi nalização da transação de compra e venda 

e as partes não podem esperar a complementação dos 
procedimentos necessários à lavratura da respectiva 
escritura pública, visto que demanda uma série de 
providências como o pagamento de ITBI, certidões, 
documentos pessoais, etc., ou mesmo porque naquele 
momento o comprador não dispõe de recursos fi nanceiros 
para fazer frente às despesas da transmissão defi nitiva. 

Por meio da procuração em causa própria o vendedor do 
imóvel constitui o próprio comprador como seu procurador, 
conferindo-lhe poderes para transferir o bem para si, mas 
não o obriga a transferi-lo, pois constitui uma opção. Com 
esse mandato, o mandatário passa a agir em seu próprio 
nome, por representação, não mais uma mera autorização, 
típica dos contratos de mandato (REsp 64.457-RJ).

Seu amparo legal está previsto no Código Civil, em seu 
artigo 685, que assim dispõe:

Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula “em 
causa própria”, a sua revogação não terá efi cácia, 
nem se extinguirá pela morte de qualquer das 
partes, fi cando o mandatário dispensado de prestar 
contas, e podendo transferir para si os bens móveis 
ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as 
formalidades legais.

Esse tipo de mandato assume as características de 
um verdadeiro contrato com forma especial. Deve ser 
claro e preciso em seus dizeres e conteúdo, contendo 
a qualifi cação completa do outorgante e do outorgado, 
o objeto do mandato, as condições do seu exercício, 
a declaração de que o valor fi xado foi recebido pelo 
outorgante e a quitação deste.

Ele é outorgado pelo vendedor ao comprador em caráter 
irrevogável e irretratável justamente porque o preço 
ajustado foi integralmente pago no ato de sua lavratura. 
Como o vendedor transfere ao comprador todos os 
poderes para representá-lo, pode haver a venda, cessão, 
doação ou por qualquer outra forma alienação ou gravame 
do imóvel, em seu nome ou de quem vier a indicar. Após 
a lavratura dessa procuração, o mandatário possui as 
seguintes opções: 

(i) pagar o imposto de transmissão (ITBI) e 
apresentar a procuração ao registro de imóveis 
competente para o fi m de proceder ao seu registro. 
Assim, a escritura pública de procuração em causa 

DO MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA
própria é título registrável, bastando que satisfaça 
os requisitos do contrato de compra e venda: res, 
pretium et consensus (coisa, preço e consentimento), 
bem como o pagamento do imposto de transmissão;

(ii) poderá determinar a lavratura de escritura pública 
defi nitiva, na qual fará um negócio consigo mesmo 
(como comprador e mandatário do vendedor). A 
procuração em causa própria constitui uma exceção 
à regra do artigo 117 do Código Civil que proíbe 
o negócio em que o representante faz, no seu 
interesse, consigo mesmo.

(iii) poderá substabelecer a uma terceira pessoa 
que assinará a escritura defi nitiva em nome do 
mandante. Se na procuração contiver os poderes 
para ceder, doar ou vender, o correspondente 
substabelecimento deverá conter os requisitos 
de tal ou qual contrato, segunda a objetivação do 
instrumento.

Por fi m, importante transcrever dois artigos do Código de 
Normas da egrégia Corregedoria do Estado do Espírito 
Santo - CGJES que tratam do mandato em causa própria:

Art. 1165. As procurações em causa própria que se 
referirem a imóveis poderão ser registradas para fi ns 
de transmissão de propriedade, desde que lavradas 
por instrumentos públicos, satisfeitas as obrigações 
fi scais que contenham os requisitos essenciais à 
compra e venda (coisa, preço e consentimento) e os 
indispensáveis à abertura da matrícula do imóvel.

Art. 1166. As procurações em causa própria ou 
com a cláusula in rem propriam que se referirem a 
imóveis ou direitos reais a eles relativos, ainda que 
lavradas por instrumentos públicos e contenham 
os requisitos essenciais à compra e venda, como 
coisa, preço e consentimento, e os indispensáveis 
à abertura da matrícula do imóvel e com as 
obrigações fi scais satisfeitas, somente serão 
registradas mediante determinação do juízo 
competente, que apreciará o pedido de registro 
por provocação direta do interessado ou por 
suscitação de dúvida feita pelo registrador.

Dentre as formalidades estabelecidas pelas normas 
da egrégia CGJES, cumpre destacar que as escrituras 
de procuração em causa própria somente poderão ser 
registradas com a autorização do juízo competente, 
no caso o Juiz Corregedor dos Registros Públicos da 
respectiva Comarca.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DOS MESES 
DE JANEIRO E FEVEREIRO

MARIA AUGUSTA R. FRAGA MUQUI 1-jan

CLAUDIA DE A. P. MASSINI MIMOSO DO SUL 2-jan

OLGA MARIA GAMA BARRETO ALEGRE 4-jan

DEBORA S. SOARES CARARI BAIXO GUANDU 4-jan

FRANKLIN M. ESTRELLA NOVA VENECIA 6-jan

SERGIO A. MACHADO GUACUI 6-jan

HENRIQUE DEPS MUNIZ FREIRE 7-jan

RONALDO J. M. MONTEIRO ITAGUACU 9-jan

ROBERTO W. DE O. RUY MARILANDIA 10-jan

SANTINHA DE FATI F. VIVAS MIMOSO DO SUL 11-jan

MARISA DE DEUS AMADO SERRA 12-jan

JOCSA ARAÚJO MOURA BOA ESPERANCA 13-jan

JONATHAS FARIA JUNIOR GUACUI 14-jan

AMARO COVRE BOA ESPERANCA 15-jan

MARIA L. O. VASCONCELOS COLATINA 15-jan

APOLONIO P. DE AMORIM A DOCE DO NORTE 15-jan

JORGE ALBERTO CUNHA ALFREDO CHAVES 15-jan

LUCIANO VON S. FERREIRA GOV LINDENBERG 17-jan

MARIA IGNEZ S. QUITIBA LINHARES 18-jan

RAFAELA S. D. BERNARDINA CACH ITAPEMIRIM 20-jan

FABRICIO B.COELHO VIEIRA VITORIA 21-jan

RONDINEI ALVES A DOCE DO NORTE 22-jan

JUCARA P. CABRAL DE AVILA LARANJA TERRA 23-jan

ANA PAULA A. QUINTILIANO PIUMA 25-jan

HÍGOR DE SÁ ALMEIDA MANTENOPOLIS 25-jan

WANDA RIBEIRO PLAZZI JOAO NEIVA 26-jan

JOAO CARLOS SAD LOPES SãO MATEUS 1-fev

MARIA DA GRAÇA B. ÁVILA ALFREDO CHAVES 1-fev

ALEXANDRE MAGNO COLA CASTELO 1-fev

JOSE GERALDO SANTANA RIO NOVO DO SUL 2-fev

VALTER RIBEIRO DE CAMPOS MIMOSO DO SUL 5-fev

SANDRA CLEM DE O. FARIA ALTO RIO NOVO 6-fev

DINIZ C. DE AZEVEDO SANTA TERESA 11-fev

NEIDEMARA TEIXEIRA VILA VELHA 12-fev

SIMONE SABRA BAIAO ATILIO VIVACQUA 12-fev

JACIRA POLIDO B. DE ASSIS GUACUÍ 14-fev

LUCIANO DE C. CAPDEVILLE VIANA 14-fev

WANDY VOLZ S DOM DO NORTE 15-fev

ANDREIA SILVA BODEVAN DORES RIO PRETO 15-fev

HELENA A. DE FARIAS SOUZA S GABRIEL PALHA 16-fev

TEOFILO SOARES DA SILVA ITAPEMIRIM 16-fev

HENRIQUE DA S. R. BOMFIM SANTA TERESA 19-fev

ALZENIRA Z. BITTI BLANK ARACRUZ 19-fev

ELEUTÉRIO CONRADO PASTE V NOVA IMIGRANT 20-fev

BRUNO SANTOLIN CIPRIANO B SAO FRANCISCO 20-fev

MARIA JOSE CAMPOS DOM MARTINS 21-fev

VITALINO BONINSEGNA RIO BANANAL 21-fev

HILARIO LUCHI FILHO PANCAS 22-fev

RONALDO JOSÉ BARBIERI S DOM DO NORTE 22-fev

PAULO BARRETO SOARES B SAO FRANCISCO 23-fev

JOCIMAR BATISTA DA SILVA CACH ITAPEMIRIM 24-fev

LIGIA F. DE ALMEIDA IBATIBA 25-fev

GUARACYARA C. MAMEDE FUNDAO 25-fev

DELSON DE S. CARNEIRO ITAPEMIRIM 25-fev

LUCY DE OLIVEIRA RUY VILA VELHA 27-fev

NILCE BINOTTI JERONI MONTEIRO 27-fev

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