
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
CGJ - GABINETE 6 DOS JUIZES AUXILIARES

PARECER - CGJ/CGJGAB06

 

Processo administrativo SEI instaurado, em 12/05/2020, às 17h23min, a
requerimento da Procuradora de Prerrogativas da OAB/RJ DEBORAH
GOLDMAN, em que pede providências em razão da negativa da gestora do 15º Ofício
de Notas da Capital Fernanda de Freitas Leitão em lavrar escritura de divórcio
extrajudicial,  sob o fundamento de que a advogada Lívia Leon que assistia as partes
reside em município diverso daquele para o qual recebeu sua delegação.

 

2. A requerente aduz que o preposto da delegatária informou à advogada que ela
não poderia participar do ato porque não reside na Cidade do Rio Janeiro, diante
do teor do artigo 10 do Provimento CGJ nº 31/2020. Aduz que esse entendimento
viola o art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.906/94 (EOAB). Ao final, requer esclarecimento
desta CGJ quanto ao procedimento adotado pelo tabelião (id. 0630927).

 

3. Cópias de prints da conversa entre as partes por meio de envio de mensagens
instantâneas (ids. 0630930, 0630937, 0630944, 0630950 e 0630960).

 

4. Manifestação do 15º Ofício de Notas da Capital, em que formula consulta sobre a
extensão da aplicação do artigo 10 do Provimento CGJ nº 31/2020 (id. 00686296).

 

5. Parecer da DIFEX (id. 0775171).

 

6. Provimento CNJ nº 100/2020 (id. 0775222).

 

7. Despacho da Diretora-Geral da DIGFEX, encaminhando os autos à conclusão (id.
0777900).

 

Relatei. OPINO.

 

8. Controvérsia sobre a interpretação do artigo 10 do Provimento CGJ nº 31/2020.

 

9. O 15º Ofício de Notas da Capital negou a lavratura de escritura pública de
divórcio extrajudicial visando a dar cumprimento ao princípio da
territorialidade, uma vez que a advogada que assistia às partes interessadas
reside no município de Barra Mansa.

Parecer CGJGAB06 0817085         SEI 2020-0626853 / pg. 1



 

10. Nesse ponto, vejam-se as alegações da delegatária do 15º Ofício de Notas da
Capital, Fernanda de Freitas Leitão:

 

“Declara a reclamante, no entanto, que tem endereço na cidade de
Barra Mansa, RJ, ou seja, fora dos limites de atuação
territorial deste tabelionato.

A toda evidência, o tabelionato é, inquestionavelmente, interessado
em celebrar atos de natureza daquele pretendido pela reclamante.
Entretanto, entende que encontra óbice na disposição contida no
art. 10 do Provimento CGJ nº 31/2020, que determina a
observância acerca dos limites da circunscrição territorial de sua
delegação. (...)

Vê-se, pois, que a conduta da delegatária pautou-se na estrita
observância do preceito acima transcrito, na medida em que,
s.m.j., o advogado, indispensável à lavratura do ato pretendido –
divórcio extrajudicial – é dele parte integrante.” (grifei)

 

11. Diante disso, a delegatária consulta sobre os limites territoriais previstos no
Provimento CGJ nº 31/2020.

 

12. Inicialmente, é necessário registrar o histórico de atos editados pela Corregedoria
Nacional de Justiça e por esta Corregedoria Geral da Justiça, durante o período de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).

 

- Histórico de atos editados pelo CNJ e por esta CGJ

 

13. Os primeiros casos da doença COVID-19 foram diagnosticados na cidade de
Wuhan, na China, em dezembro de 2019. De lá para cá, o espalhamento da
doença infectou milhares de pessoas pelo mundo e dizimou inúmeras vidas.

 

14. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou o
estado da contaminação à pandemia de Covid-19. Além disso, recomendou “uma
série de medidas aos países afetados pelo vírus, entre as quais a interrupção de
atividades sociais e econômicas, o isolamento social de pessoas em centros
urbanos mais adensados populacionalmente, o desestímulo às reuniões fisicamente
presenciais das pessoas (no sentido de evitar aglomerações de pessoas)” (in
http://genjuridico.com.br/2020/04/22/covid-19-direito-das-coisas-familia/, acesso:
22/04/2020).

 

15. A mudança de classificação não ocorreu em razão da gravidade da doença, mas
sim da fácil e rápida disseminação geográfica da enfermidade causada pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2).

 

16. No Brasil, em 03 de fevereiro de 2020, foi editada a Portaria nº. 188/GM/MS,
declarando Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), em
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decorrência da Infecção Humana causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

 

17. Em 06 de fevereiro de 2020, foi editada a Lei nº. 13.979, que dispõe sobre
medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus.

 

18. “Paralelamente ao reconhecimento formal do estado de calamidade pública no
território brasileiro, alguns governadores e prefeitos passaram a adotar medidas
de proibição, de restrição ou de recomendação quanto à continuidade de certas
atividades (sociais, econômicas)” (in http://genjuridico.com.br/2020/04/22/covid-
19-direito-das-coisas-familia/, acesso: 22/04/2020).

 

19. No Rio de Janeiro, em 18 de março de 2020, foi editado o Decreto Municipal nº
47.263, declarando situação de emergência no Município do Rio de Janeiro e, em
20 de março de 2020, foi editado o Decreto Estadual nº 46.984, decretando
estado de calamidade pública no estado.

 

20. No Poder Judiciário, não foi diferente. Em 19 de março de 2020, o Conselho
Nacional de Justiça editou a Resolução nº. 313, estabelecendo, no âmbito do
Poder Judiciário, o regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo
novo Coronavírus (COVID-19), e garantir o acesso à justiça neste período
emergencial.

 

21. Em relação aos serviços notariais e registrais, a edição de provimentos,
recomendações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento dessas
atividades cabe à Corregedoria Nacional de Justiça (art. 8º, inciso X, do seu
Regimento Interno) e à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(art. 22, inciso XVIII, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do
Rio de Janeiro – LODJ).

 

22. Tais órgão correcionais exerceram suas atribuições e editaram normas
sobre o funcionamento dos serviços extrajudiciais no período da pandemia.

 

23. A Corregedoria Nacional de Justiça, em 13 de março de 2020, editou a
Orientação nº 9, dispondo sobre a necessidade de as corregedorias-gerais do
Poder Judiciário nacional observarem medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).

 

24. Diante disso, o Corregedor-Geral da Justiça do estado do Rio de Janeiro, em 16 de
março de 2020, editou o Provimento nº 19/2020, trazendo as primeiras
normas gerais de prevenção à contaminação pelo COVID-19.

 

25. Em 17 de março de 2020, a Corregedoria Nacional de Justiça, editou a
Recomendação nº 45, aconselhando às Corregedorias dos Tribunais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal a adoção de medidas preventivas para a
redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da
COVID-19, pelos delegatários e/ou responsáveis e usuários do serviço extrajudicial
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brasileiro. Dentre as medidas, foram autorizadas a suspensão das atividades ou a
redução do horário de atendimento ao público.

  

26. Em 20 de março de 2020, esta CGJ editou o Provimento nº 22, autorizando
temporariamente a suspensão das atividades dos Serviços Extrajudiciais, desde
que mantido plantão diário para atender às medidas urgentes, de acordo com as
orientações das autoridades de Saúde Pública.

 

27. Além disso, permitiu o atendimento remoto ao público, com exceção dos
Serviços de RCPN, cujo regime de plantão deve ser presencial. Isso porque
“os que nascem e morrem precisam ser registrados mesmo em momentos de
crise” (in http://cgj.tjrj.jus.br/web/cgj/noticias/noticia/-/visualizar-
conteudo/1017893/7110897, acesso em 25/03/2020, grifei).

 

28. Seguindo a mesma linha, a Corregedoria Nacional da Justiça, em 22 de março de
2020, editou o Provimento nº 91, determinando que o funcionamento dos
Serviços Extrajudiciais observe as orientações das autoridades municipais,
estaduais e nacionais de saúde pública, com a mesma ressalva para os Serviços
de RCPN.

 

29. Após, aquele órgão nacional editou o Provimento nº 92, de 25 de março de
2020, revogado no dia seguinte pelo Provimento nº 93, que dispõe sobre o
envio eletrônico dos documentos necessários para a lavratura de registros de
nascimentos e de óbito no período da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) estabelecida pela Portaria n. 188/GM/MS.

 

30. Posteriormente, a Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento nº 94,
de 28 de março de 2020, dispondo sobre o funcionamento das unidades de
registro de imóveis nas localidades onde foram decretados regime de
quarentena pelo sistema de plantão presencial e à distância e regula
procedimentos especiais

 

31. Em seguida, editou o Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, dispondo sobre
o funcionamento obrigatório dos serviços notariais e de registro, durante esse
período, preferencialmente por “regime de plantão a distância”, mantendo a
validade de atos anteriores, dentre os quais, o Provimento CNJ nº 91 e
94/2020.

 

32. Logo depois, o Corregedor-Geral da Justiça editou o Provimento CGJ nº 31, de
08 de abril de 2020, regulamentando as normas gerais editadas pelo órgão censor
nacional nos Provimentos nos 94 e 95.

 

33. Registra-se, ainda, que os artigos 4º do Provimento CGJ nº 22 e 34 do
Provimento CGJ nº 31/2020 suspenderam os prazos de validade dos protocolos,
de qualificação e de prática dos atos notariais e de registro, excepcionando:

 

I. registro de nascimento e óbito;

Parecer CGJGAB06 0817085         SEI 2020-0626853 / pg. 4

http://cgj.tjrj.jus.br/web/cgj/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/1017893/7110897


II. repasse das parcelas dos emolumentos aos credores previstos
na Lei Estadual nº 3.350;

III. transmissão dos resumos dos atos à Corregedoria Geral da
Justiça e o recolhimento dos emolumentos devidos ao Fundo
Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro; e

IV. registros de imóveis, para os quais se aplicam decurso e a
contagem dos prazos estabelecida no artigo 11 do Provimento CNJ
nº 94/2020.

 

34. Ainda sobre os prazos dos atos extrajudiciais, o Corregedor-Geral da Justiça
editou o Provimento CGJ nº 32, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre o
procedimento de revalidação das certidões de feitos de jurisdição contenciosa
ajuizados, de certidões fiscais, de interdições e tutelas e as certidões de ônus
reais, cuja validade expirarem durante o período da Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN).

 

35. Todos esses atos que regulam a atividade extrajudicial tinham prazo de vigência
até 30 de abril de 2020.

 

36. Em 20 de abril de 2020, o CNJ editou a Resolução nº 314, prorrogando, em
parte, até 15 de maio de 2020, o regime de Plantão Extraordinário instituído no
Poder Judiciário pela Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, cuja validade
também é até 30 de abril de 2020.

 

37. Em 27 de abril de 2020,  o CNJ editou o  Provimento nº 96, prorrogando para o
dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência da Recomendação nº 45, de 17 de
março de 2020, do Provimento nº 91, 22 de março de 2020, do Provimento nº
93, de 26 de março de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março de 2020 e do
Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020.

 

38. Naquele mesmo dia, o CNJ editou o Provimento nº 97, regulando os
procedimentos de intimação nos tabelionatos de protesto de títulos visando a
redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da
COVID-19 como medida preventiva de saúde pública nas referidas serventias
extrajudiciais.

 

39. Como também, editou o Provimento CNJ nº 98, dispondo sobre o pagamento
dos emolumentos, acréscimos legais, dívidas e demais despesas através dos
meios eletrônicos, dentre os quais boleto bancário, cartão de débito e crédito,
inclusive mediante parcelamento, a critério do usuário, como medida preventiva de
saúde pública nas serventias extrajudiciais, visando a redução dos riscos de
contaminação com o novo coronavírus, causador da COVID-19 e dá outras
providências.

 

40. Esta CGJ, por sua vez, editou o Provimento nº 35, prorrogando as providências
determinadas nos Provimentos CGJ nos 19/2020, 20/2020, 22/2020 e 31/2020
até o dia 15 de maio de 2020.
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41. A Corregedoria Nacional editou o  Provimento nº 99, prorrogando para o dia 31
de maio de 2020 o prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 de março de
2020, do Provimento nº 93, de 26 de março de 2020, do Provimento nº 94, de 28
de março de 2020, do Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, do Provimento nº
97, de 27 de abril de 2020 e do Provimento nº 98, de 27 de abril de 2020.

 

42. Diante disso, esta CGJ editou o Provimento nº 39, prorrogando as providências
determinadas nos Provimentos CGJ nos 19/2020, 20/2020, 22/2020 e 31/2020
até o dia 31 de maio de 2020.

 

43. Em 26 de maio de 2020, o Corregedor Nacional editou o Provimento nº 100,
dispondo sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-
Notariado e criando a Matrícula Notarial Eletrônica-MNE.

 

44. Além disso, em 27 de maio de 2020, editou o Provimento nº 101,
prorrogando para o dia 14 de junho de 2020 o prazo de vigência do Provimento
nº 91, 22 de março de 2020, do Provimento nº 93, de 26 de março de 2020, do
Provimento nº 94, de 28 de março de 2020, do Provimento nº 95, de 1º de abril
de 2020, do Provimento nº 97, de 27 de abril de 2020e do Provimento nº 98, de
27 de abril de 2020.

 

45. Assim, esta CGJ editou o Provimento nº 42, que regulamentou o funcionamento
dos Tabelionados de Notas e de Protesto de Títulos e Documentos de Dívidas, e
dos Ofícios de Registros do estado do Rio de Janeiro, durante o período de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
infecção humana pelo novo Coronavírus (Sars-CoV2), alterando e consolidando o
Provimento CGJ no 31. O Provimento nº 42 tinha validade até 14 de junho de
2020.

 

46. Em 12 de junho de 2020, a Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento
nº 105, prorrogando para o dia 31 de dezembro de 2020 os prazos de vigência
do Provimento nº 91, 22 de março de 2020, do Provimento nº 93, de 26 de
março de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março de 2020, do Provimento nº
95, de 1º de abril de 2020, do Provimento nº 97, de 27 de abril de 2020, e do
Provimento nº 98, de 27 de abril de 2020.

 

47. Diante disso, esta CGJ, por meio do Provimento nº 47/2020, publicado em 16
de junho de 2020, alterou e incluiu dispositivos no Provimento CGJ nº 42, além de
prorrogar sua vigência até 27 de julho de 2020.

 

48. Essas, portanto, são as normas que devem ser consideradas para solucionar a
controvérsia destes autos.

 

 

- Competência territorial do tabelião para a prática do ato eletrônico.
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49. O Provimento CNJ nº 95, de 1º de abril de 2020, autorizou a prática de atos
eletrônicos pelos serviços notariais, utilizando o certificado digital e outros
meios, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

 

50. Contudo, a mencionada norma não trouxe regra sobre a competência territorial
para a prática desses atos.

 

51. Diante disso, esta CGJ editou o Provimento CGJ nº 31, de 08 de abril de 2020,
regulamentando aquele ato nacional no estado do Rio de Janeiro e, ao tratar da
competência dos Tabelionatos de Notas para a prática de atos eletrônicos,
reproduziu no artigo 10 a norma contida na Lei dos Notários e Registradores:

 

“Art. 10. A competência para os atos regulados por este
Provimento é absoluta e observará a circunscrição territorial para a
qual o tabelião recebeu sua delegação.”

 

52. Outras corregedorias, no entanto, optaram por inovar no ordenamento jurídico e
criaram limitações não previstas em lei, atingindo também aos particulares, tal
como a Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina, que no Provimento
nº 22, de 31 de março de 2020, previu que:

 

“Art. 12. A competência para os atos regulados por este
Provimento é absoluta e observará a circunscrição territorial para a
qual o tabelião recebeu sua delegação.

 

Art. 13. Será competente para a prática de atos remotos o
tabelião:

I – da respectiva circunscrição onde estiver localizado o imóvel;

II – de qualquer uma das circunscrições, quando os imóveis forem
localizados em áreas de atuação distintas.

III – do domicílio em Santa Catarina de qualquer um dos
interessados, seus representantes, advogados e demais pessoas
que devam intervir no ato, nos demais casos que não envolverem
imóveis.

§ 1º. Na hipótese de competência territorial comum, qualquer
tabelião de notas da circunscrição poderá praticar atos remotos
relativos a imóveis ou pessoas domiciliadas na mesma região
geográfica.

§ 2º. Os escrivães de paz serão competentes para lavraturas de
atos remotos de imóveis situados ou pessoas domiciliadas em toda
a região geográfica do respectivo distrito ou município para o qual
receberam delegação.”

 

53. Assim, pela leitura do enunciado contido no Provimento CGJ nº 31, extrai-se
que o objetivo da norma era aplicar a mesma regra de competência para os
atos notariais em suporte físico e eletrônico.
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54. Afinal, na interpretação, o operador do Direito deve atuar dentro dos limites
semânticos do texto, ou seja, dentro das possibilidades do enunciado. O
intérprete pode até utilizar elementos que não estejam no texto, mas a norma
jurídica obtida do processo de interpretação deve caber no texto normativo.

 

55. Aqui, vale registrar que interpretação não se confunde com construção jurídica.
Nessa sim, o operador do Direito vai além do enunciado normativo e extrai
conclusões/normas jurídicas que estão fora das possibilidades semânticas do
texto, como, v.g., ocorre na analogia.

 

56. Como também, a inquietação com a eventual concorrência desleal entre os
tabeliães não é método de interpretação da norma, principalmente para limitar
apenas os atos eletrônicos.

 

57. Além disso, o Código de Ética da ANOREG-BR já veda essa prática:

 

“Art. 4º - São deveres mútuos entre notários e registradores: (...)

VI - não se permitir a concorrência desleal: - em prejuízo da
distribuição ou da livre escolha do serviço pelo usuário; - aviltando
o preço dos serviços ou o valor dos emolumentos legalmente
devidos; - anunciando ou propagando a supremacia de seus
serviços sobre os dos demais notários e registradores.”

 

58. Desse modo, deve-se entender a regra de competência para a prática dos atos
extrajudiciais.

 

59. Sobre o tema, o artigo 12 da Lei nº 8.935/94 (Lei dos Notários e Registradores)
prevê:

 

“Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e
documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais
e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados
na legislação pertinente aos registros públicos, de que são
incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas
sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas
naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas.”

 

60. O mencionado dispositivo trata expressamente dos registradores de
imóveis e de pessoas naturais. Mas o CNJ “estabeleceu uma jurisprudência
administrativa que fala em ‘princípio da terriotorialidade’ que se aplica igualmente a
todos os registradores” (LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: Teoria
e Prática - 10ª Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 87/88).

 

61. Em relação aos notários, a regra é a liberdade de escolha do tabelião, sem
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qualquer vinculação com o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens
objeto do ato ou negócio jurídico. Nesse sentido, é o artigo 8º da Lei nº 8.935/94:

 

“Art. 8º. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja
o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do
ato ou negócio” (grifei).

 

62. Não obstante, o notário não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município
para o qual recebeu delegação, conforme preveem os artigos 9º da Lei nº
8.935/94 e 215 da Consolidação Normativa desta CGJ, verbi:

 

“Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício
fora do Município para o qual recebeu delegação.”

 

“Art. 216. O Tabelião de Notas não poderá praticar atos de seu
ofício fora do Município para o qual recebeu delegação.”

 

63. Assim, o notário não poderá sair do seu município para, v.g., colher assinaturas
das partes que residem em outra cidade; embora possa realizar atos notariais
relativos a bens imóveis situados em outro lugar ou de partes domiciliadas em
outras comarcas (ob. cit., fls. 84/85).

 

64. Sobre o tema, Walter Ceneviva leciona que:

 

“A norma do art. 9º consiste numa restrição: município é o
âmbito exclusivo no qual o tabelião pode atuar. Cada ato
lavrado indicará ou a sede da serventia, ou um lugar na
municipalidade. Quando escolhido tabelião de fora do município do
domicílio das partes ou do lugar do bem negociado, aquelas
poderão deslocar-se para firmarem o instrumento, mas não o
tabelião de notas.” (in Lei dos Notários e dos Registradores
comentada – 8. Ed. Rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 96,
grifei)

 

65. Logo, a limitação se destina apenas ao tabelião de notas, ela não reduz a liberdade
de escolha do tabelião, quiçá ao advogado pela parte.

 

66. Portanto, in casu, não está correta a interpretação da gestora do 15º Ofício de
Notas da Capital do enunciado contido no artigo 10 do Provimento CGJ nº
31/2020.

 

67. Até porque a relação entre o advogado e seu cliente se baseia
na confiança recíproca (ut art. 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB).
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68. A DIFEX opinou no mesmo sentido:

 

“assiste razão a alegação feita pela Procuradora de Prerrogativas
da OAB, de que tal limitação, se houver, afrontaria o disposto no
artigo 7º do Estatuto da Advocacia, Lei nº 98.906/1994, que assim
estatui:

Art. 7º. São direitos do advogado: 

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território
nacional”

 

69. Por fim, vale consignar que o Provimento CGJ nº 31, neste ponto, foi revogado
pelo Provimento CNJ nº 100 e, na sua íntegra, pelo Provimento CGJ nº 42.
Apesar disso, o entendimento, em relação ao patrono das partes, se mantém.

 

70. Isso porque, apesar de a mencionada norma nacional ter repetido a regra geral de
competência e estabelecido limitações para a lavratura do ato notarial eletrônico,
não previu obrigatoriedade de todos as partes terem domicilio no mesmo
município para o qual o tabelião recebeu a sua delegação.

 

71. Confiram-se as regras de competência estabelecidas no ato nacional, verbi:

 

“Art. 6º. A competência para a prática dos atos regulados neste
Provimento é absoluta e observará a circunscrição territorial em
que o tabelião recebeu sua delegação, nos termos do art. 9º da Lei
n. 8.935/1994.

 

Art. 19. Ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do
domicílio do adquirente compete, de forma remota e com
exclusividade, lavrar as escrituras eletronicamente, por meio do
e-Notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas
digitais das partes.

§1º Quando houver um ou mais imóveis de diferentes
circunscrições no mesmo ato notarial, será competente para a
prática de atos remotos o tabelião de quaisquer delas.

§2º Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do
domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer
tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura
do ato.

§3º Para os fins deste provimento, entende-se por adquirente,
nesta ordem, o comprador, a parte que está adquirindo direito real
ou a parte em relação à qual é reconhecido crédito.

 

Art. 20. Ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado
ou, quando inaplicável este critério, ao tabelião do domicílio do
requerente compete lavrar as atas notariais eletrônicas, de
forma remota e com exclusividade por meio do e-Notariado, com a
realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes.
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Parágrafo único. A lavratura de procuração pública eletrônica
caberá ao tabelião do domicílio do outorgante ou do local do
imóvel, se for o caso.

 

Art. 21. A comprovação do domicílio, em qualquer das hipóteses
deste provimento, será realizada:

I - em se tratando de pessoa jurídica ou ente equiparado: pela
verificação da sede da matriz, ou da filial em relação a negócios
praticados no local desta, conforme registrado nos órgãos de
registro competentes.

II - em se tratando de pessoa física: pela verificação do título de
eleitor, ou outro domicílio comprovado. Parágrafo único. Na falta
de comprovação do domicílio da pessoa física, será observado
apenas o local do imóvel, podendo ser estabelecidos convênios
com órgãos fiscais para que os notários identifiquem, de forma
mais célere e segura, o domicílio das partes.

 

Art. 23. (...)

§ 1º Tratando-se de documento atinente a veículo automotor,
será competente para o reconhecimento de firma, de forma
remota, o tabelião de notas do município de emplacamento do
veículo ou de domicílio do adquirente indicados no Certificado de
Registro de Veículo - CRV ou na Autorização para Transferência de
Propriedade de Veículo - ATPV.”

 

 

- Infração administrativa não caracterizada, diante da ausência de dolo.

 

72. In casu, apesar do erro na interpretação da norma local, não se verificou que o
preposto ou a própria delegatária tenha agido dolosamente.

 

73. Isso porque não ficou caracterizada a “vontade genérica de fazer o que a lei veda
ou não fazer o que a lei manda” (MAZZILI, Hugo Nigro, A defesa dos interesses
difusos em juízo, 7. ed. Saraiva, São Paulo, p. 162).

 

74. Registra-se que “o dolo, em direito administrativo, é a intenção do agente que
recai sobre o suporte fático da norma legal proibitiva. O agente quer realizar
determinada conduta objetivamente proibida pela ordem jurídica. Eis o dolo. Trata-
se de analisar a intenção do agente especialmente diante dos elementos fáticos –
mas também normativos – regulados pelas leis incidentes à espécie” (OSÓRIO,
Fábio Medina. Improbidade Administrativa. Porto Alegre, Ed. Síntese. 1998, p.
135).

 

75. Tal elemento é essencial para a caracterização da infração administrativa, tal como
Carlos Alberto Hohmann Choinski aponta no trabalho intitulado “Estudo sobre
o dolo no direito administrativo”:
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“Tampouco, o dolo se compõe na mera ilegalidade do ato, visto
que, nas hipóteses de infração administrativa juridicamente
relevante, há que se fixar, além da mera transgressão aos vínculos
da lei a necessária avaliação do dolo. Assim, não basta a ilegalidade
do ato, mas também a avaliação subjetiva do ato do agente para se
formar juízo claro de reprovabilidade”
(http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/19868-
19869-1-PB.pdf, acesso: 31/03/2020).

 

76. Portanto, não ficou caracterizado o ilícito funcional que autorize a aplicação de
sanção disciplinar, que nada mais é do que “a possibilidade de o Estado impor um
mal em face de uma conduta reprovável e prejudicial ao serviço notarial”
(LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de Direito Notarial – da atividade e dos
docuemtnos notariais, 3ª ed., Editora JusPodvim, p. 435).

 

77. Diante disso, SUGIRO que não seja aberto procedimento disciplinar contra a
delegatária do Serviço do 15º Ofício de Notas da Capital.

 

78. Assim, OPINO para que as partes sejam orientadas de que o artigo 10 do
Provimento CGJ nº 31/2020 não exigia que o advogado das partes interessadas
na lavratura de escritura pública de divórcio tivesse domicílio no mesmo município
para o qual o tabelião recebeu a delegação.

 

79. RECOMENDO, ainda, que as partes seja intimadas da decisão que vier a ser
proferida com cópia deste parecer.

 

80. Por fim, SUGIRO que, após certificado o cumprimento da decisão que vier a ser
proferida, nada mais sendo requerido, os autos sejam remetidos ao arquivo.

 

81. Ante o exposto, encaminhem-se à consideração do Corregedor-Geral da Justiça,
Desembargador Bernardo Garcez.

 

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2020.

 

 

ALINE ABREU PESSANHA

Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça

 

Documento assinado eletronicamente por ALINE ABREU PESSANHA, Juiz Auxiliar da
CGJ, em 07/07/2020, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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https://www3.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817085 e o código CRC 31FFB33E.

Av. Erasmo Braga, 115 - Bairro Centro - CEP 20020-903 - Rio de Janeiro - RJ -  
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CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
CGJ - GABINETE 6 DOS JUIZES AUXILIARES

DECISÃO

 

ACOLHO a manifestação da juíza auxiliar Aline Abreu Pessanha, por seus fundamentos
que adoto como razão de decidir, e DETERMINO que as partes sejam orientadas de
que o artigo 10 do Provimento CGJ nº 31/2020 não exigia que o advogado assistente
em escritura eletrônica de divórcio extrajudicial tivesse domicílio no mesmo município
para o qual o tabelião recebeu a sua delegação.

 

2. Como também, devem ser orientadas de que o Provimento CGJ nº 31 foi
revogado pelo Provimento CNJ nº 100/2020 e Provimento CGJ nº 42/2020.

 

3. Expeça-se ofício às partes, comunicando-as desta decisão, com cópia do
parecer ora aprovado.

 

4. Após, certifique-se o integral cumprimento desta decisão e, nada mais sendo
requerido, arquivem-se.

 

Publique-se.

 

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2020.

 

 

 

DESEMBARGADOR BERNARDO GARCEZ

Corregedor-Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO,
Corregedor Geral de Justiça, em 07/07/2020, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www3.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817120 e o código CRC 23D1B978.
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