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EDITORIAL

3

Hugo Ronconi
Presidente do Sinoreg-ES

Ao ser eleito para o honroso cargo de presidente 
do SINOREG-ES, recebi a incumbência como 
uma homenagem que nossos associados, 
graças a liderança de grandes amigos e 

também do espírito de unidade dos novos delegatários, 
desejaram me proporcionar.

Sou sócio fundador do sindicato tendo exercido o 
cargo de 1º tesoureiro e gerente administrativo nos 
mandatos de  Jeferson Miranda e Orlando José Morandi 
Junior, os quais sempre exerceram o cargo com alto grau 
de dedicação e absoluta honradez, elevando sempre 
o conceito da instituição. No exercício dos cargos 
sempre procurei exercê-los com a mesma efi ciência dos 
presidentes que tive a honra de trabalhar. 

O SINOREG-ES sempre complementou os momentos 
de prazer e alegria de minha vida, procurando sempre 
satisfazer plenamente os direitos de nossos associados 
inclusive prestando constantes esclarecimentos quanto 
aos atos por eles praticados.

Se algum ato por mim praticado, que provavelmente 
não atendeu plenamente a algum associado, cumpre-me 
informar que o fi z no fi el cumprimento de legislações, 
provimentos, decisões de Assembleias ou Diretorias 
Executivas, porém sem qualquer intenção de causar 
prejuízos a quem quer que seja, sempre porém, 
defendendo os interesses de nosso sindicato. Todos os 
documentos irregulares que não foram repassados fi cam 
arquivados no SINOREG-ES pelo período de quatro 
meses para possível conferência.

Para ser presidente do SINOREG pouco importa ser 
da Grande Vitória ou do interior do Estado. Importante, 
de fato, é ter o suporte de bons funcionários e contar 
com um “bom” gerente administrativo, que junto ao 1º 
tesoureiro e presidente, saibam analisar e conduzir as 
fi nanças do sindicato e do FARPEN de modo a dignifi car 
o SINOREG-ES e honrar a Classe como um todo. 
Presidente não pode e não deve agir sozinho. É preciso 
ter apoio permanente de seus diretores. 

No corrente ano todos os repasses foram feitos 
com base nas decisões tomadas na reunião realizada 
em 18 de janeiro. Nossa receita nos primeiros 9 meses 
atingiram a média de apenas R$ 599.686,89. 

As fi nanças do SINOREG-ES, jamais apresentaram 
qualquer problema, todos os compromissos assumidos 
foram rigorosamente cumpridos, e o gerenciamento 
fi nanceiro do FARPEN exercido no fi el cumprimento da 
Lei Estadual 6.670/01, e sempre em harmonia com as 
normas emanadas do Conselho Gestor, especialmente 
pelo eminente Juiz de Direito Dr. Sérgio Ricardo de 
Souza, que no gerenciamento administrativo do fundo, 

SENHORES ASSOCIADOS,
sempre recebeu os relatórios e demais documentos 
imprescindíveis ao desempenho das funções de sua 
competência.

Entrei no sindicato pela porta da frente e espero estar 
saindo pela mesma. A todos os diretores que tive a honra 
de conviver durante a minha permanência, o meu sincero 
agradecimento pelo apoio que sempre recebi, valendo 
ressaltar que deixo apenas amigos entre diretores e 
associados, que sempre me respeitaram, dos quais 
levarei para sempre saudade pelo convívio de muitos e 
muitos anos.

Nosso sindicato é uma entidade vitoriosa. Jamais 
poderia deixar de reconhecer os grandes méritos dos ex-
presidentes que tive a honra de trabalhar, não existindo 
qualquer ato de desconfi ança.

Nossos associados se renovam através de concursos 
públicos, os quais exercem com grandes conhecimentos 
os atos que praticam no exercício de suas delegações.

Os avanços tecnológicos, especialmente na área 
de informática, exigem dos notários e registradores o 
constante aperfeiçoamento de seus conhecimentos, 
fazendo jus que também os dirigentes de nosso sindicato 
sejam portadores desses predicados para o bem de 
nossos associados.

MISSÃO CUMPRIDA. Estou absolutamente certo que 
o 1º vice-presidente Fernando Brandão Coelho Vieira 
exercerá o cargo com efi ciência, graças a competência 
que é possuidor, seu bom relacionamento na Egrégia 
Corregedoria, recebendo o sindicato sem problemas 
fi nanceiros, com um quadro de funcionários competentes, 
qualifi cados em suas funções, educados e prontos para 
servir.

A todos o meu agradecimento. 
Que Deus nos proteja, nos ampare e nos permita a 

felicidades, seja em nossas atividades, seja no convívio 
com nossos amigos e familiares.

Meu abraço.

Vitória, 20/09/2013.
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Rodrigo Grobério Borba 
Advogado - OAB/ES 11.017
E-mail: rodrigo@agvadvocacia.adv.br

TIRA-DÚVIDAS jurídico

Na classe dos notários e registradores surge, 
não raras vezes, discussão sobre a validade 
ou não de procuração na qual se outorgou 
ao mandatário poder para doar, sem indicar 

o bem a ser doado nem o nome da pessoa a quem doar. 
Essa questão tem relevância na medida em que tanto o 
notário quanto o registrador têm o dever legal de praticar 
os atos que lhe são cometidos de modo a garantir a 
publicidade, autenticidade, segurança e efi cácia dos atos 
jurídicos, nos termos dispostos no art. 1º da Lei Federal 
nº 8.935/94.

A doutrina e jurisprudência brasileiras têm admitido a 
doação por procuração, desde que o doador cuide de 
especifi car o objeto da doação e o benefi ciário do ato 
(donatário).

Assim, desde que a procuração contenha poderes 
especiais, indicando, por consequência, o benefi ciário 
da liberalidade e o bem doado, não existe proibição na 
lei ao reconhecimento da validade e efi cácia ao citado 
ato. 

Neste sentido citam-se lições do saudoso doutrinador 
PONTES DE MIRANDA: “Se o negócio jurídico que se 

DOAÇÃO POR PROCURAÇÃO - OBSERVAÇÕES 
AO TABELIONATO DE NOTAS PARA GARANTIR 
A VALIDADE E A EFICÁCIA DO ATO

há de concluir é gratuito, tem-se de indicar com quem 
se há de concluir. Não se pode passar procuração efi caz 
para que se doe a quem quer que seja, salvo se se alude 
a pobres ou algum círculo social, posto que a procuração 
para vender ou trocar não exija tal expressão e precisão 
sobre quem há de ser o comprador; ou o outro contraente 
na troca”. (PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito 
Privado, Parte Especial, Editor Borsoi, Rio de Janeiro, 
1972, 3ª edição reimpressão, Tomo XLIII, p. 38).

Importante destacar, também, as anotações de NELSON 
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY 
sobre a questão: “Para a validade de escritura de 
doação realizada por procurador não bastam poderes 
para a liberalidade, de modo genérico. É indispensável 
a menção do donatário, bem como o objeto respectivo. 
No mesmo sentido: RT 495/44 e RT 472/95.” (NERY 
JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Novo 
Código Civil e legislação extravagante anotados. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.211).

Por fi m, registra-se que os negócios jurídicos realizados 
com procuração cujos poderes não atendam às 
especifi cações acima referidas são passíveis de 
nulidade.
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Você pode anunciar o seu produto ou serviço 
na revista SINOREG-ES

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

Entre em contato:

Tel.: (27)3314-5111

Email: priscilla@sinoreg-es.org.br
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IRIB

Para o juiz corregedor Aldary Nunes Junior é 
necessário que aprimorar a interlocução entre 
o Poder Judiciário e os serviços extrajudiciais
O Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado do Espírito Santo e membro da 
Comissão de Estudos e Aperfeiçoamento dos Serviços 
Extrajudiciais do Colégio Permanente de Corregedores-
Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil - CCOGE, 
Aldary Nunes Junior, encerrou o primeiro dia de 
palestras do XL Encontro dos Ofi ciais de Registro de 
Imóveis do Brasil com o tema “Comissão do Extrajudicial 
do Encoge: A missão institucional das Corregedorias-
Gerais da Justiça no aprimoramento das atividades do 
extrajudicial”.

Para o juiz corregedor capixaba, é fundamental 
que exista uma interlocução constante entre as 
Corregedorias-Gerais da Justiça e as entidades de 
classe extrajudiciais. “Não há soluções fáceis para 
problemas complexos. Temos que dialogar e buscar 
medidas comuns ao fi scal e ao fi scalizado, porque 
ninguém é bom sozinho. É preciso que tenhamos uma 
visão do todo e nunca nos esqueçamos da importância 
dos serviços extrajudiciais para a cidadania”, defendeu 
Aldary Nunes Junior.

Na opinião do magistrado, a troca de informações 
deve ser uma constante. “O Poder Judiciário tem 

A MISSÃO DAS CORREGEDORIAS-GERAIS DA 
JUSTIÇA NO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES 
DO EXTRAJUDICIAL

de treinar melhor os juízes de direito que atuam 
na fi scalização dos serviços extrajudiciais e os 
delegatários são profi ssionais qualifi cados e podem 
auxiliar nesse objetivo. Quanto mais nos aproximarmos 
institucionalmente dos registradores e dos notários, 
mais aprimoraremos o nosso trabalho fi scalizatório, 
assim como de orientação e regulação”, disse.

O conferencista acredita que a interlocução com o 
Judiciário ocorra por meio dos órgãos que representam 
a classe notarial e registral. “Não me canso de falar que 
vejo em entidades como o IRIB, a ANOREG-BR e o 
CNB-BR instituições que promovem o fortalecimento da 
atividade extrajudicial”, ressaltou o juiz corregedor. Para 
ele, os pequenos estados da Federação também devem 
ser ouvidos nas discussões que envolvem o presente e 
o futuro dos serviços extrajudiciais, sendo importante 
levar em consideração realidades e peculiaridades 
locais. “É fácil exigir das grandes serventias um 
determinado padrão de serviço e investimentos, mas 
temos que levar em conta a situação das serventias 
defi citárias”, completou.

O diálogo deve, também, obrigatoriamente, envolver o 
Conselho Nacional Justiça, promovendo consequências 
positivas para o aperfeiçoamento e qualifi cação dos 
delegatários, bem como dos magistrados estaduais, 
que têm a incumbência constitucional de fi scalizar a 
prestação dos serviços extrajudiciais.

Fonte: IRIB (adaptado)

Dr. Aldary Nunes Junior, encerrou o primeiro dia de palestras 
do XL Encontro dos Ofi ciais de Registro de Imóveis do Brasil
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FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FARPEN

DEMONSTRATIVO – MÊS DE SETEMBRO 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 AGOSTO/2013, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01) 688.243,84

Saldo em caixa mês anterior 1.386.614,16

Resgate aplicação CDB em 27/09/2013 - Ressarcimento despesas Registro Civil 1.993,57

VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 2.076.851,57

B – PAGAMENTOS

1 - Repasse aos Cartórios de Registro Civil 457.410,23

2 - Repasse de Contribuição Sindical (Referente aos Cartórios de Registro Civil) 26.540,05

3 - Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 343,00

4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.740,90

4.1 - 2% referente depósito entre 20/08 a 31/08 83,48

5 - Repasse à AMAGES 13.732,90

5.1 - 2% referente depósito entre 20/08 a 31/08 83,48

6 - Pagamento despesas Registro Civil - Portaria 009/2013 1.913,48

SALDO LÍQUIDO 1.563.004,05

C – FUNDO DE RESERVA (CDB) (68.824,38)

C.a - 10% referente depósito entre 20/08 a 31/08 (417,42)

SALDO 1.493.762,25

Recebimentos entre 20/09 a 30/09 11.259,87

SALDO LÍQUIDO C/C - 9.012.881 1.505.022,12

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi depositada a 
importância de R$ 69.241,80 (sessenta e nove mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos) em 
aplicação CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de outubro de 2013 .

    

   Hugo Antonio Ronconi
Presidente

FARPEN Prestação de contas
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 RESOLUÇÃO 35/13 (ERRATA)

O Exmº. Sr. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista DECISÃO do Egrégio Tribunal Pleno em sessão 
realizada em 25/07/2013,

RESOLVE:

ALTERAR a Comissão Examinadora do Concurso Público para remoção e ingresso de delegatários, instituída através 
da Resolução 020/2013, publicada no “DJ” de 08/05/13, fi cando composta pelos seguintes integrantes:

- Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Presidente
- Juízes de Direito – Drª MARIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA e Drs. ALDARY NUNES JÚNIOR e EZEQUIEL 
TURÍBIO
- Representante do Ministério Público – Drª IVANILCE DA CRUZ ROMÃO
- Representante da OAB-ES – Dr. FRANCISCO CARLOS PIO DE OLIVEIRA
- Ofi cial de Registro – Dr. ROBERTO FORNER JÚNIOR
- Notária – Drª GERUSA CORTELETTI RONCONI
- Notária Suplente – Drª CELI MARIA GUISSO CABRAL

PUBLIQUE-SE.
Vitória, 29 de Julho de 2013

Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA
Presidente

(REPUBLICADO POR HAVER INCORREÇÃO)

7

Resolução CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ nº 179, de 03.10.2013 – D.J.E.: 04.10.2013.

Altera a redação do art. 12 da Resolução nº 35, de 24 de abril de  2007, que disciplina a aplicação 
da Lei nº 11.441/2007 pelos serviços notariais e de registro.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso das suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do ATO nº 0000227-
63.2013.2.00.0000, na 175ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de setembro de 2013;

RESOLVE:

Art. 1º O art. 12 da Resolução nº 35, de 24 de abril de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12. Admitem-se inventário e partilha extrajudiciais com viúvo(a) ou herdeiro(s) capazes, inclusive por 
emancipação, representado(s) por procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais.

[...]

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

Ministro Joaquim Barbosa
Presidente

NOTÍCIAS RÁPIDAS
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

A procedência da Ação de 
Investigação de Paternidade 
leva, automaticamente, 
à inclusão do sobrenome 
do pai na certidão de 
nascimento da criança. 
Esse sobrenome só poderá 
ser alterado na maioridade, 
se houver algum motivo 
justificável para o Judiciário.

O entendimento levou a 8ª 
Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do 
Sul a manter sentença que 
negou a uma mãe o direito 
de suprimir o sobrenome do 
pai de sua filha, em processo 
que tramita na Comarca 
de Pelotas. O acórdão foi 
lavrado na sessão do dia 29 
de agosto.

Como representante da filha, 
a mãe ingressou em juízo 
contestando a sentença que 
homologou o acordo que 
definiu guarda, visitação 
e alimentos, assim como 
a retificação no assento 
de nascimento da menor. 
A decisão ordena que a 
certidão de nascimento deve 
fazer constar o nome de 
família do pai, assim como o 

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 
OBRIGA INCLUIR SOBRENOME

nome dos avós paternos.

A mãe argumentou 
que se sente, moral e 
psicologicamente, ferida com 
a inclusão do sobrenome, 
uma vez que o pai nunca se 
importou com a filha, tão-
somente cumprindo com sua 
obrigação alimentar. E de 
que nada adianta assinar a 
alcunha familiar, se a filha 
não tem, e possivelmente 
não terá, o seu afeto.

Princípio da imutabilidade

O relator da Apelação, 
desembargador Luiz 
Felipe Brasil Santos, citou 
os artigos 54 e 55 da Lei 
dos Registros Públicos 
(6.015/1973), destacando 
a obrigatoriedade de fazer 
constar o patronímico paterno 
em caso de procedência da 
investigatória, como forma de 
identificar a ancestralidade 
pelo lado do pai.

Além disso, segundo 
o julgador, o nome da 
pessoa se constitui direito 
personalíssimo, nos termos 

no artigo 16 do Código Civil: 
toda pessoa tem direito ao 
nome, nele compreendidos o 
prenome e o sobrenome.

‘‘Nessa perspectiva e à luz 
do princípio da imutabilidade 
do nome, somente em 
situações extremamente 
excepcionais é que se tem 
admitido a supressão do 
patronímico paterno, quando 
devidamente comprovada 
que tal circunstância atinge 
sua dignidade, ferindo-a 
de tal modo a autorizar a 
relativização do aludido 
princípio da imutabilidade do 
nome’’, complementou.

Por fim, o desembargador-
relator ponderou que a 
menor apelante conta 
com apenas um ano de 
idade. Assim, o pedido de 
supressão do patronímico 
paterno traduz, em verdade, 
a vontade de sua mãe, que é 
sua representante legal — e 
não a sua vontade.

Fonte : Assessoria de 
Imprensa – ARPEN-SP
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

Advogados que atuam 
como procuradores em 
escrituras de inventário 
extrajudicial também podem 
atuar como assessores dos 
clientes. Esta é a decisão 
do Conselho Nacional de 
Justiça, que acolheu Pedido 
de Providência ajuizado pela 
Associação dos Advogados 
de São Paulo (Aasp). A 
entidade pediu a revisão da 
redação dada ao artigo 12 da 
Resolução 35 do CNJ, que 
disciplinava a aplicação da 
Lei 11.441/2007 por serviços 
notariais e de registro, por 
entender que há “indevidas 
restrições ao exercício da 
advocacia”.

Relator do caso, o 
conselheiro Guilherme 
Calmon afirma que, na 
esfera judicial, é possível 
que os interessados sejam 
representados pelo mesmo 
advogado para obtenção 
de tutela jurisdicional na 
homologação de partilhas 
amigáveis. O mesmo, então, 
deve valer no que se refere 
à parte da escritura pública, 
mesmo que não seja possível 
a presença de um ou alguns 

ADVOGADO PODE SER PROCURADOR 
E ASSESSOR EM INVENTÁRIO

dos interessados.

Além disso, continua o 
relator, a presença de mais 
de um advogado na parte da 
escritura pública não está 
de acordo com a intenção 
da Lei 11.441 no que diz 
respeito “à perspectiva 
de desjudicialização dos 
atos”. Guilherme Calmon 
diz que em caso de desvio 
ou descumprimento dos 
poderes outorgados, é 
possível adotar medidas 
para invalidar o inventário e 
a partilha consensual.

O pedido, corroborado em 
petição pela qual o Conselho 
Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil pediu 
ingresso como assistente, 
questionava a proibição da 
atuação como procurador 
e assistente por parte do 
advogado. Na peça, a Aasp 
aponta que o veto impede 
que o advogado de herdeiro 
que vive no exterior ou 
está em outra cidade lavre 
a escritura e o inventário 
extrajudicial sozinho. Assim, 
seria necessário convocar 
outro profissional que, 

afirma a Aasp, teria atuação 
meramente formal em 
diversas situações.

A associação informa que 
a Lei 11.441 não proíbe a 
participação de defensor 
como mandatário e 
assistente das partes, e a 
Resolução 35 não poderia 
criar ato infralegal. A Aasp 
afirma ainda que, se a 
proibição fosse estabelecida, 
seria necessário proibir os 
profissionais de transigir, 
confessar, renunciar ao 
direito sobre o qual se funda a 
ação e praticar outros atos de 
disposição de direito, mesmo 
que munido de poderes. Com 
informações da Assessoria 
de Imprensa da OAB.

Para acesso ao inteiro teor do 
voto acesse: http://s.conjur.
c o m . b r / d l / c n j - a s s e g u r a -
a t u a c a o - a d v o g a d o -
inventario.pdf

Fonte: www.conjur.com.br 
(adaptado)
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Atualmente tem crescido a oferta de realização 
de casamento a bordo de navios por agências de 
turismo e empresas especializadas em cruzeiros 
marítimos.

Ocorre que, as cerimônias realizadas a bordo por 
essas empresas são simbólicas, dessa forma, se 
os noivos desejarem uma cerimônia ofi cial alguns 
requisitos e regras deverão ser observados quanto à 
competência da autoridade que celebrará o enlace, 
pois a celebração nos termos pretendidos constitui 
“inovação” sem cobertura legal expressa.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Ofi cial do Registro 
Civil competente para processar a habilitação para 
casamento é o do domicílio dos nubentes, conforme 
previsão legal do art. 67 da lei 6.015/73.

Da mesma forma a regra da competência territorial 
deverá ser observada pela autoridade que realizará 
o casamento, seja nas dependências da Serventia 
de Registro Civil ou em prédios particulares.

Pergunta-se, poderá ser realizado casamento civil 
pelo Juiz de Paz e Ofi cial de Registro Civil a bordo 
de navio cruzeiro em mar alto? Ou somente poderá 
ser realizado em águas territoriais brasileiras?

No que tange a fatos ocorridos a bordo de navios, a 
lei nº 6.015/73 em seu art. 31 estabelece que:

Os fatos concernentes ao registro civil, que 
se derem a bordo dos navios de guerra e 
mercantes, em viagem, e no exército, em 
campanha, serão imediatamente registrados 
e comunicados em tempo oportuno, por cópia 
autêntica, aos respectivos Ministérios, a fi m 
de que, através do Ministério da Justiça, 

CASAMENTO A BORDO DE NAVIO
sejam ordenados os assentamentos, notas 
ou averbações nos livros competentes das 
circunscrições a que se referirem.

Assim, todo nascimento, casamento e óbito 
ocorridos a bordo de navios de guerra e no exército 
em campanha, ou seja, em “operações militares em 
situações de confl ito ou no cumprimento de missões 
para organismos internacionais, de que o Brasil faça 
parte” (CENEVIVA, 2009, p. 94) será comunicado às 
autoridades competentes para que seja ordenado os 
devidos assentamentos nas circunscrições a que se 
referirem.

Note-se que, o comandante tão-somente registra 
o fato ocorrido (nascimento, casamento e óbito) no 
diário de bordo, para que depois seja feita a devida 
comunicação e respectivo assento. No Brasil não há 
previsão legal que autorize o comandante realizar 
casamento civil.

Por outro lado, estando em causa a celebração de 
um casamento civil urgente, ou seja, sendo hipótese 
de casamento em iminente risco de vida de alguns 
dos contraentes, sendo este realizado a bordo de 
navio e não sendo possível a presença da autoridade 
competente para presidir o ato, será realizado na 
presença de seis testemunhas e seguirá os preceitos 
determinados pelo art. 76 e seguintes da lei nº 
6.015/73 c/c art. 1.540 e seguintes do Código Civil.

No entanto, não sendo fato ocorrido a bordo de 
navios militares e mercantes (art. 31), bem como 
não tratar-se de casamento civil urgente (art. 76), o 
casamento realizado a bordo de navios particulares 
para que possa surtir efeitos legais deverá obedecer 
a regras territoriais.

CASAMENTO A BORDO DE NAVIO

ARTIGO

Gracielle Veloso
Autora da livro "Manual Prático do Registrador 
Civil das Pessoas Naturais - Vol. 1"
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Os Oficiais de Registro Civil 
das Pessoas Naturais são 
competentes para lavrar 
assento de casamentos 
celebrados por autoridade 
competente (Juiz de Paz 
ou Juiz de Casamentos, 
ministro religioso, padre, 
etc.) quando ocorridos na 
circunscrição territorial na 
qual exercem sua delegação 
(at. 12, lei nº 8.935/94).

Embora se desconheça 
a rota provável do navio 
cruzeiro, é de se presumir 
que na data escolhida para 
o casamento pelos nubentes, o navio não estará em 
território brasileiro e, talvez, nem sequer em águas 
territoriais brasileiras (até doze milhas marítimas da 
costa nacional, art. 1º, lei nº 8.617/93), pelo que, 
salvo o devido respeito pela opinião em contrário, 
esteja em águas territoriais de outro país ou águas 
internacionais, estará, de qualquer modo em local 
onde o Registrador Civil carece de competência 
para celebrar o ato.

Por fim, urge salientar que um dos requisitos do 
ato da celebração do casamento é a publicidade, 
uma vez que referida celebração é pública, senão 
vejamos:

CC - Art. 1.534. A solenidade realizar-se-á na 
sede do cartório, com toda publicidade, a 
portas abertas, presentes pelo menos duas 
testemunhas, parentes ou não dos contraentes, 
ou, querendo as partes e consentindo a 
autoridade celebrante, noutro edifício público 
ou particular.

§ 1º Quando o casamento for em edifício 
particular, ficará este de portas abertas 
durante o ato.

Ora, o termo publicidade utilizado pela lei é no sentido 
de “podendo assistir qualquer pessoa que o deseje 
fazer e não apenas os convidados dos nubentes” 

(POMBO, 1991, p. 631). O cumprimento do requisito 
da publicidade não depende da efetiva presença de 
público no ato da celebração, mas a possibilidade 
de quem quer que seja que se disponha a assistir 
ao casamento tenha acesso ao lugar da celebração.

Compreende-se a razão da exigência: viabilizar 
a presença no ato da celebração de quem queira 
opor algum impedimento que obste a realização do 
casamento:

CC - Art. 1.522. Os impedimentos podem ser 
opostos, até o momento da celebração do 
casamento, por qualquer pessoa capaz.

Logo, sendo impedido ou mesmo dificultado o 
acesso, ficaria destituída de eficácia a oposição 
de impedimentos preceituada no art. 1.522 acima 
transcrito.

Nesse sentido, o casamento civil não urgente a 
ser celebrado a bordo de navio somente poderá 
ser feito se referido navio estiver atracado a cais 
do território nacional, sendo presidido por Juiz de 
Paz acompanhado de Oficial do Registro Civil que 
tenha competência na circunscrição territorial do 
porto, com a garantia de subida a bordo de quem 
quer que seja que se proponha assistir o ato e opor 
impedimentos à realização do matrimônio.



12

Na busca do melhor atendimento a seus associados, o 
SINOREG-ES promoveu dois novos convênios com a Rede 
de Ensino Luiz Flávio Gomes – LFG - e VFK Educação.

As conveniadas oferecem diversos cursos voltados para 
área jurídica, inclusive para seara Notarial e Registral, 
como também cursos de pós-graduação.

Para maiores informações a respeito dos convênios e 
cursos oferecidos, entrar em contato diretamente com 
as conveniadas pelos sites:

www.kumpel.com.br/
www.lfg.com.br/

SINOREG-ES

CONVÊNIOS SINOREG-ES

VFK
educação
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Bruno Bittencourt Bittencourt
Assessor da Presidência 

ARTIGO

CAPACIDADE CIVIL (PARTE III)

A emancipação1, conceitualmente, é o 
ato pelo qual cessa a incapacidade do 
menor antes de atingida a maioridade 
civil (18 anos), e tem como objetivo 

conferir o governo de sua pessoa e o gozo e 
administração de seus bens. Com a emancipação, 
o menor adquire capacidade para realização 
de atos da vida civil independentemente de 
representação ou assistência.

O Código Civil de 2002 tratou do assunto no 
parágrafo único do artigo 5º, enquanto a Lei 
6.015/73 o fez em seus artigos 89, 90 e 91, e 
o Código de Processo Civil no inciso I do artigo 
1.112. Vejamos, pois, o disposto na Lei Civil:

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito 
anos completos, quando a pessoa fi ca 
habilitada à prática de todos os atos da 
vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os 
menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de 
um deles na falta do outro, mediante 
instrumento público, independentemente 
de homologação judicial, ou por sentença 
do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 
dezesseis anos completos;

II - pelo casamento;

III - pelo exercício de emprego público 
efetivo;

1  Cuida-se da emancipação, figura equivalente à 
declaração de maioridade do direito alemão e do direito 
suíço.

 - Da emancipação – 

IV - pela colação de grau em curso de 
ensino superior;

V - pelo estabelecimento civil ou 
comercial, ou pela existência de relação 
de emprego, desde que, em função deles, 
o menor com dezesseis anos completos 
tenha economia própria.

Das hipóteses acima descritas podem-se inferir 
três diferentes classifi cações da emancipação, 
são elas: i) emancipação voluntária ou 
consensual (primeira parte do inciso I); ii) 
emancipação judicial (segunda parte do inciso 
I); iii) emancipação legal (incisos II a V).

A emancipação voluntária é aquela concedida, 
regra geral, por ambos os pais, sendo, pois, 
um atributo do poder familiar. Na hipótese de 
ausência de um dos genitores, seja pela morte 
ou por estar em local incerto ou não sabido, será 
permitido ao outro a faculdade da emancipação 
do fi lho, vejamos: 

“A falta de um dos genitores pode ocorrer 
não apenas em virtude da morte ou da 
ausência: o simples afastamento do 
domicílio, sem deixar notícias, já permite 
que o genitor que efetivamente tem a 
guarda do menor conceda a emancipação. 
Nesse caso, basta a afi rmativa do genitor 
presente para que possa o notário lavrar 
a escritura pública de emancipação sem 
a anuência do outro”. (Luiz Guilherme 
Loureiro)
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A emancipação voluntária se dará por escritura 
pública, independente da anuência do 
emancipado2, que deverá ter dezesseis anos 
completos, é ato irrevogável e não depende 
de homologação judicial. Cumpre observar 
que, na prática, alguns notários colhem a 
assinatura do emancipado permeando mais 
segurança ao ato. Ainda, não obstante conceder 
título de capaz ao menor de dezoito anos, não 
excluirá a responsabilidade civil dos pais, os 
quais respondem objetiva e solidariamente3 
pelos danos causados pelo fi lho emancipado 
observado que “o incapaz responde pelos 
prejuízos que causar, se as pessoas por ele 
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo 
ou não dispuserem de meios sufi cientes” (art. 
928).

A emancipação judicial será aquela concedida na 
falta dos pais, oportunidade em que será ouvido 
o tutor do menor com dezesseis anos completos. 
O procedimento a ser adotado será da jurisdição 
voluntária (art. 1.112, I do Código Processo Civil) 
e a sentença, para surtir seus efeitos, deverá 
2  Apesar de ser uma faculdade, é sempre recomen-
dável para que não haja qualquer suspeita sobre o ato que 
o menor emancipado, ou em vias de o ser, consinta opondo 
sua assinatura no ato.
3  Art. 932. São também responsáveis pela reparação 
civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 
autoridade e em sua companhia; 
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo an-
tecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, respon-
derão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

ser levada registro perante o ofi cial do registro 
civil no prazo de oito dias. Não providenciado 
o registro pelas partes interessadas, deverá o 
juiz o fazer, sob pena da emancipação não surtir 
efeitos.

Posto isso, passemos à análise das três 
hipóteses de emancipação legal.

A primeira hipótese de emancipação legal é 
aquela decorrente do casamento. Conforme 
visto na parte II do presente estudo, a idade núbil 
estabelecida pela lei civil é de dezesseis anos, 
observada a hipóteses de suprimento judicial 
para núpcias do menor de dezesseis em caso de 
gravidez. Seja qual for a forma da realização do 
matrimônio, emancipados estarão os nubentes, 
por expressa disposição do artigo 5º, inciso II 
do Código Civil, não se tratando, pois, de uma 
faculdade.

Tal norma fundamenta-se no poder familiar 
(antigo pátrio poder) decorrente da criação 
de um novo núcleo familiar, não fazendo 
sentido que, mesmo casados, permanecessem 
sob responsabilidade de seus genitores. A 
responsabilidade do casamento justifi ca essa 
hipótese legal de emancipação. A capacidade 
obtida pelo casamento não será revogada 
em caso de divórcio, mas o será em caso de 
anulação do casamento, haja vista os efeitos 
retroativos da decisão anulatória.

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

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

Entre em contato:

Tel.: (27)3314-5111

Email: priscilla@sinoreg-es.org.br
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Cumpre observar que estas constituem as 
duas únicas e excepcionalíssimas hipóteses de 
capacidade civil atingida antes dos dezesseis 
anos completos.

No que toca ao inciso V do artigo 5º, sua 
aplicabilidade é praticamente inexistente no 
ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que, 
via de regra, qualquer emprego público efetivo 
só é acessível a brasileiros com dezoito anos 
completos, o que retira a efi cácia quase por 
completo do dispositivo em comento. De todo 
modo, ele ainda existe no mundo jurídico e deve 
ser observado.

A quarta e última hipótese da emancipação 
legal diz respeito ao menor com economia 
própria, seja pelo desenvolvimento de atividade 
comercial ou pela relação de emprego que lhe 
garanta independência fi nanceira, obedecida 
a idade mínima de dezesseis anos completos. 
Neste caso também não será necessária 
qualquer autorização dos pais.

Impende destacar que as emancipações legais 
independem de qualquer registro, já que se 
confi guram e apresentam seus efeitos desde 

logo, ou seja, a partir do ato ou fato que a 
justifi que.

Noutro giro, as emancipações voluntária e 
judicial deverão ser levadas a registro no Livro 
E do cartório do 1° Ofício ou da 1ª subdivisão 
judiciária do domicílio do emancipado. Antes 
do registro a emancipação não produzirá 
efeitos, por expressa disposição do parágrafo 
único do artigo 91 da Lei 6.015/73.

Por fi m, o registro será feito mediante a 
trasladação da sentença oferecida em 
certidão ou instrumento, limitando-se, se for de 
escritura pública, às referências da data, livro, 
folha e ofício em que foi lavrada, constando 
a presença do apresentante. Do registro 
constarão os seguintes dados: 1º) data do 
registro e da emancipação; 2º) nome, prenome, 
idade, fi liação, profi ssão, naturalidade e 

residência do emancipado; data e cartório em 
que foi registrado o seu nascimento; 3º) nome, 
profi ssão, naturalidade e residência dos pais ou 
do tutor.

Fontes:
CENEVIVA, Walter. Lei dos registros públicos 
comentada / Walter Ceneviva. – 20. Ed. – São 
Paulo : Saraiva, 2010.

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de 
direito civil, volume I : parte geral / Pablo Stolze 
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – 14. Ed. 
rev. atul e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2012.

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

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

N ão representa qualquer novidade aos 
notários e registradores brasileiros o 
fato de o art. 3º da Lei 12.024/09 ter 
trazido importante regra de incentivo, 

relacionada com a dedução de despesas para 
os fins da determinação da base de cálculo 
do IRPF “Carnê-Leão”, que incide sobre os 
rendimentos percebidos pela prática dos 
registros referidos no § 1º, do art. 1º da Lei nº 
6.015/73, por conta do registro eletrônico.

O leitor, com certeza, está bem informado 
a este respeito, bem por isso, nada além de 
breve resumo é necessário que seja feito nesta 
oportunidade.

Destarte, o incentivo do art. 3º da Lei nº 12.024/09 
se resume nas seguintes informações:

Período de vigência da regra de incentivo:

Até o exercício de 2014, ano-calendário de 
2013.

 Objetivo do incentivo:

Implementação dos serviços de registros 
públicos, previstos na Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, em meio eletrônico.

Alcance do incentivo:

Poderão ser deduzidos da base de cálculo 
mensal e da anual do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física os investimentos e demais 
gastos efetuados com informatização, que 
compreende a aquisição de hardware, aquisição 

IRPF Livro Caixa – Gastos com informatização 
Vigência do art. 3º da Lei nº 12.024/09 – Fim do incentivo

e desenvolvimento de software e a instalação 
de redes pelos titulares dos referidos serviços.

Como a regra em comento deve ser interpretada 
restritivamente, apenas os agentes referidos 
na Lei nº 6.015/73 (Oficiais de Registro de 
Imóveis, de Títulos e Documentos, Civil de 
Pessoas Naturais e de Pessoas Jurídicas), é 
que são seus destinatários. 

E se lei superveniente não tratar de prorrogar 
a sua vigência o incentivo está prestes a 
desaparecer.

Com efeito, até o último dia do corrente ano 
ainda será possível deduzir-se da base de 
cálculo do IRPF os investimentos e gastos com 
a informatização da serventia registral.

Contudo, em respeito ao regime de caixa, 
regime pelo qual se faz o reconhecimento das 
receitas e despesas das pessoas físicas sujeitas 
ao IRPF na modalidade do “Recolhimento 
Mensal Obrigatório – (Carnê-Leão)”, somente 
as aquisições feitas e pagas até o final de 
dezembro próximo é que serão admitidas como 
despesas dedutíveis. Os investimentos pagos 
a partir de 1º.01.2014, ainda que feitos ou 
assumidos em 2013, não servirão aos efeitos 
da redução da base de cálculo do tributo de 
competência da União.

Assim, caro leitor, apresse-se caso tenha 
ainda que investir em informatização, mas aja 
com prudência e bom senso, já que é vedada 
a dedução de dispêndios que não preenchem 

ARTIGO
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o requisito da necessidade. As deduções 
indevidas ficam sujeitas à glosa pela autoridade 
fazendária. 

Noutro dizer: estocar equipamentos para 
aproveitar a vigência da regra de incentivo é 
conduta que poderá acarretar a desconsideração 
do evento no cálculo do valor do imposto, 
exatamente por restar caracterizada a sua 
desnecessidade no momento de sua efetivação.

Aos tabeliães brasileiros (notas e protesto), 
que não puderam se beneficiar do incentivo, 
nossa opinião no sentido de que a aquisição 
e desenvolvimento de software, bem assim 
a instalação de redes, embora consideradas 
pelo legislador como incentivo temporário, na 
verdade, são, sempre foram, e continuarão 
a ser, mesmo após 1º.01.2014, despesas 

dedutíveis, já que, inequivocamente, são 
necessárias à percepção da receita tributável 
e não se confundem com aplicação de capital. 

Nota: veja vários outros artigos sobre IRPF – 
Livro Caixa na Sala Temática coordenada pelo 
autor, disponível em www.gruposerac.com.br. 

Caso Você tenha perdido seus dados para 
acessar as páginas reservadas ao Assinante 
INR do Portal do Grupo SERAC, solicite-nos 
nova emissão pelos endereços assinantura@
gruposerac.com.br ou suporte@gruposerac.
com.br, ou, ainda, pelo telefax (11) 2959.0220. 
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CURSO

No dia 18/09/2013 o 
SINOREG-ES promoveu 
mais um curso visando o 
aperfeiçoamento técnico 

de seus associados. Contando com 
a participação do DR. ANTÔNIO 
HERANCE FILHO, o qual ministrou, 
com a mestria de sempre, os temas 
“Base de Cálculo do ITCMD, ITBI e do 
IR Ganhos de Capital nas escrituras 
públicas de inventário, Separação, 
Divórcio e Parilha” e “Livro Diário 
Auxiliar (Provimento nº 34/2013) e 
Livro Caixa Fiscal (Regulamento do 

Imposto de Renda – RIR/99)”.

O curso foi um sucesso e contou 
com a participação de cerca de 90 
pessoas, compreendidas por notários 
e registradores, bem como seus 
funcionários ou prepostos.

O SINOREG-ES está aberto às críticas 
e elogios de seus associados quanto 
aos serviços prestados. Envie você 
também suas sugestões de cursos 
ligados à área notarial e registral para 
o e-mailsinoreg@sinoreg-es.org.br 

CURSOS SINOREG
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANIVERSARIANTES  DO MêS 
DE OUTUBRO/NOVEMBRO

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

JOÃO PAULO VASCONCELOS DE MORAES ANCHIETA 15-out
LUCIANO BATISTA MUNIZ B SAO FRANCISCO 15-out
TERESINHA SILVA SANTA TERESA 15-out
ANDREIA BARBOSA DIAS ALEGRE 17-out
HERMANN RAFAEL BARBOSA STEIN LINHARES 18-out
ORENDINO SCHIMIDT STA Mª JETIBA 20-out
ZILMAR GOMES MESQUITA SAO MATEUS 22-out
MILREMIL MODESTO ECOPORANGA 23-out
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA VILA VELHA 23-out
ROBERTO VOLPINI DE OLIVEIRA CACH ITAPEMIRIM 26-out
ANA PAULA DE MELO CHIERICI APIACA 30-out
CELSO VALENTE BARBOSA S JOSE CALCADO 30-out
CINTIA VIEIRA PETRONETTO AFONSO CLAUDIO 30-out
LIZETE BARREIRA DE SOUZA CONC DA BARRA 3-nov
ROGÉRIO DELL'ISOLA CANCIO DA CRUZ NOVA VENECIA 3-nov
MARIA HELOISA DE AZEVEDO TREVISOL CACH ITAPEMIRIM 4-nov
ROSANGELA MARIA DE SOUZA THIEBAUT ALEGRE 4-nov
DALILA VANESSA STECANELLA NAKAO CONC DA BARRA 5-nov
CLAUDIA SCARPI GONÇALVES ATILIO VIVACQUA 6-nov
JULIA ELISABETH BOTTECCHIA BARCELOS ICONHA 6-nov
IZA MARIA VALENTE BARBOSA APIACA 15-nov
NELISA GALANTE DE MELO NOVA VENECIA 17-nov
CECILIA SIMONATO CACH ITAPEMIRIM 21-nov
PAULO CEZAR MONTEIRO ALEGRE 21-nov
RICARDO TADEU BELLINI ALFREDO CHAVES 21-nov
JOSE CARLOS MUNIZ MACHADO IUNA 22-nov
ARY RODRIGUES TOLEDO ECOPORANGA 23-nov
HUMBERTO MANOEL PASSOS BEIRIZ ARACRUZ 23-nov
EDITH MOREIRA DE OLIVEIRA ROSA PINHEIROS 25-nov
LUIZ CLAUDIO DA ROCHA CACH ITAPEMIRIM 26-nov
DORVALINO BATISTA FERREIRA IBIRACU 28-nov
MARIA DAS GRACAS DE VASCONCELOS BARRETO ITAPEMIRIM 28-nov
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