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Ofício Circular n° /2014-SEC

Goiânia,J> de^ Í^OíMw de 2014.

Processo n° 4409027/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Solicita que os tabeliães e regislradores de imóveis sejam cientificados acerca da

necessidade de que sejam exigidas as certidões dos distribuidores judicias (feitos ajuizados)

para a lavratura de escrituras públicas, destacando-se a previsão contida na Recomendação

n° 03 da Corregedoria Nacional de Justiça

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 308/2014. do Parecer n°

641/2013-2°JA e da peça de fs. 26/27. para conhecimento próprio, de seus pares e dos

tabeliães e registradores de imóveis, submetidos à sua disciplina.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente.

Í^REIRAPERILODesembargadora NELMABI
Corregcdora\íienaraa Justiça

ofcii02-l/RC
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COrregGdOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Processo n° : 4409027/2013 - Goiânia

Nome : Anderlei Barbosa Marcelino

Assunto : Faz solicitação

302DESPACHO/OFICIO N° OU b /2014

i*.SÍ

Cuida-se de expediente encaminhado por Anderlei

Barbosa Marcelino, em cujo bojo pede esclarecimentos sobre a regularidade do

procedimento adotado pelos tabelionatos desta Capital quanto à exigência de

certidões no momento de lavratura de escrituras, além de fazer questionamentos

sobre prazos e valores relativos a tal expedição.

O postulante salienta que, na qualidade de corretor de

imóveis com atuação nesta Capital, não raro experimenta graves constrangimentos,

já que, diante da dispensa de apresentação desses documentos, às vezes resta

configurada a venda com fraude a credores.

Invoca as disposições contidas na Lei n° 7.433/85 (que

exige, na lavratura de atos notariais, a apresentação de certidão de feitos ajuizados)

e do art. 631 da Consolidação dos Atos Normativos (que impõe ao tabelião a

incumbência de cobrar, no ato da escritura, a apresentação de certidão atualizada

do Registro de Imóveis e os documentos de ações reais e pessoais e ônus reais).

Afirma que, à procura de explicações para o não cumprimento de tais exigências, foi

informado de que a dispensa seria motivada pela demora na entregadas certidões e

pelo valor cobrado por tais documentos.
/ /
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Conclui requerendo a apuração de irregularidades

referentes à expedição da certidão do cartório distribuidor, além de pugnar para que

seja baixado ato normativo, de acordo com a Lei n° 7.433/85 "para obrigar os

tabelionatos a cumprir as exigências legais, inclusive no tocante à exigência da

certidão referente aos feitos ajuizados".

A Assessoria de Orientação e Correição desta

Corregedoria acostou aos autos as Informações de fs. 15/22, em cujas linhas foi

atestada a inviabilidade do pleito inicial, ao argumento de que, como a lei prevê a

necessidade de que sejam registradas nas matrículas respectivas as ações reais ou

pessoais reipersecutórias relativas aos imóveis, "desnecessária é a exigência da

certidão dos feitos ajuizados a ser expedida pelo Distribuidor Cível".

Àquela ocasião a mencionada Divisão esclareceu que tal

providência, ultimada com base no art. 167, I, n° 21, da Lei n° 6.015/731, não apenas

cientifica os interessados da existência dessas ações, como também faz presumir

cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior a sua

inscrição.

Em resposta aos demais questionamentos, assevera

ainda inexistir previsão legal que ampare a exigência da certidão expedida pelo

Distribuidor Criminal e que, com relação à certidão trabalhista, existe a

Recomendação n° 03, da Corregedoria Nacional de Justiça2. Ressalta também que a

dispensa da apresentação da certidão dos distribuidores cíveis foi efetivada pelo

Decreto Federal n° 93.240/86, nada havendo que fundamente a alegação de que tal

dispensa tenha se dado por força da demora na entrega de tal documento ou do

preço por ele cobrado.

Afirma que não há falar em sonegação de receitas

1 Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:
I - o registro:

21) das citações deações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis. y^
2 Que recomenda aos tabeliães de notas que cientifiquem as partes acerca da possibilidade de obtenção prévia de Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do art. 642-Ada CLT.
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públicas, ao tempo em que aponta os dispositivos regimentais que disciplinam o

valor das custas devidas pelas certidões.

O 2o Juiz Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Antônio Cézar P.

Meneses, manifesta-se às fs. 30/34, por intermédio do Parecer n° 349/2013, e

salienta que, embora o Decreto Federal n° 93.240/86 não exija expressamente a

certidão de feitos ajuizados no momento de lavratura dos atos notariais, há previsão

implícita nesse sentido no inciso V de seu art. 1o, que, "ao dispor acerca da

necessidade da apresentação dos demais documentos e certidões exigidos por lei,

remete claramente ao artigo 1o, § 2o, da Lei n° 7.433/85, que alude à certidão de

feitos ajuizados".

Conclui, assim, que "a apresentação das certidões

exigidas pela Lei n° 7.433/85 é diligência que se faz necessária para preservar o

interesse das partes e, sobretudo, o interesse público, na eficácia e validade dos

negócios jurídicos levados a registro, não podendo, pois, ser dispensada a

requerimento dos interessados, salvo se houver disposição legal em sentido

contrário". O parecerista sugere, portanto, a expedição de ofício circular aos

tabeliães e registradores de imóveis do Estado, orientado-os acerca da necessidade

de serem exigidas as mencionadas certidões dos distribuidores judiciais para a

lavratura de escrituras públicas.

Por outro lado, manifesta sua concordância com a

informação trazida acerca da inexistência de qualquer sonegação.

Diante da evidente divergência quanto ao teor de tais

manifestações, fora determinada nova oitiva da Assessoria Correicional, que, à fl.

36, ratificou o pronunciamento outrora exarado no feito e informou que a matéria

aqui debatida já foi apreciada no bojo do procedimento n° 3085533/2009, ocasião

em que este órgão orientador deliberou pela orientação quanto à obrigatoriedade da

certidão no ato de lavratura de escritura. Todavia, tal como prossegue informando,

"esta recomendação fez surgir vários questionamentos gerando insatisfação e

3

Rua 10, nn150, 11° andar. St. Oeste, Goiânia - GO - CEP 74.120-020 - Fo/íe (62J 3^16-2000 - Fax (62) 3216-2677



I

isJ
.4/ /•• «-, o

. PODER JUDICIÁRIO [|Rs-uHl_|
COrregedOria Corregedoria-Geral da Justiça %S^~-
geral da jUStiça Assessoria Jurídica \> "^ „
do estado de goiás ***- *

transtornos após sua divulgação", e, "diante deste fato o Corregedor-Geral da

Justiça, à época, Desembargador Felipe Batista Cordeiro, editou o Provimento n°

10/2010, revogando o Ofício-Circular n° 22/2010 e alterou a redação do item VII do

artigo 631, da Consolidação dos Atos Normativos desobrigando aos tabeliães a

exigência da certidão do Distribuidor Cível". À aludida informação foram acostados

os documentos de fs. 37/44 e, após tais fatos, os autos foram novamente

encaminhados à conclusão.

É o relato do que consta do feito.

Consoante relatado, a controvérsia discutida no presente

procedimento diz respeito à imprescindibilidade de apresentação de certidões

negativas dos distribuidores cíveis, criminais e trabalhistas no momento de lavratura

de escrituras públicas. A peça inicial veicula, ainda, questionamentos sobre prazos e

valores relativos à expedição de tais certidões.

Como salientado em linhas volvidas, a questão já foi

apreciada por este órgão orientador no bojo do procedimento n° 3058333/2009, o

que culminou na edição do Ofício Circular n° 22/2010, que veiculou recomendação a

notários e registradores quanto à obrigatoriedade de exigência da certidão expedida

pelo Distribuidor Cível para lavratura de escritura pública visando alienar ou onerar

bens.

Ocorre que "esta recomendação fez surgir vários

questionamentos gerando insatisfação e transtornos após sua divulgação" (f. 36),

fato que fez com que o então Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Felipe

Batista Cordeiro, editasse o Provimento n° 10/2010 que, ao revogar o Ofício-Circular

n° 22/2010 e alterar a redação do item VII do artigo 631 da Consolidação dos Atos

Normativos da CGJ, desobrigou os tabeliães de tal exigência.

Não se pode olvidar, porém, que a Administração pode

rever seus atos a qualquer momento, sobretudo quando evidenciada aj)portunidade

e conveniência de tal conduta. /
/
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No caso, a questão encontra-se diretamente relacionada

à necessária segurança que deve permear os registros públicos, de forma que a

regulamentação de procedimentos que contribuam para tal objetivo hão de ser

concretizados no âmbito desta Corregedoria.

Com efeito, a Lei n° 7.433/85 prevê expressamente em

seu art. 1o, §2°, que:

"Art 1o - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a

imóveis, além dos documentos de identificação das partes,

somente serão apresentados os documentos expressamente

determinados nesta Lei.

(...)

§ 2o - O Tabelião consignará no ato notarial, a apresentação do

documento comprobatório do pagamento do Imposto de

Transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuizados,

e ônus reais, ficando dispensada sua transcrição, (destaques

inexistentes no original)

A seu turno, o Decreto Federal n° 93.240/98, ao

regulamentar o diploma legal em referência, além de especificar em que consistiriam

as certidões fiscais e arrolar as certidões alusivas a ônus reais e pessoais, tem

igualmente como obrigatória a apresentação "dos demais documentos e certidões,

cuja apresentação seja exigida por lei".

Note-se que, ao regulamentar a Lei n° 7.433/85, o

Decreto em referência não afastou a disposição relativa à apresentação dos feitos

ajuizados, o que faz concluir que tal exigência permanece em vigor. Ademais, não se

pode olvidar que a certidão de feitos ajuizados não eqüivale à de ônus reais, como

bem salientado pelo Juiz Auxiliar em parecer de fs. 30/34:

/
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"(...) depreende-se que as certidões de feitos ajuizados,

que não se confundem com as certidões de ônus reais expedidas pelo Registro de

Imóveis, não são expressamente exigidas na lavratura de atos notariais, relativos a
imóveis.

Todavia, entendo que são exigidas implicitamente no

inciso V, pois este, ao dispor acerca da necessidade da apresentação dos demais

documentos e certidões exigidos por lei, remete claramente ao artigo 1o, § 2o, da Lei

n° 7.433/85, que alude à certidão de feitos ajuizados.

Ressalte-se que o mencionado Decreto excepciona em

uma única hipótese a apresentação das certidões elencadas no texto da lei, ao

prever, no § 2o do art. 1o, a dispensa, pelo adquirente, da apresentação das

certidões fiscais referentes aos tributos que incidem sobre imóveis urbanos, arcando

o comprador, contudo com o pagamento dos débitos fiscais existentes.

Desse modo, vislumbro que a apresentação das certidões

exigidas pela Lei n° 7.433/85 é diligência que se faz necessária para preservar o

interesse das partes e, sobretudo, o interesse público, na eficácia e validade dos

negócios jurídicos levados a registro, não podendo, pois, ser dispensada a

requerimento dos interessados, salvo se houver disposição legal em sentido

contrário.

(...)

Assim, entendo, s.m.j., que devem ser apresentadas,

portanto, tanto as certidões de feitos ajuizados como a de ônus reais para a prática

de atos notariaisrelativos a imóveis, pois existe previsão legal expressa para tanto".

Importante salientar que a referida exigência encontra-se

igualmente disciplinada no âmbito da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo, cuja Consolidação das Normas Extrajudiciais prevê, em seu item 59,

"e" (f. 38) a necessidade de apresentação, para fins da lavrafun? de escrituras
/ /

/ / 6
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relativas a imóveis, "das certidões dos distribuidores do foro das Justiças Estadual,

Federal e Trabalhista, ou a expressa dispensa pelo adquirente e declaração do

alienante, sob pena de responsabilidade civil e penal, de que o imóvel encontra-se

livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, e sobre a

existência de outras ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e

de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo".

Assim, também a previsão contida na Consolidação

Normativa - Parte Extrajudicial, do TJRJ:

Seção IV - Das normas gerais para a lavratura de atos

notariais:

Art. 241. Antes de lavrar a escritura, o Tabelião observará:

(...)

VI - se estão em ordem as certidões exigidas por lei ou

prescrições normativas;

(...)

Art. 242. Conferida a documentação, o escrevente consignará:

(...)

VI - no caso de imóvel, tanto na escritura definitiva quanto na

referente à promessa:

(...)

c) declaração de que se encontra livre e desembaraçado de

qualquer ônus real, judicial ou extrajudicial, especificando-os,

se houver;

(...)

g) certidões, assim entendidas:

(1) em relação a imóvel urbano, as que se refiram a tributos

que incidam sobre o imóvel, observadp-'ó" disposto no § 3o

Rua 10, n°150, 11°andar. St. Oeste. Goiânia - GO - CEP 74.120-020 -/Fonj^82) 3216-2000 - Fax (62)^216-2677
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deste artigo;

(2) em relação a imóvel rural, o certificado de cadastro emitido

pelo órgão federal competente, com a prova da quitação do

último imposto territorial rural lançado, ou, quando o prazo para

o seu pagamento ainda não tenha vencido, o correspondente

ao exercício imediatamente anterior;

(3) de feitos de jurisdição contenciosa ajuizados (ações

reais e pessoais reipersecutórias) e do Juízo orfanológico;

(4) de ônus reais expedida pelo Registro de Imóveis

competente, na forma estabelecida pela Lei n°. 7.433/85 e pelo

seu regulamento, Decreto n°. 93.240/86;

(5) certidões de interdições e tutelas, do domicílio do

outorgante, e

(6) certidões dos Ofícios de Distribuição competentes, em se

tratando de escrituras referentes à primeira aquisição da casa

própria ou praticados com a interveniência de cooperativas

habitacionais, quando destinados à residência do adquirente.

(...)

i) demais documentos e certidões cuja apresentação seja

exigida por lei específica ou disposição normativa; (Alínea

acrescida pelo Provimento CGJ n° 72/2009, publicado no

DJERJ de 06/10/2009)

Nessa ordem, diante da necessidade de proporcionar

meios eficazes ao controle e segurança dos atos praticados pelos serviços

extrajudiciais, mostra-se evidente a existência de elementos que justificam a

imposição, aos cartorários, da exigência da apresentação da certidão dos feitos

ajuizados no momento da lavratura de escrituras.

Por todo o exposto, acolho o parecer n° 349/2013 (fs.

30/34) e determino a expedição de ofício circular aos Diretores dei^oro do Estado de

8
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Goiás para que cientifiquem os tabeliães e registradores de imóveis, acerca da

necessidade de que sejam exigidas as certidões dos distribuidores judiciais (feitos

ajuizados) para a lavratura de escrituras públicas, destacando a previsão contida na

Recomendação n° 03, da Corregedoria Nacional de Justiça1. Cientifique-se o

subscritor da peça de fs. 04/06, encaminhando-lhe cópia da peça opinativa e deste
despacho.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, x^/de janeiro de 2014.

DesembargadpmJlZ EDUARDO DE SOUSA
Corregedor-p^áfda Justiça em Substituição

/

LCSC(JCRE)

I

1 Que recomenda aos tabeliães de notas que cientifiquem as partes acerca da possibilidade de obtenção prévia de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do art. 642-Ada CLT.
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PROCESSO N°: 4409027

NOME: Anderlei Barbosa Marcelino

ASSUNTO: Faz Solicitação
PARECER N°: 641/2013-2° JA

Ilustre Desembargadora Corregedora,

CORREGEDORIA

&
TO

Trata-se de expediente subscrito pelo corretor de imóveis

Anderlei Barbosa Marcelino, no qual informa que os tabelionatos

desta Capital não exigem certidões negativas dos distribuidores

cíveis, criminais e trabalhistas para a lavratura de escritura,

contrariando o disposto nos artigos 1° e 2° da Lei n°. 7.433/85 e no

artigo 631 da Consolidação dos Atos Normativos.

Após manifestação da Assessora de Orientação e Correição

desta Corregedoria (fls. 19/22), proferi o Parecer n°. 349/2013 (fls.

30/34). Neste, manifestei-me pela necessidade e obrigatoriedade de

apresentação das certidões de feitos ajuizados e de ônus reais para a

prática de atos notariais relativos a imóveis, em vista da existência de

previsão legal expressa.

Nesse sentido, sugeri a expedição de ofício circular aos

tabeliães e registradores de imóveis deste Estado, a fim de que

passem a exigir mencionadas certidões dos distribuidores judiciais

para a lavratura de escrituras públicas.

Novamente instada, a Assessora de Orientação e Correição

ratificou os termos das informações prestadas anteriormente e

acrescentou que a matéria em análise já foi discutida nesta

Corregedoria Geral, resultando na expedição do Ofício circular n°.

22/2010, cuja recomendação foi a mesma acima sugerida.

Todavia, diante de vários questionamentos, foi editado o

Provimento n°. 10/2010, que alterou a redação do item VII do artigo

631 da Consolidação dos Atos Normativos, desobrigando os tabeliães

de exigirem a certidão do Distribuidor Cível (fl. 36).

Posteriormente, foram solicitadas informações à Presidênpt

MB 1
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deste Tribunal acerca do procedimento n°. 95599-91.2010.8.09.0000

(201090955995), em que se discute a isenção de taxa para expedição

de certidões negativas cíveis e criminais (fl. 46). Em resposta, foi

juntada a documentação de fls. 50/60, por meio da qual se extrai que

o procedimento acima mencionado foi novamente submetido à

apreciação da Corte Especial.

É o suficiente relatório.

Passo à manifestação.

Eminente Corregedora Geral da Justiça, após analisar com

profundidade os presentes autos, concluo pela manutenção integral

do Parecer n°. 349/2013, lançado nas fls. 30/34, porquanto partiu de

interpretação que considero mais acertada do que dispõe a Lei n°.

7.433/85.

Com efeito, a meu sentir, as novas informações trazidas aos

autos são incapazes de afastar a incidência da legislação que rege a

matéria. Aliás, a iniciativa do Tribunal de Justiça de enviar projeto de

lei à Assembléia Legislativa que trata de imunidade tributária para a

expedição de certidões cíveis e criminais, com a possibilidade,

inclusive, de obtê-las pela internet, só vai facilitar o atendimento das

exigências legais em apreço.

Desse modo, reitero, respeitosamente, seja expedido ofício

circular aos tabeliães e registradores de imóveis deste Estado,

orientando-os acerca da necessidade de serem exigidas as

mencionadas certidões dos distribuidores judiciais para a lavratura de

escrituras públicas.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 23 de dezembro dé) 2013.

Antônio Céz< r P Meneses

2o Juiz Auxiliar-CGJ
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Corregedoria Nacional de Justiça

Recomendação n° 03

Dispõe sobre a cientificaçào prévia das
my partes, nos atos notariais que
*' especifica, quanto à possibilidade de

obterem Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
constitucionais e regimentais, tendoem vista a relevância do tema e o disposto
no artigo 8 . Xe XX. do Regimento Interno doConselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO que o principio constitucional da segurança jurídica
contempla a necessidade de o Estado propiciar instrumentos para garantia do
cidadão, a ser prestigiada pelo Judiciário, pelos serviços auxiliares e pelos
agentes dos serviços notariais:

CONSIDERANDO a instituição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) pela Lei n° 12.440/2011. a fim de comprovar a inexistência de débitos
inadimplídos perante a Justiça do Trabalho:

CONSIDERANDO que a maior transparência sobre a real situação jurídica dos
alienantes contribui para que sejam evitadas discussões sobre eventual fraude
à execução;

CONSIDERANDO que a referida certidão tem amplitude nacional o é expedida,
gratuita e eletronicamente, no sitio do Tribunal Superior do Trabalho
(www.tst.jus.br):

RESOLVE:

Art. 1 . Recomendar aos tabeliães de notas que cientifiquem as partes
envolvidas da possibilidade de obtenção prévia de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT). nos termos do art. 642-A da CLT. com a redação
dada oela Lei nü 12.440/2011, nas seguintes hipóteses:
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I - alienação ou oncracão. ;i qualquer- titulo, de bem imóvel ou
direito a ele relativo;

II - partilha de bens imóveis em razão de separação, divórcio ou
dissolução cie união estável:

Art. 2 . Deverá consta.r cia escritura lavrada que a cieníificação referida no
artigo anterior íoi previamente realizada.

Ar;. 3:'. O atendimento a presente recomendação não esgota ou substitui outras
providências necessárias a segurança jurídica do negócio.

Art. 4". As Corregedorias Gerais do Justiça dos Estados serão cientificadas do
teor desta recomendação, para divulgação o fiscalização de sou cumprimento.

Art. 5 . A presente recomendação entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de marco de 2012.

MINISTRA ELIANA CALMON

Corregedora Nacional de Justiça


