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EDITORIAL

3

Hugo Ronconi
Presidente do Sinoreg-ES

RETROSPESCTO DO PRIMEIRO SEMESTRE

 Com a posse da nova diretoria eleita, que 
assumiu o encargo para o biênio 2013/2014, 
diversos projetos vêm sendo realizados. Alguns 
inovadores, outros em continuidade dos trabalhos 

iniciados pela diretoria anterior.
Passados pouco mais de seis meses da posse, nota-

se a evolução dos trabalhos na classe, mudança de 
posicionamento dos tribunais em relação a assuntos de 
extrema importância etc. Parte destas mudanças foram 
impostas por normatizações da Corregedoria Geral da Justiça 
de nosso Estado, pela Corregedoria Nacional de Justiça ou 
mesmo por leis sancionadas em âmbito federal e estadual. 
Outras foram impulsionadas pelo SINOREG-ES, através 
de sua diretoria, após muito estudo e compartilhamento de 
experiências com outros estados.

Implantada ainda sob o pálio da administração anterior, 
a Central de Interdições e Tutela, instituída pelo Provimento 
27/2012, de 04 de dezembro de 2012, teve o início de seu 
funcionamento em fevereiro de 2013. O sistema era um 
dos grandes anseios da categoria, especialmente para os 
notários e registradores civis. Seu banco de dados é 100% 
informatizado e mantido pelo SINOREG-ES, aprimorando 
os serviços e o fl uxo de informação, além de proporcionar 
economia de tempo e capital, já que seus dados são 
acessados em tempo real, além da possibilidade de emissão 
on line de Certidão Negativa de Interdição e Tutela, tudo com 
a segurança garantida pelo certifi cado digital no padrão ICP-
Brasil.

Ainda em 2010, a Lei Estadual 9.381 instituiu a 
obrigatoriedade do envio de dados relativos à nascimentos e 
óbitos para Secretaria Estadual de Segurança Pública - SESP. 
Em trabalho conjunto com a Secretaria, o SINOREG-ES 
ajudou a desenvolver sistema de envio que melhor atendesse 
aos interesses da classe, visando a diminuição da carga de 
serviços e o retrabalho ocasionado pelos inúmeros órgãos que 
recebem informações cartoriais, especialmente do registro 
civil. Enfi m, no ano de 2013, o sistema foi implantado com 
sucesso, permitindo aos registradores civis o cumprimento 
da lei sem maiores difi culdades, sempre assessorados por 
técnicos da SESP e funcionários de nosso sindicato.

Em trabalho conjunto entre diretores e corpo jurídico, 
o SINOREG-ES passou a publicar em seu site e revista 
Recomendações sobre procedimentos a serem adotados 
por seus associados e demais integrantes da classe. As 

recomendações são frutos de estudos jurídicos a respeito de 
cada assunto e servem como norte à prática de determinados 
atos do cotidiano cartorário. Apesar de não ser de observância 
obrigatória, é uma importante ferramenta de estudo para os 
delegatários.

Mais um avanço e conquista da categoria diz respeito ao 
Provimento 41, publicado em 16 de maio de 2013, que instituiu 
a Central de Informação do Registro Civil - CIT, parceria 
fi rmada entre SINOREG-ES e ARPEN-SP, facilitando o 
acesso às informações e proporcionando equilíbrio econômico 
fi nanceiro das delegações, além da interligação das serventias 
com o Poder Judiciário e órgãos da administração pública. 
O Provimento disciplina a gestão e funcionamento, além da 
Central de informações do Registro Civil - CRC, do Sistema 
de Certidões Eletrônicas e da Correição OnLine.

Recente decisão da diretoria também alterou o 
entendimento a respeito da complementação da renda dos 
cartórios de registro civil. Agora, o cálculo das 300 VRTE (que 
antes era analisada em conjunto com especialidades anexas 
ao registro civil), passou a ser analisado individualmente, de 
modo que o registrador civil, independente dos atos praticados 
em cartório anexo de notas, receberá complementação até 
atingir o piso fi xado pela Lei 6.670/01, equivalente a R$ 
714,60 (setecentos e quatorze reais e sessenta centavos).

Estes são os principais e relevantes acontecimentos que 
marcaram o primeiro semestre desta gestão. Nós, integrantes 
do SINOREG-ES, diretoria, corpo jurídico e funcionários, 
estamos à inteira disposição de nossos associados, abertos 
às críticas e sugestões para melhorarmos a prestação de 
nossos serviços.

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

TIRA-DÚVIDAS jurídico

A doação feita de ascende a descendente, 
diferentemente do que ocorre nos contratos de 
compra e venda, não exige o consentimento dos 
outros herdeiros necessários.

O caput do art. 496 do Código Civil estabelece que é anulável 
a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros 
descendentes e o cônjuge do alienante houverem consentido.

O parágrafo único do citado artigo dispensa o consentimento 
do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. 
Logo, quando não for casado pelo regime da separação 
obrigatória de bens, o cônjuge do alienante também deverá 
anuir. Essa exigência se justifi ca pelo fato do novo código 
haver erigido o cônjuge à condição de herdeiro necessário.

Destaca-se, também, que o novo código foi mais preciso que o 
anterior ao dizer que a venda de ascendente a descente, sem 
as correspondentes anuências dos herdeiros necessários, 
trata-se de um negócio anulável - e não nulo, dirimindo a 
controvérsia existente no passado sobre esse ponto.

Feitas essas considerações iniciais, conclui-se que o doador 
poderá, independente da anuência expressa dos outros 
herdeiros, alienar gratuitamente bens do seu patrimônio, 
podendo, inclusive, e desde que reserve uma renda para sua 
sobrevivência, efetuar a denominada partilha em vida prevista 
no art. 2.018 do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 2.018. É válida a partilha feita por ascendente, por 
ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não 
prejudique a legítima dos herdeiros necessários.

A respeito da partilha por ato entre vivos, prevista nessa 
norma, cita-se a doutrina do conceituado jurista ZENO 
VELOSO:

A partilha pode ser feita pelo próprio ascendente, por 
ato entre vivos ou de última vontade, daí chamar-se 
partilha-doação – divisio parentum inter liberos – e 
partilha-testamento – testamentum parentum inter 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
PARTILHA EM VIDA - ART. 2.018 DO 

CÓDIGO CIVIL
liberos. Por esse meio, o ascendente distribui os bens 
entre os herdeiros necessários, preenchendo o quinhão 
deles. Exerce faculdade que é corolário do direito de 
propriedade. Quando realizada por ato entre vivos, a 
partilha deve obedecer aos requisitos de forma e de 
fundo das doações. A divisão entre os herdeiros tem 
efeito imediato, antecipando o que eles iriam receber 
somente com o passamento do ascendente.

(VELOSO, Zeno. Comentários ao Código Civil: parte 
especial – do direito das sucessões, da sucessão 
testamentária, do inventário e da partilha (arts. 1.857 a 
2.017). São Paulo: Saraiva, 2003, v. 21, p. 437)

A denominada partilha-doação deve ser feita com cuidado, 
especialmente no que diz respeito à preservação da legítima, 
a quota reservada aos herdeiros necessários, que é intangível 
e não pode ser diminuída. Caso o ato de disposição ultrapasse 
a metade disponível, poderá resultar na sua invalidade. Se a 
doação excedeu ao que o doador poderia dispor é nula no 
que sobejou, ou seja, é nula na parte inofi ciosa.

Para fi ns de preservação da legítima, o valor dos bens deverá 
ser aferido no momento da doação, e não no da morte do 
doador. Quanto a parte disponível de seu patrimônio, o 
ascendente poderá atribuir porções desiguais aos herdeiros, 
favorecendo alguns.

Na prática, visando minimizar a insegurança gerada para 
o donatário, que pode não ter a certeza se o bem recebido 
violou ou não a legítima (preocupação que, de fato, somente 
será defi nitivamente afastada no inventário, após terem sido 
realizadas a colação e a conferencia dos bens doados), um 
cuidado especial que pode ser tomado pelo doador é de fazer 
constar expressamente no instrumento a advertência de que 
o bem objeto de doação está saindo de sua parte disponível 
da herança. Essa providencia poderá impedir que o bem seja 
computado na parte conferida aos herdeiros legitimários.

Por confi gurar uma doação, a natureza da partilha em vida é 
contratual e os seus efeitos são entre vivos e imediatos, o que 
a diferencia do testamento, que somente produzirá efeitos 
após a morte do testador.
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN
DEMONSTRATIVO – MÊS DE JULHO DE 2013

 

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

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 604.938,37

Saldo em caixa mês anterior 1.247.526,26

Resgate aplicação CDB em 30/07/2013 - Ressarcimento despesas Registro Civil 1.674,47

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 1.854.139,10

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 411.424,13

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 26.281,96

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 319,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.098,77

4.1 - 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 35,93

5 - Repasse à AMAGES 12.090,77

5.1 - 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 35,93

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 007/2013 1.674,47

SALDO LÍQUIDO 1.390.178,17

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (60.493,84)

C.a - 10% referente depósito entre 20/06 a 30/06 (179,66)

SALDO 1.329.504,67

Recebimentos entre 20/07 a 31/07 14.715,71

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.344.220,38

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 60.673,50 (sessenta mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) em 
aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de agosto de 2013 .

    

   Hugo Antonio Ronconi
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

Iniciativa inédita implantada na segunda-feira (29/7) permitirá a cidadãos dos Estados de São Paulo e Espírito Santo solicitar 
certidões de nascimento, casamento ou óbito no cartório mais próximo, mesmo que hoje residam em localidades diferentes 
de onde estão seus registros. São Paulo e Espírito Santo realizaram a primeira transmissão eletrônica de certidões de 
nascimento do país. A interligação eletrônica entre os cartórios de Registro Civil dos dois estados diminuirá os custos do 
cidadão, que não terá mais que contratar despachantes ou mesmo se deslocar ao seu estado de origem para obter seu 
documento.

O novo serviço disponibilizado à população dos dois estados permitirá ao cidadão que nasceu em território capixaba e hoje 
mora em São Paulo solicitar e receber certidões de nascimento, casamento ou óbito do Espírito Santo em qualquer cartório 
paulista. Da mesma forma, cidadãos que nasceram no Estado de São Paulo e hoje moram no Espírito Santo poderão se dirigir 
a qualquer cartório capixaba e solicitar e receber certidões de seus registros que se encontram em qualquer cartório paulista.

O projeto do Portal de Serviços Eletrônicos Compartilhados, desenvolvido pela Associação dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) e integrado pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito 
Santo (Sinoreg-ES), é regulamentado pelo Poder Judiciário dos dois estados, e prevê para os próximos meses a integração 
do Paraná, do Acre, de Santa Catarina, de Rondônia e do Amazonas.

 Todo o projeto se desenvolve em plataforma totalmente online, com segurança lastreada por meio de certifi cação digital 
em todos os seus procedimentos e prevê ainda, para os próximos meses, a disponibilização eletrônica de certidões em 
formato totalmente eletrônico. Além da transmissão eletrônica de certidões, o sistema permite a centralização dos dados de 
nascimentos, casamentos e óbitos, a troca de comunicações eletrônicas entre os cartórios e a realização de registros online 
em maternidades, contribuindo para a redução do sub-registro no Brasil.

Fonte : Portal CNJ

CNJ: Cartórios iniciam transmissão eletrônica de certidões de 
nascimento entre estados

Tribunal de Justiça do Espírito Santo abriu concurso 
público para preencher 171 vagas para titulares de 
cartórios de notas e registros do estado - 57 vagas são 
para remoção e 114 para provimento. Serão reservadas 
aos candidatos com defi ciência 10% das vagas previstas. 
A remuneração é de acordo com os serviços prestados.

No site do Cespe/UnB, é possível ver o edital.

Para participar da seleção, é necessário ser bacharel 
em direito, com diploma registrado, ou ter exercido, 
por 10 anos, completados antes da primeira publicação 
do edital, função em serviços notariais ou de registros.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 31 de julho e 29 
de agosto, exclusivamente pelo endereço eletrônico www.
cespe.unb.br/concursos/tj_es_13_notarios. A taxa é R$ 
200,00, para cada opção feita pelo candidato, por critério 
de delegação.

TJ do ES abre 171 vagas em cartórios
57 vagas são para remoção e 114 são para provimento. A remuneração é de acordo com os 
serviços prestados.

O concurso será composto de seis etapas. A primeira 
e segunda serão de prova objetiva de seleção e prova 
escrita e prática, respectivamente. Já na terceira etapa, 
os candidatos deverão comprovar os requisitos para 
outorga das delegações.

A quarta etapa será composta das fases de exames 
psicotécnico e da entrega do laudo neurológico e do laudo 
psiquiátrico, entrevista pessoal, além de análise da vida 
pregressa.

A quinta e a sexta etapas serão de prova oral e avaliação 
de títulos, respectivamente.

A aplicação da prova objetiva de seleção está prevista 
para o dia 13 de outubro, em Vitória.

Fonte: globo.com (adaptado)
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

Foi prorrogada para 12 de agosto a vigência do Provimento nº 34/2013, que regulamenta a manutenção e escrituração de Livro 
Diário Auxiliar pelos titulares de delegações e pelos responsáveis interinamente por delegações vagas do serviço extrajudicial de 
notas e de registro.

No dia 17 de julho, a diretoria da Anoreg/BR se reuniu com os presidentes das Anoregs estaduais para analisar o Provimento nº 
34/2013. Na ocasião, entendeu-se ser prudente solicitar à Corregedoria do CNJ uma dilação do termo inicial de vigência, que teria 
validade a partir do dia 26 de julho, devido ao elevado grau de complexidade dos efeitos sobre a organização administrativa e 
tributária dos serviços notariais e de registro e sobre suas implicações constitucionais e legais.

O Corregedor Nacional de Justiça em substituição, conselheiro Guilherme Calmon, no uso de suas atribuições, prorrogou o início 
da vigência do Provimento nº 34/201, considerando a solicitação formulada pela Anoreg/BR. Foi levado em conta, ainda, que a 
correta escrituração do Livro Diário Auxiliar permitirá o atendimento da fi nalidade da edição do Provimento nº 34/2013 e evitará a 
necessidade de posteriores retifi cações de lançamentos eventualmente realizados de maneira inadequada.

Fonte: Anoreg-BR

CNJ prorroga a vigência do Provimento nº 34/2013 sobre a 
manutenção e escrituração do Livro Diário Auxiliar

Por maioria de votos, a Quarta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) entendeu não ser possível a aplicação das regras 
de presunção do esforço comum a bens adquiridos em data 
anterior à vigência da Lei da União Estável (Lei 9.278/96).

A discussão chegou ao STJ em recurso especial interposto pelas 
fi lhas de um cidadão do Paraná, já falecido, cuja companheira 
entrou com ação de reconhecimento de união estável entre 
1985 e 1998, ano da morte do pai das recorrentes. Ela pediu a 
partilha do patrimônio reunido de forma onerosa durante todo o 
período de convivência comum, inclusive dos bens adquiridos 
antes da vigência da Lei 9.278.

Presunção legal

Na ação, a mulher descreve o patrimônio acumulado durante 
toda a convivência e cita, entre os vários bens, três imóveis 
doados pelo falecido às fi lhas, por ato unilateral, entre os anos 
de 1986 e 1987, os quais ela também pretendia incluir na 
meação. 

Até a entrada em vigor da Lei 9.278, não havia presunção 
legal de esforço comum para a partilha de bens. Ao fi nal do 
relacionamento, os bens adquiridos no período eram divididos 
mediante a comprovação da colaboração de cada um. 

Com a Lei da União Estável, os bens adquiridos passaram a 
pertencer a ambos em meação, salvo se houver estipulação 
em sentido contrário ou se a aquisição patrimonial decorrer do 
produto de bens anteriores ao início da união.

Meação concedida 

O juízo de primeira instância indeferiu a produção de provas 
pedida pelas fi lhas, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR), que reconheceu a meação. As fi lhas 
recorreram ao STJ. 

O ministro Luis Felipe Salomão, relator, ao apreciar a matéria, 

Quarta Turma veta presunção de esforço comum na divisão de bens 
adquiridos antes da Lei da União Estável 

também entendeu ser devida a meação. Para ele, a falta de 
legislação, à época da convivência, que disciplinasse a divisão 
patrimonial em casos de união estável, justifi ca a retroação da 
Lei 9.278, para atingir a propriedade de bens adquiridos em 
data anterior à sua edição. 

A ministra Isabel Gallotti, entretanto, pediu vista dos autos e em 
seu voto divergiu do entendimento do relator. Para a ministra, 
não existia, no período, lacuna legislativa em relação à forma 
de aquisição do patrimônio durante a união estável, mas uma 
regra diferente, que exigia a comprovação do esforço dos 
conviventes na construção do patrimônio comum.

Acórdão reformado

Para a ministra, a retroação da lei a todo o período de união 
“implicaria expropriação do patrimônio adquirido segundo 
a disciplina da lei anterior, em manifesta ofensa ao direito 
adquirido e ao ato jurídico perfeito, além de causar insegurança 
jurídica, podendo atingir até mesmo terceiros”. 

Gallotti explicou ainda que não aplicar a Lei da União Estável 
não signifi ca vedar a partilha, “mas apenas estabelecer os 
parâmetros para que as instâncias de origem, após a fase 
de instrução, examinem a presença do esforço comum e 
estabeleçam, como entenderem de direito e com a observância 
dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a forma de 
divisão do patrimônio adquirido antes da vigência da referida 
lei”.

Os demais ministros da Turma acompanharam a divergência. 
A partilha dos bens adquiridos antes da entrada em vigor 
da Lei 9.278 deverá obedecer aos critérios norteados pela 
comprovação do esforço comum. 

O número deste processo não é divulgado em razão de sigilo 
judicial
Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa 
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Há dois direitos garantidos pela legislação brasileira 
que se tornam colidentes em algumas situações: o 
direito de propriedade sobre fração de imóvel e o 
direito real de habitação. Isso porque, de um lado, 
fi lhos querem ter garantido o direito à herança após 
a morte do ascendente e, de outro, o cônjuge (ou 
companheiro) sobrevivente, que residia na propriedade 
do casal, deseja preservar a permanência no imóvel. 

A ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que “é 
necessário ponderar sobre a prevalência de um dos 
dois institutos, ou, ainda, buscar uma interpretação 
sistemática que não acabe por esvaziar totalmente um 
deles, em detrimento do outro”.

De acordo com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 
também da Terceira Turma, o cônjuge sobrevivente tem 
direito real de habitação sobre o imóvel em que residia 
o casal, “desde que seja o único dessa natureza e que 
integre o patrimônio comum ou o particular de cada 
cônjuge no momento da abertura da sucessão”.

Ele considera que a norma prevista no artigo 1.831 do 
Código Civil (CC) de 2002 visa assegurar ao cônjuge 
sobrevivente (independentemente do regime de bens 
adotado no casamento) o direito de moradia, ainda que 
outros herdeiros passem a ter a propriedade sobre o 
imóvel de residência do casal, em razão da transmissão 
hereditária (REsp 1.273.222).

Propriedade e usufruto

Segundo o ministro Luis Felipe Salomão, da Quarta 
Turma do STJ, o proprietário tem o poder de usar, 
gozar e dispor da coisa, “bem como de reavê-la do 
poder de quem a detenha ou possua injustamente”. Já 
o usufrutuário, segundo ele, tem o direito de usar e de 
receber os frutos.

Ele mencionou que, assim como o usufruto, o direito 
real de habitação limita o direito de propriedade. É um 
“direito de fruição reduzido que consiste no poder de 

ocupação gratuita de casa alheia”.

Evolução 

O CC/02 representou uma evolução quanto ao tema. 
O CC de 1916, com a redação que lhe foi dada pelo 
Estatuto da Mulher Casada (Lei 4.121/62), garantia o 
direito real de habitação sobre o imóvel destinado à 
residência da família apenas ao cônjuge sobrevivente 
casado em regime de comunhão universal de bens 
(parágrafo 2º do artigo 1.611). 

Segundo o ministro Sidnei Beneti, da Terceira Turma do 
STJ, a restrição contida no código antigo era alvo de 
severas críticas, “por criar situações de injustiça social”, 
principalmente a partir de 1977, quando o regime legal 
de bens do casamento deixou de ser o da comunhão 
universal para ser o da comunhão parcial.

“Possivelmente em razão dessas críticas, o legislador 
de 2002 houve por bem abandonar a posição mais 
restritiva, conferindo o direito real de habitação ao 
cônjuge supérstite casado sob qualquer regime de 
bens”, afi rmou o ministro.

Direito equivalente

Sidnei Beneti lembrou que, antes do CC/02, a Lei 
9.278/96 conferiu direito equivalente às pessoas 
ligadas pela união estável. De acordo com o parágrafo 
único do artigo 7º, “dissolvida a união estável por 
morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá 
direito real de habitação, enquanto viver ou não 
constituir nova união ou casamento, relativamente 
ao imóvel destinado à residência da família”. 

A partir daí, até o início da vigência do CC/02, a 
interpretação literal das leis então vigentes poderia 
levar à conclusão de que o companheiro sobrevivente 
estava em situação mais vantajosa que a do cônjuge 
sobrevivente (casado em regime que não fosse o da 
comunhão universal de bens). Contudo, para o ministro 
Beneti, “é de se rechaçar a adoção dessa interpretação 

Direito real de habitação assegura moradia vitalícia ao 
cônjuge ou companheiro sobrevivente
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literal da norma”.

“O casamento, a partir do que se extrai inclusive da 
Constituição Federal, conserva posição juridicamente 
mais forte que a da união estável. Não se pode, portanto, 
emprestar às normas destacadas uma interpretação 
dissonante dessa orientação constitucional”, declarou.

Equiparação

Em junho de 2011, a Terceira Turma equiparou a 
situação do cônjuge sobrevivente, casado sob o regime 
de separação obrigatória de bens (cujo cônjuge faleceu 
durante a vigência do CC/16), à do companheiro, quanto 
ao direito real de habitação.

O casal era dono de um apartamento em área nobre 
de Brasília. Com o falecimento da mulher, em 1981, 
transferiu-se às quatro fi lhas do casal a meação que 
ela tinha sobre o imóvel. Em 1989, o homem casou-se 
novamente, tendo sido adotado o regime de separação 
obrigatória de bens. Ele faleceu dez anos depois, 
ocasião em que as fi lhas do primeiro casamento 
herdaram a outra metade do imóvel.

As fi lhas moveram ação de reintegração de posse contra 
a viúva para tirá-la do imóvel. O juízo de primeiro grau 
indeferiu o pedido com base no artigo 1.831 do CC/02. 
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a 
sentença.

Analogia

No STJ, os principais argumentos utilizados pelas 
herdeiras foram a data de abertura da sucessão (durante 
a vigência do CC/16) e o regime de bens do casamento 
(separação obrigatória). Os ministros aplicaram, por 
analogia, o artigo 7º da Lei 9.278, dando à viúva o 
direito de continuar habitando o imóvel da família.

“Uma interpretação que melhor ampara os valores 
espelhados na Constituição Federal é aquela segundo a 
qual o artigo 7º da Lei 9.278 teria derrogado o parágrafo 
2º do artigo 1.611 do CC/16, de modo a neutralizar o 
posicionamento restritivo contido na expressão ‘casados 
sob o regime da comunhão universal de bens’”, disse o 
ministro Sidnei Beneti, relator (REsp 821.660).

Quarta parte

Caso semelhante foi analisado pela Quarta Turma em 
abril de 2012. Contrariando o entendimento adotado 
pela Terceira Turma, os ministros consideraram que, 
nas sucessões abertas durante a vigência do CC/16, a 
viúva que fora casada no regime de separação de bens 
tem direito ao usufruto apenas da quarta parte dos bens 
deixados, se houver fi lhos (artigo 1.611, parágrafo 1º, 
do CC/16).

A única herdeira de um homem que faleceu na cidade 
de Goiânia, em 1999, ajuizou ação contra a mulher 
com quem ele era casado pela segunda vez, sob o 
regime de separação de bens. Reconhecendo que a 
viúva tinha direito ao usufruto da quarta parte do imóvel 
onde residia com o esposo, a fi lha do falecido pediu o 
pagamento de aluguéis relativos aos outros três quartos 
do imóvel.

Aluguéis

O juízo de primeiro grau condenou a viúva ao pagamento 
de aluguéis pela ocupação de três quartos do imóvel, 
somente até 10 de janeiro de 2003, data da entrada 
em vigor do Código Civil atual, sob o fundamento de 
que a nova lei conferiu a ela o direito real de habitação, 
em vez do usufruto parcial. A sentença foi mantida pelo 
tribunal de justiça.

A fi lha recorreu ao STJ. Sustentou que não é possível 
aplicar duas regras sucessórias distintas à mesma 
situação jurídica. O relator do recurso especial, ministro 
Luis Felipe Salomão, não concordou com as instâncias 
ordinárias quanto ao pagamento dos aluguéis somente 
até o início da vigência do novo código.

Segundo ele, o direito real de habitação conferido pelo 
CC de 2002 à viúva, qualquer que seja o regime de 
bens do casamento, não alcança as sucessões abertas 
na vigência da legislação revogada. “Com o escopo 
de não atingir a propriedade e os demais direitos reais 
eventualmente aperfeiçoados com a sucessão aberta 
ainda na vigência do código de 16, previu o artigo 2.041 
do código atual sua aplicação ex nunc [não retroage]”, 
ensinou Salomão.

O ministro explicou que, se não fosse assim, a 
retroatividade do CC/02 atingiria direito adquirido 
da herdeira, “mutilando parcela do próprio direito de 
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propriedade de quem o tinha em sua amplitude”. Diante 
disso, a Turma deu provimento ao recurso especial 
(REsp 1.204.347).

União estável

O direito real de habitação assegurado ao companheiro 
sobrevivente pelo artigo 7º da Lei 9.278 incide sobre 
o imóvel em que residia o casal em união estável, 
ainda que haja mais de um imóvel a inventariar. Esse 
entendimento foi adotado pela Terceira Turma em junho 
de 2012.

No caso analisado pela Turma, o Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) deu provimento ao recurso dos fi lhos de 
um homem que faleceu em 2005 contra sentença que 
reconheceu o direito real de habitação à companheira 
dele.
Para o TJPR, o direito real de habitação tem por 
fi nalidade impedir que os demais herdeiros deixem o 
cônjuge sobrevivente sem moradia e desamparado. 
Contudo, havia outros imóveis residenciais a serem 
partilhados no inventário, inclusive um localizado em 
Colombo (PR), adquirido em nome da companheira na 
vigência da união estável.

Última residência

No STJ, a companheira sustentou que mesmo havendo 
outros bens, o direito real de habitação deveria recair 
necessariamente sobre o imóvel que foi a última 
residência do casal. “Do fato de haver outros bens 
residenciais ainda não partilhados, não resulta exclusão 
do direito de habitação, quer relativamente ao cônjuge, 
quer ao convivente em união estável”, afi rmou Sidnei 
Beneti, relator do recurso especial.

O ministro citou doutrina do pesquisador José Luiz 
Gavião, para quem “a limitação ao único imóvel a 
inventariar é resquício do código anterior, em que o 
direito real de habitação era conferido exclusivamente 
ao casado pela comunhão universal”.

Gavião explica que, “casado por esse regime, o viúvo 
tem meação sobre todos os bens. Havendo mais de um 
imóvel, é praticamente certo que fi cará com um deles, 
em pagamento de sua meação, o que lhe assegura 
uma moradia. Nessa hipótese, não tem necessidade 
do direito real de habitação” (Código Civil Comentado, 

2003).

A Turma deu provimento ao recurso especial da 
companheira para reconhecer o direito real de habitação 
em relação ao imóvel em que residia o casal quando do 
óbito.

Segunda família

Em abril de 2013, o STJ reconheceu o direito real de 
habitação sobre imóvel à segunda família de um falecido 
que tinha fi lhas do primeiro casamento. A relatora do 
caso, ministra Nancy Andrighi, adotou entendimento 
diverso, mas fi cou vencida. Em seu voto, ela deu 
provimento ao recurso especial das fi lhas do primeiro 
casamento e determinou a alienação judicial do bem. 

A maioria seguiu a posição do ministro Sidnei Beneti, que 
proferiu o voto vencedor. Ele verifi cou no processo que 
todo o patrimônio do falecido já havia sido transferido à 
primeira esposa e às fi lhas após a separação do casal. 
Além disso, enfatizou que o imóvel objeto do confl ito 
era uma “modesta casa situada no interior”.

Para Beneti, de acordo com a jurisprudência do STJ, 
o direito real de habitação sobre o imóvel que servia 
de residência do casal deve ser conferido ao cônjuge/
companheiro sobrevivente, “não apenas quando 
houver descendentes comuns, mas também quando 
concorrerem fi lhos exclusivos do de cujos”.

Ele citou vários precedentes da Corte, entre os quais, 
“a exigência de alienação do bem para extinção do 
condomínio, feita pelas fi lhas e também condôminas, 
fi ca paralisada diante do direito real de habitação 
titulado ao pai”.

“A distinção entre casos de direito de habitação relativos 
a ‘famílias com verticalidade homogênea’ não está na 
lei, que, se o desejasse, teria distinguido, o que não 
fez, de modo que realmente pretendeu o texto legal 
amparar o cônjuge supérstite que reside no imóvel do 
casal”, destacou Beneti (REsp 1.134.387).
 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa - STJ

AGOSTO_2013.indd   11 05/08/2013   16:18:55



12

MATÉRIA ESPECIAL - STJ

12

Quando um casal desenvolve uma relação afetiva 
contínua e duradoura, conhecida publicamente e 
estabelece a vontade de constituir uma família, essa 
relação pode ser reconhecida como união estável, 
de acordo com o Código Civil de 2002 (CC/02). Esse 
instituto também é legitimado pela Constituição Federal 
de 1988 em seu artigo 226, parágrafo 3o.

Por ser uma união que em muito se assemelha ao 
casamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) tem aplicado às uniões estáveis, por 
extensão, alguns direitos previstos para o vínculo 
conjugal do casamento. 

Na união estável, o regime de bens a ser seguido pelo 
casal, assim como no casamento, vai dispor sobre a 
comunicação do patrimônio dos companheiros durante 
a relação e também ao término dela, na hipótese de 
dissolução do vínculo pela separação ou pela morte de 
um dos parceiros. Dessa forma, há refl exos na partilha 
e na sucessão dos bens, ou seja, na transmissão da 
herança. 

O artigo 1.725 do CC/02 estabelece que o regime a ser 
aplicado às relações patrimoniais do casal em união 
estável é o de comunhão parcial dos bens, salvo contrato 
escrito entre companheiros. Mas o que acontece no 
caso de um casal que adquire união estável quando um 
dos companheiros já possui idade superior a setenta 
anos? 

É justamente em virtude desse dispositivo que vários 
recursos chegam ao STJ, para que os ministros 
estabeleçam teses, divulguem o pensamento e a 
jurisprudência dessa Corte sobre o tema da separação 
obrigatória de bens e se esse instituto pode ou não ser 
estendido à união estável. 

Antes de conhecer alguns casos julgados no Tribunal, 
é válido lembrar que o direito de família brasileiro 
estabeleceu as seguintes possibilidades de regime de 
comunicação dos bens: comunhão parcial, comunhão 
universal, separação obrigatória, separação voluntária 
e ainda participação fi nal nos aquestos (bens adquiridos 
na vigência do casamento). 

União estável e a separação obrigatória de bens
Obrigatoriedade

A obrigatoriedade da separação de bens foi tratada 
pelo Código Civil de 1916 (CC/16) em seu artigo 258, 
parágrafo único, inciso II. No novo código, o assunto é 
tratado no artigo 1.641. Para o regramento, o regime 
da separação de bens é obrigatório no casamento 
das pessoas que o contraírem com inobservância das 
causas suspensivas da celebração do casamento; da 
pessoa maior de 70 anos, (redação dada pela Lei 12.344 
de dezembro de 2010. Antes dessa data a redação era a 
seguinte: do maior de sessenta e da maior de cinquenta 
anos) e de todos os que dependerem, para casar, de 
suprimento judicial. 

No Recurso Especial 646.259, o ministro Luis Felipe 
Salomão, relator do recurso, entendeu que, para 
a união estável, à semelhança do que ocorre com o 
casamento, é obrigatório o regime de separação de 
bens de companheiro com idade superior a sessenta 
(60) anos. O recurso foi julgado em 2010, meses antes 
da alteração da redação do dispositivo que aumentou 
para setenta (70) o limite de idade dos cônjuges para 
ser estabelecido o regime de separação obrigatória. 

Com o falecimento do companheiro, que iniciou a 
união estável quando já contava com 64 anos, sua 
companheira pediu em juízo a meação dos bens. O 
juízo de primeiro grau afi rmou que o regime aplicável no 
caso é o da separação obrigatória de bens e concedeu 
a ela apenas a partilha dos bens adquiridos durante 
a união estável, mediante comprovação do esforço 
comum. Inconformada com a decisão, a companheira 
interpôs recurso no Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul (TJRS). 

O TJRS reformou a decisão do primeiro grau e deu 
provimento ao recurso. Afi rmou que não se aplica à  
união estável o regime da separação obrigatória de 
bens previsto no artigo 258, parágrafo único, inciso II, 
do CC/16, “porque descabe a aplicação analógica de 
normas restritivas de direitos ou excepcionantes. E, 
ainda que se entendesse aplicável ao caso o regime 
da separação legal de bens, forçosa seria a aplicação 
da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal (STF), que 
igualmente contempla a presunção do esforço comum 
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na aquisição do patrimônio amealhado na constância 
da união”.

O espólio do companheiro apresentou recurso especial 
no STJ alegando ofensa ao artigo mencionado do CC/16 
e argumentou que se aplicaria às uniões estáveis o 
regime obrigatório de separação de bens, quando um 
dos conviventes fosse sexagenário, como no caso. 

Instituto menor

Para o ministro Luis Felipe Salomão, a partir da leitura 
conjunta das normas aplicáveis ao caso, especialmente 
do artigo 226, parágrafo 3o, da Constituição, do CC/16 
e das Leis 8.971/94 e 9.278/96, “não parece razoável 
imaginar que, a pretexto de se regular a união entre 
pessoas não casadas, o arcabouço legislativo acabou 
por estabelecer mais direitos aos conviventes em união 
estável (instituto menor) que aos cônjuges”. 

Salomão, que compõe a Quarta Turma do STJ, 
mencionou que o próprio STF, como intérprete maior 
da Constituição, divulgou entendimento de que a Carta 
Magna, “coloca, em plano inferior ao do casamento, a 
chamada união estável, tanto que deve a lei facilitar 
a conversão desta naquele”. A tese foi expressa no 
Mandado de Segurança 21.449, julgado em 1995, 
no Tribunal Pleno do STF, sob a relatoria do ministro 
Octavio Gallotti. 

Salomão explicou que, por força do dispositivo do 
CC/16, equivalente em parte ao artigo 1.641 do 
CC/02, “se ao casamento de sexagenário, se homem, 
ou cinquentenária, se mulher, é  imposto o regime de 
separação obrigatória de bens, também o deve ser às 
uniões estáveis que reúnam as mesmas características, 
sob pena de inversão da hierarquia constitucionalmente 
sufragada”. 

Do contrário, como cita Caio Mário da Silva Pereira, 
respeitado jurista civil brasileiro, no volume 5 de sua 
coleção intitulada Instituições do Direito Civil, se 
aceitassem a possibilidade de os companheiros optarem 
pelo regime de bens quando o homem já atingiu a idade 
sexagenária, estariam “mais uma vez prestigiando a 
união estável em detrimento do casamento, o que não 
parece ser o objetivo do legislador constitucional, ao 
incentivar a conversão da união estável em casamento”. 
Para Caio Mario, “deve-se aplicar aos companheiros 
maiores de 60 anos as mesmas limitações previstas 

para o casamento para os maiores desta idade: deve 
prevalecer o regime da separação legal de bens”. 

Discrepância

O entendimento dos ministros do STJ tem o intuito de 
evitar interpretações discrepantes da legislação que, em 
sentido contrário ao adotado pela Corte, estimularia a 
união estável entre um casal formado, por exemplo, por 
um homem com idade acima de 70 anos e uma jovem 
de 25, para burlarem o regime da separação obrigatória 
previsto para o casamento na mesma situação. 

Ao julgar o REsp 1.090.722, o ministro Massami Uyeda, 
relator do recurso, trouxe à tona a possibilidade de tal 
discrepância. “A não extensão do regime da separação 
obrigatória de bens, em razão da senilidade do de cujus 
(falecido), constante do artigo 1.641, II, do Código 
Civil, à  união estável equivaleria, em tais situações, ao 
desestímulo ao casamento, o que, certamente, discrepa 
da fi nalidade arraigada no ordenamento jurídico 
nacional, o qual se propõe a facilitar a convolação 
da união estável em casamento, e não o contrário”, 
analisou. 

O recurso especial foi interposto pelo irmão do 
falecido, que pediu a remoção da companheira como 
inventariante, por ter sonegado informações sobre 
a existência de outros herdeiros: ele mesmo e seus 
fi lhos, sobrinhos do falecido, na sucessão. A união 
estável foi iniciada após os sessenta anos de idade do 
companheiro, por isso o irmão do falecido alegou ser 
impossível a participação da companheira na sucessão 
dos bens adquiridos onerosamente anteriores ao início 
da união estável.
No STJ a meação foi excluída. A mulher participou 
da sucessão do companheiro falecido em relação 
aos bens adquiridos onerosamente na constância da 
convivência. Período que, para o ministro Uyeda, não 
se inicia com a declaração judicial que reconhece a 
união estável, mas, sim, com a efetiva convivência. Ela 
concorreu ainda com os outros parentes sucessíveis, 
conforme o inciso III do artigo 1.790 do CC/02. 

Uyeda observou que “se para o casamento, que é  o 
modo tradicional, solene, formal e jurídico de constituir 
uma família, há  a limitação legal, esta consistente na 
imposição do regime da separação de bens para o 
indivíduo sexagenário que pretende contrair núpcias, 
com muito mais razão tal regramento deve ser estendido 
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à  união estável, que consubstancia-se em forma de 
constituição de família legal e constitucionalmente 
protegida, mas que carece das formalidades legais e 
do imediato reconhecimento da família pela sociedade”. 

Interpretação da súmula

De acordo com Uyeda, é preciso ressaltar que a 
aplicação do regime de separação obrigatória de bens 
precisa ser fl exibilizado com o disposto na súmula 377/
STF, “pois os bens adquiridos na constância, no caso, 
da união estável, devem comunicar-se, independente 
da prova de que tais bens são provenientes do esforço 
comum, já que a solidariedade, inerente à  vida comum 
do casal, por si só, é  fator contributivo para a aquisição 
dos frutos na constância de tal convivência”.

A súmula diz que “no regime de separação legal de 
bens, comunicam-se os adquiridos na constância do 
casamento”. A interpretação aplicada por Uyeda foi 
fi rmada anteriormente na Terceira Turma pelo ministro 
Carlos Alberto Menezes Direito, no julgamento do REsp 
736.627. 

Para Menezes Direito os aquestos se comunicam não 
importando que hajam sido ou não adquiridos com 
esforço comum. “Não se exige a prova do esforço 
comum para partilhar o patrimônio adquirido na 
constância da união”. 

De acordo com Menezes Direito, a jurisprudência 
evoluiu no sentido de que “o que vale é  a vida em 
comum, não sendo signifi cativo avaliar a contribuição 
fi nanceira, mas, sim, a participação direta e indireta 
representada pela solidariedade que deve unir o casal, 
medida pela comunhão da vida, na presença em todos 
os momentos da convivência, base da família, fonte do 
êxito pessoal e profi ssional de seus membros”. 

Esforço presumido

Para a ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 
1.171.820, ocasião em que sua posição venceu a do 
relator do recurso, ministro Sidnei Beneti, a relatora 
para o acórdão considerou presumido o esforço comum 
para a aquisição do patrimônio do casal. 

O recurso tratava de reconhecimento e dissolução de 
união estável, cumulada com partilha de bens e pedido 
de pensão alimentícia pela companheira. Ela alegava 

ter vivido em união estável por mais de uma década 
com o companheiro. Este, por sua vez, negou a união 
estável, afi rmou tratar-se apenas de namoro e garantiu 
que a companheira não contribuiu para a constituição 
do patrimônio a ser partilhado, composto apenas por 
bens imóveis e rendimentos dos aluguéis deles. 

O tribunal de origem já havia reconhecido a união 
estável do casal pelo período de 12 anos, sendo que 
um dos companheiros era sexagenário no início do 
vínculo. E o STJ determinou que os autos retornassem 
à origem, para que se procedesse à  partilha dos bens 
comuns do casal, declarando a presunção do esforço 
comum para a sua aquisição. 

Como o esforço comum é presumido, a ministra Nancy 
Andrighi declarou não haver espaço para as afi rmações 
do companheiro alegando que a companheira não teria 
contribuído para a constituição do patrimônio a ser 
partilhado. 

Para a ministra, “do ponto de vista prático, para efeitos 
patrimoniais, não há  diferença no que se refere à  
partilha dos bens com base no regime da comunhão 
parcial ou no da separação legal contemporizado pela 
súmula 377 do STF”. 

Alcance da cautela

A dúvida que pode surgir diz respeito ao que efetivamente 
a cautela da separação obrigatória, contemporizada 
pela súmula, alcança. Para o ministro Menezes Direito, 
a súmula “admitiu, mesmo nos casos de separação 
legal, que fossem os aquestos partilhados”. 

De acordo com ele, a lei não regula os aquestos, ou 
seja os bens comuns obtidos na constância da união 
estável. “O princípio foi o da existência de verdadeira 
comunhão de interesses na constituição de um 
patrimônio comum”, afi rmou. E confi rmou que a lei não 
dispôs que a separação alcançasse os bens adquiridos 
durante a convivência. 

 Para Menezes Direito, “a cautela imposta (separação 
obrigatória de bens) tem por objetivo proteger o 
patrimônio anterior, não abrangendo, portanto, aquele 
obtido a partir da união” (REsp 736.627). 

Coordenadoria de Editoria e Imprensa - STJ
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ARTIGO

Para a prática de qualquer ato da vida civil é exigível 
da pessoa que ela tenha capacidade jurídica para 
tanto. Capacidade, por seu conceito, é a aptidão 
para se adquirir direitos e contrair obrigações na 

órbita civil, dividindo-se em duas espécies: capacidade de 
direito (ou de gozo) e capacidade de fato (ou de exercício).
O legislador inaugurou o Código Civil de 2002 (CC/02) 
dispondo em seu artigo 1º que “toda pessoa é capaz de 
direitos e deveres na ordem civil”. Esta capacidade diz 
respeito à capacidade de fato, que é aquela inerente a todo 
ser humano, intimamente ligada à personalidade civil da 
pessoa. Por seu turno adquire-se personalidade civil com o 
nascimento com vida, entretanto a lei garante alguns direitos 
inerentes ao nascituro, por assim dizer, o ente já concebido, 
porém, ainda no ventre materno1.
A capacidade de fato ou de exercício é aptidão da pessoa 
para exercer pessoalmente todos os atos da vida civil. Esta 
capacidade não é atribuída a todas as pessoas em razão 
de limitações orgânicas ou psicológicas, sendo necessária 
a análise de algumas circunstâncias para sua aferição. Via 
de regra será alcançada pelo implemento da maioridade 
que, segundo o CC/02, é alcançada aos 18 (dezoito) anos 
completos, momento em que fi ca a pessoa legalmente hábil 
a praticar pessoalmente todos os atos da vida civil (art. 5º do 
CC).
No entanto, limitações psicológicas ou físicas, transitórias ou 
permanentes, podem fazer com que a capacidade não seja 
alcançada aos dezoito anos ou, para determinadas pessoas, 
elas jamais será alcançada. Noutro giro, há situações inversas, 
em que a capacidade civil plena (de fato) já alcançada é 
“suspensa” por alguma circunstância transitória ocorrida na 
vida da pessoa ou cessada, em defi nitivo, por circunstância 
permanente.
A capacidade de fato ou de exercício é subdividida em 
capacidade relativa e absoluta, caracterizadas como 
limitadoras de atuação pessoal do agente. A incapacidade 
absoluta traduz a falta de aptidão para praticar pessoalmente 
atos da vida civil, encontrando-se nessa situação a pessoa a 
quem falte capacidade de fato ou de exercício, ou seja, que 
esteja impossibilitada de manifestar real e juridicamente a sua 
vontade.

1 Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com 
vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascitu-
ro.

CAPACIDADE CIVIL
Estudo da capacidade civil sob a ótica do Código Civil brasileiro

Os absolutamente incapazes estão descritos no artigo 3º do 
CC/02, cuja redação integral é a seguinte:

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil:
I - os menores de dezesseis anos;
II - os que, por enfermidade ou defi ciência mental, 
não tiverem o necessário discernimento para a prática 
desses atos;
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir sua vontade.

Em linhas breves, são absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil (inciso I) os menores de 
dezesseis anos, sendo que esta regra só é mitigada em caso 
de emancipação pelo casamento ou colação de grau em curso 
de nível superior, únicas hipóteses em que o ordenamento 
jurídico brasileiro prevê capacidade de fato ao menor de 
dezesseis anos.
Cabe destacar que “a vontade dos absolutamente incapazes 
(...) é juridicamente relevante na concretização de situações 
existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem 
discernimento bastante para tanto2”. Em diversas situações 
cotidianas o menor de dezesseis, desde que tenha o 
necessário discernimento para o assunto em discussão, 
poderá manifestar sua vontade, a qual deverá ser levada em 
consideração (o que deverá ser analisado de acordo com o 
caso concreto), como é o exemplo de um divórcio em que a 
vontade do menor será levada em consideração na escolha 
de sua guarda, seja com o pai ou com a mãe.
A enfermidade ou defi ciência mental (inciso II) somente 
retira a capacidade daqueles em que o grau da doença 
seja tamanha que impossibilite a manifestação de suas 
vontades; (inciso III) por fi m a incapacidade absoluta por 
causa transitória afeta àqueles em que em vias normais 
são capazes, mas por alguma circunstância, principalmente 
de ordem física ou psicológica, tornam-se impossibilitados 
totalmente de exprimirem suas vontades. Este é o clássico 
exemplo da pessoa em estado de coma, que em situação 
normal é plenamente capaz, mas devido à causa transitória 
fi ca temporariamente impossibilitado de manifestar suas 
vontades.
Mais adiante, o Código Civil enumera os casos de 
incapacidade relativa. Os relativamente capazes fi guram 
2 Enunciado 138, da III Jornada de Direito Civil.
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em uma zona intermediária entre a absoluta incapacidade 
e a plena capacidade civil, isto porque não gozam de total 
capacidade de discernimento e autodeterminação, mas são 
capazes de exprimir suas vontades, sendo juridicamente 
válidas em determinadas situações.

Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos, ou 
à maneira de os exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os 
que, por deficiência mental, tenham o discernimento 
reduzido;
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo;
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada 
por legislação especial.

Será relativamente capaz de exercer certos atos da vida civil 
o jovem que tenha entre dezesseis anos completos e menos 
de dezoito anos. Para fins de aferição da capacidade somente 
é levada em consideração o dia do nascimento da pessoa, 
ou seja, no primeiro instante do dia de seu aniversário de 
dezesseis anos, por exemplo, não importando a hora em que 
houve o parto, é alcançada a capacidade relativa. Completos 
dezoito anos e não pendendo qualquer limitação física ou 
psicológica descritas nos incisos II e III do artigo 3º ou inciso 
II e III do artigo 4º, ambos do CC/02, a plena capacidade civil 
será alcançada.
As pessoas descritas no inciso II como ébrios habituais 
e viciadas em tóxicos, somente serão consideradas 
relativamente incapazes quando seu quadro de dependência 
passa a ser patológico, de modo a afetar a capacidade de 
expressão de sua vontade. Não se descarta, porém, a 
possibilidade de a incapacidade ser tida como absoluta, a 
depender do grau de intoxicação e dependência, sempre 
analisada sob a ótica da manifestação consciente de suas 
vontades na prática dos atos da vida civil. O meio hábil e 
juridicamente correto para a declaração da incapacidade de 
toxicômanos é a Ação de Interdição.
No mesmo inciso, também cuidou o legislador dos deficientes 
mentais com discernimento reduzido, tratando-se daqueles 
que tenham minimizada sua capacidade de entendimento e 
autodeterminação. Em tópico próprio (inciso III), porém, há o 
enquadramento dos excepcionais sem desenvolvimento metal 
completo, que apesar de se assemelhar à hipótese do inciso 
II, trata mais especificamente dos portadores da Síndrome 
de Down, já que não atingem o completo desenvolvimento 
mental, mas praticam determinados atos por si só, tendo o 
inciso escopo de protegê-los, a fim de que pratiquem negócios 
da vida civil devidamente assistidos, sem prejuízo de sua 

inserção no meio social e no mercado de trabalho.
Por fim, os pródigos também recebem tratamento diferenciado 
pelo Código Civil. Segundo Clóvis Bevilaqua, pródigo é 
“aquele que desordenadamente gasta e destrói a sua 
fazenda, reduzindo-a à miséria por sua culpa”. A prodigalidade 
é o descontrole de gastos e dilapidação desenfreada do 
patrimônio da pessoa e, não raro, atinge seu seio familiar e 
social, afetando, inclusive, pela via oblíqua, o Estado, que 
de alguma maneira e em algum momento deverá prestar 
assistência ao pródigo.
Há se destacar que a prodigalidade apenas justifica sua 
incapacidade relativa e a determinados atos, como bem 
dispõe o artigo 1.782 do CC/02: “A interdição do pródigo só 
o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, 
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, 
em geral, os atos que não sejam de mera administração”.
Mesmo com a declaração de prodigalidade da pessoa e a 
consequente interdição, ela poderá se casar normalmente, 
observada apenas as disposições do artigo 1.782. Vale 
mencionar, porém, que a escolha do regime de bens deverá 
passar pelo crivo de seu curador, já que não se trata de um 
ato de mera administração do patrimônio.
Em ambos os casos, seja na incapacidade relativa ou absoluta, 
deverá haver uma terceira pessoa que firmará em nome do 
incapaz, ou juntamente com ele, a sua vontade. Quando a 
incapacidade for absoluta haverá um representante que atua 
em nome do incapaz. Quando a incapacidade for relativa, ele 
será assistido, de modo que exprime sua vontade livremente, 
figurando o representante como forma de assegurar seu 
interesse.
Como se nota, o critério etário é o único critério objetivo de 
aferição da capacidade, os demais exigem uma averiguação 
da situação fática de cada pessoa a fim de constatar se sua 
incapacidade é absoluta ou relativa. O Código Civil de 1916, 
por exemplo, enquadrava os surdos-mudos, que não podiam 
exprimir suas vontades, como relativamente incapazes, 
redação esta que foi suprimida no atual diploma. Isto porque 
o “termômetro” da incapacidade tem íntima ligação com a 
manifestação consciente da vontade do indivíduo. O surdo 
mudo que, apesar de ter os sentidos da fala e audição 
afetados, puder comunicar-se pela linguagem de sinais ou 
escrita, será considerado plenamente capaz para todos os 
atos da vida civil, observado, obviamente, as especificações 
quanto à tradução.
O presente estudo será divido em três partes para facilitação 
da leitura. Na edição de setembro abordaremos os reflexos da 
incapacidade na prática dos atos de registro e atos notariais, 
finalizando o estudo na edição de outubro com o tema 
emancipação. Boa leitura a todos.
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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 

O s notários e registradores capixabas, por 
certo, já estão conhecedores da edição do 
Provimento CNJ nº 34, de 9 de julho de 
2013, ato administrativo revestido de efeitos 

normativos, por meio do qual a Egrégia Corregedoria 
Nacional da Justiça institui o Livro Diário Auxiliar e 
disciplina a sua manutenção e escrituração pelos titulares 
de delegações e pelos responsáveis interinamente por 
delegações vagas do serviço extrajudicial de notas e de 
registro.

Muito já se falou, nestas poucas semanas, sobre a 
(in)competência do órgão correcional nacional para 
fiscalizar a prestação do serviço extrajudicial de notas e 
de registro por meio de instituição de novas obrigações 
acessórias, especialmente quando os deveres instituídos 
estão na seara tributária da União ou na fiscalização já 
realizada, ordinária e extraordinariamente, por órgão 
estadual do Poder Judiciário, mas o objeto destas 
breves considerações é bem outro:  cumpre-nos, nesta 
coluna, no sentido de contribuir com os leitores da 
Revista do Sinoreg - ES, respeitável periódico que 
circula entre os profissionais do Direito de que trata 
o art. 236 da Constituição da República, apresentar 
algumas ponderações, o que fazemos, objetivamente, 
nos seguintes termos:

1) Nos Estados onde já exista normatização 
local quanto à obrigatoriedade de escrituração 
e manutenção de livro administrativo, para 
lançamento de receitas e despesas, a disciplina 
vigente terá de ser adaptada ao disposto no 
referido provimento objeto destas reflexões, 
conforme estatui o seu art. 15, cuja íntegra vale 
reproduzir:

“Art. 15 Este Provimento não revoga as 
normas editadas pelas Corregedorias 

Livro Diário Auxiliar (Provimento CNJ nº 
34/2013) - Breves considerações

Gerais da Justiça e pelos Juízes 
Corregedores, ou Juízes competentes 
na forma da organização local, para a 
escrituração de Livro Diário, Livro Diário 
Auxiliar, ou Livro Contábil, no que forem 
compatíveis.” (original sem destaques)

Noutro dizer: no que forem incompatíveis as 
normas do Provimento CNJ nº 34/2013 e as regras 
da disciplina local, deverá prevalecer a orientação 
da Corregedoria Nacional em detrimento do 
determinado pela Corregedoria Geral estadual. 
São, ademais, de aplicação obrigatória as normas 
contidas no Provimento CNJ nº 34/2013 que não 
encontram correspondência na normatização 
estadual e vice-versa.

Destarte, nos Estados onde não houver 
normatização a respeito da matéria, aplicar-se-á 
todo o conteúdo normativo trazido pelo recém-
editado provimento a partir de 12 de agosto de 
2013 (nota: o início de vigência do Provimento 
CNJ nº 34/2013 foi prorrogado pelo art. 1º do 
Provimento CNJ nº 35/2013).

Se o objetivo da Corregedoria Nacional é o 
de conhecer o rendimento líquido mensal (as 
receitas mensais diminuídas das despesas pagas 
no período), o termo inicial do cumprimento da 
obrigação acessória ora instituída haveria de 
recair, necessariamente, sobre o primeiro dia do 
mês, já que fração desse resultado não interessa 
ao cumprimento de qualquer que seja o encargo, 
daí a conclusão no sentido de que todo o trabalho, 
relativamente, à fração do mês de agosto (de 12 
a 31), representará inútil esforço.

2) Manter e escriturar o Diário Auxiliar não 
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desobriga o sujeito passivo do IRPF “Carnê-
Leão” (titulares dos serviços notariais e de 
registro), da escrituração, em livro Caixa fiscal, 
de Receitas Tributáveis e de Despesas 
Dedutíveis para os fins de prestação de contas 
ao Fisco Federal.

Para os fins administrativos, os titulares e 
designados para responder por expedientes 
vagos devem escriturar o livro de que trata 
o Provimento CNJ nº 34/2013, mas, para os 
específicos fins de apuração do IRPF “Carnê-
Leão”, os titulares dos serviços notariais e 
de registro devem escriturar livro Caixa, nos 
termos da legislação tributária federal (RIR/99, 
aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 1999), e 
mantê-lo, juntamente com os comprovantes, à 
disposição da fiscalização da Receita Federal do 
Brasil, enquanto não ocorrer a prescrição ou a 
decadência em matéria tributária.

Importante ressaltar que ambos os instrumentos 
- Diário Auxiliar (NSCGJ SP c/c Prov. 34) e Livro 

Caixa fiscal (RIR/99) -, coexistem e cada qual 
se sujeita a regras próprias e específicas, de 
modo tal que a manutenção de um não dispensa 
a adoção das providências legais em relação ao 
outro.

A natureza jurídica do Diário Auxiliar é 
administrativa, enquanto que a do livro Caixa fiscal 
é tributária. O Diário Auxiliar pertence ao acervo 
do Estado e na mudança de responsável legal 
pela Unidade o livro continua a ser escriturado, 
normalmente. Já o livro Caixa fiscal, escriturado 
para os fins específicos de apuração do IRPF, 
é instrumento pertencente à pessoa física do 
titular, que, bem por isso, o levará consigo na 
eventualidade de remoção para outra Unidade 
extrajudicial ou, na ocorrência da prescrição ou 
decadência, poderá descartá-lo.

Voltaremos na próxima edição da Revista do Sinoreg - 
ES, para outras considerações sobre o recém-instituído 
Diário Auxiliar.

CURSO CENTRAL DE REGISTRO CIVIL (CRC)

No dia 24/08/2013, vai acontecer no SINOREG-ES, o curso sobre a Central de Registro Civil, 
que já esta em pleno funcionamento.

O Curso será ministrado por membro da ARPEN-SP, nos seguintes horários: 24/08/2013 (Sá-
bado).

1º turma das 09:00 às 12:00

2º turma das 14:00 às 17:00

Será disponibilizada 1 vaga por cartório, e a escolha dos horários, será respeitada a ordem 
das inscrições até o limite de vagas. Havendo disponibilidade de vagas, os cartórios poderão 

inscrever mais participantes, a partir do dia 20/08/13.

As solicitações de inscrição deverão ser enviadas para sinoreg@sinoreg-es.org.br

Inscrições Gratuitas!

Para mais informações acesse www.sinoreg-es.org.br, ou através do telefone: (27) 3314-5111, 
falar com Paula ou Douglas.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DO MêS 
DE Agosto /setembro

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

GERUSA CORTELETTI RONCONI VILA VELHA 13-ago
JULLIUS CESAR WYATT FUNDÃO 14-ago
MARCOS HUMBERTO STEIN MERLO BAIXO GUANDU 14-ago
ELZA HERINGER DA SILVA FREIRE PINHEIROS 16-ago
GERUSA VIEIRA DA CUNHA FARDIM CASTELO 16-ago
JOSE DUARTE DE OLIVEIRA PONTO BELO 16-ago
LÚCIA MARIA DE MORAES ARACRUZ 17-ago
NOEMEA ZANDONADE FEITOZA CONC DO CASTELO 17-ago
IVIE PIANA GARCIA IBIRACU 19-ago
JOSIAS ANTONIO PEREIRA STA LEOPOLDINA 21-ago
DAGMAR AUGUSTO HELL STA Mª JETIBA 23-ago
RENATA F. DE ALMEIDA GONÇALVES TRINDADE RIO BANANAL 24-ago
DÁLIA DA SILVA MUNIZ PINHEIROS 27-ago
KALINE GONÇALVES SANTA CLARA MANTENOPOLIS 27-ago
CLOVIS DE BARROS CACH ITAPEMIRIM 28-ago
EDUARDO VOLNEY AMORIM VITORIA 28-ago
MILSON FERNANDES PAULIN ARACRUZ 28-ago
MARIA VIRGINIA NOVAES LEAL BARBOSA LARANJA TERRA 30-ago
NEURA LUCIA MELO FERREIRA IBIRACU 31-ago
ROSEMERI ROSA SILVA B SAO FRANCISCO 31-ago
KENIA MARA FELIPETTO MALTA VALADARES IBATIBA 1-set
PERECLES FERRACO NUNES GOV LINDENBERG 1-set
VALERIA VIRGINIA PINHEIRO MUCURICI 1-set
MARCINEI RIBEIRO LUIZ D SAO LOURENCO 2-set
MARIA ADELIA GALVÃO LOPES TEIXEIRA MONTANHA 4-set
RUBENS RUY MARTINS GUARAPARI 5-set
WILLIAN RIBEIRO BERALDO MANTENOPOLIS 6-set
ANDRÉ ARRUDA LOBATO RODRIGUES CARMO MAL FLORIANO 11-set
BENILDES MUNIZ DA SILVA PEDRO CANARIO 11-set
ÉLCIDA XAVIER MACHADO CACH ITAPEMIRIM 11-set
CARLOS ALBERTO ALMEIDA CACH ITAPEMIRIM 12-set
SINARA DE ALMEIDA MUNIZ FREIRE 12-set
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