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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA, no uso de suas awibuigdes que lhe confere 0

EXPEDIENTE DO 2° GRAU
a

Art. 33 da Lei n° 12.342 de 28 de fulho de 1994, em atendimento ao
oficio n.° 8/2007 da Excelentisstma Senhora Desembargadora Huguette

Braquehais, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceard. através
de processo administrativo n.° 2007,0000.3614-3-T], RESOLVE

1- TRIBUNAL DE JUSTICA

determinar

RODRIGUES

o

rctorno

de

JOSE

matricula 529.1/4, junto a mencionada

N°21/2007

DESEMBARGADOR
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO CEARA, no uso de suas atribuigdes legais,

RESOLY E designar 0 Dr, CEZAR MOREL ALCANTARA,
Juiz Substituto titular da Comarca de Novo
sem prejuizo de suas fungdes. pela Comarca
férias da titular. a partir de 15.01.2007,
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E
GABINETE DA PRESIDENCIA
JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, aos

Oriente, para responder
de Ipaporanga, durante as
CUMPRA-SE.
DO TRIBUNAL DE
15 de janeiro de 2007.

DES. FERNANDO LUIZ XIMENES
PRESIDENTE

ROCHA

Home

PORTARIA

N? 24/2007

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO CEARA, no uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE
RODRIGUES

designar

FEIJAO,

a Dra. ANTONIA

DILCE

Juiza de Direito Auxiliar Titular da 8" Zona

Judicidria, para responder sem prejuizo de suas fungdes, pela Comarca
de Guaraciaba do Norte durante, licenga da Titular , a partir de 9,01.2007,
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE

DA

JUSTICA DO ESTADO

PRESIDENCIA

DO

TRIBUNAL

DO CEARA, aos 9 de janeiro

DES. FERNANDO LUIZ XIMENES
PRESIDENTE

DE

de 2007.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
CEARA, no uso de suas atribuig¢des que Ihe confere o Art. 53. da
n.° 12.342 de 28 de julho de 1994 ¢ em conformidade com o

processo administrativo n.° 2006.0023.9803-6-TJ, despacho desta
Presidéncia datado de 5.1.07, RESOLVE autorizar a disposicio de
MANOEL MORAES JUNIOR, Analista Judiciério da Comarca de
Fortim de 1° Entrancia, matefcula 1437.1/5, para a Prefeitura Municipal
de Fortim, sem 6nus para a origem, pelo perfodo de 180 (cento ¢
oitenta) dias, a contar da publicagio deste ato. TRIBUNAL DE

JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, em Fortaleza, aos 9 dias do
més de janeiro do ano de 2007.

DESEMBARGADOR

FERNANDO LUIZ XIMENES
PRESIDENTE
ae

Comarca,

uma

vez que

se

FERNANDO LUIZ XIMENES
PRESIDENTE

ROCHA

Bak
PORTARIA

N.° 41/2007

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA, no uso de suas atribuigées legais. nos termos
dos artigos [82 e 183 do Cédigo de Divisio ¢ Organizaciio Judicidria
do Estado do Ceara.
RESOLVE classificar peto critério de MERECIMENTO, a
VARA UNICA DA COMARCA DE SAO BENEDITO, de 3° Entrancia
vaga em virtude da promogio do Dr. Roberto Ferreira Facundo.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. aos 18 de janeiro de 2007.
DES. FERNANDO LUIZ XIMENES
PRESIDENTE

ROCHA

TE er

PORTARIA

N* 43/2007

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA, no uso de suas atribuigdes legais,
RESOLVE
revogar a Portaria n°” 771/2006 ¢ designar o
Dr. LUCIO ALVES CAVALCANTE, Juiz de Direito Auxiliar Titular
da 9° Zona Judicidria, para responder sem prejuizo de suas funcdes,

pela Comarca de Tamboril, durante auséncia do Titular.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, aos 18 de janeiro de 2007.

ROCHA

ote ie vk

DO
Lei

COUTINHO

encontrava & disposigdo no Cartério Eleitorat da 100° zona da Comarca
de Groafras, a partir de 11.11.06. TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA, em Fortaleza. aos #1 dias do més de janeiro
do ano de 2007.

1.1-ATOS DO PRESIDENTE
PORTARIA

JADER

Analista Judicidrio Adjunto da Comarca de Sobral.

ROCHA

DES. FERNANDO LUIZ XIMENES
PRESIDENTE

ROCHA

Cr
PORTARIA

N° 42/2007

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA, no uso de suas atribuigdes legais,
RESOLVE
designar a Dra. ANA CLEYDE VIANA DE
SOUZA, Juiza de Direito titular do Juizado Especial Civil e Criminal
da Comacca de Sio Benedito, para responder pela vara inica da mesma
Comarca durante vacdncia.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, aos [8 de janeiro de 2007.
DES. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
PRESIDENTE

DA

JUSTIGA

TRIBUNAL

PLENO

N°

CAMARAS

JANEIRO

Des. Farnando Luiz Ximenes Rocha- Presidente
Des. Emani Barreira Porto
Des. Francisco Harolde Rodrigues de Albuquerque
Des. Joao de Deus Barros Bringel
Desa. Huguette Braquehais
Des. Rémulo Moreira de Deus
Des. José Claudio Nogueira Carneiro
Desa. Gizela Nunes da Cosia
Cesa. Maria Celeste Thomaz de Aragao

Des. José Arisio Lopes da Costa

I

CADERNO

2007-

(Raunides 4s segundas e ultlmas quartas-felras,
da cada més,com inicio 4s 13:30 horas)

Ges. Rémulo Moreira de Deus - Presidente
Des. José Claudio Nogueira Cameiro
Desa, Gizela Nunes da Costa

Des. Feo. Haroldo R. Albuquerque-Presidente
Desa. Huguette Braquehais
Des. Luiz Gerardo de Pontes Brigido
Des. Joao Byron de Figueiredo Frota

Desa. Marla Celeste Thomaz da Aragio
Des. José Arisio Lopes da Costa
Des. Ademar Mendes Bezerra
Desa. Edite Bringa! Olinda Alencar

Desa. Mariza Magalhaes Pinheiro

Des. José Mario Dos Martins Coelho
Desa, Maria Sirene de Souza Sobrelra
Des. Raimundo Eymard Ribeiro de Amareira

Des. José Edmar de Arruda Coelho
Desa. Maria Iracema do Vale Holanda
Des. Anténio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes
Des. Lincoln Tavares Dantas
Des. Celso Albuquerque Macédo
Des. Francisco Lincoln Araujo e Silva
Desa, Lucia Maria do Nascimento Fiuza Bitu
Dr. Raimundo Rebougas de Lima- Secretario

4° CAMARA

DE

CAMARAS CRIMINAIS REUNIDAS|

CIVEIS REUNIDAS

( Reunides 4s segunidas a ittimas tergas-felras,
da cada maés.com inicio ds 13:30 horas)

( Reunides as quintas-felras. com inicio ds 13:30 horas}

Dr.

Raimundo Rebougas de Lima-Secretario

41° CAMARA

CRIMINAL

(RouniBes As tergas-felras, com Inicio ds 13:30 horas)

CIVEL

4] Des. Feo. Haroido A. Albuquerque-Presidente
(Reunides 4s segundas-feiras, com inicio 4s 13:30 horas}

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brigido

Des. Lulz Gerardo de Pontes Brigido
Desa, Mariza Magalhaes Pinheiro
Des. Raimundo Eymard Hibeiro de Amoreira
Dr. Alexandre Rames Garcla - Secretario

Des. Aémulo Moreira de Deus - Presidente
Des. José Arfsio Lopes da Costa
Des. José Edmar de Arruda Coelho
Desa. Maria Iracema do Vale Holanda

Des. Joao Byron de Figueiredo Frota
Des. Ademar Mendes Bezerra
Desa. Mariza Magalhaes Pinheiro

Luiz Diego Ribeiro Vinhas Lopes - Secretério

2? CAMARA

Desa. Edite Bringe! Olinda Alencar

22> CAMARA

Des. José Cl4udio Nogueira Carneiro - Presidente
Desa.Gizela Nunes da Costa
Des. Ademar Mendes Bezerra
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes
Rinah Melo da Silva - Secretaria

Desa. Maria Iracema do Vale Holanda
Des. José Mario Dos Martins Goelho
Desa. Maria Sirene de Souza Sobretra
Des. Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira
Des. Anténio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mandes

3° CAMARA

CIVEL

(Reunides as segundas-feiras, com inicg ds 13:30 horas

Des. Lincoln Tavares Dantas
Des. Celso Albuquerque Macédo
Des. Francisco Lincoin Araujo e Silva
Desa. Lucia Maria do Nascimento Fidza Bitu
Dr. Bomfim Cavalcante Careiro - Secretario Geral

4° CAMARA

CRIMINAL

(Reunides as segundas-teisas, com Inicio 4s 13:30 horas)

Desa. Huguette Braquehais - Presidente

)

Desa, Edite Bringel Ciinda Alencar - Presidente
Des. Anténio Abslardo Benavides Moraes
Des. Celso Albuquerque Macédo
Desa. Lucia Maria do Nascimento Fidza Bitu
Ménica Braun Cabral - Secretaria

Des. Joao Byron de Figueiredo Frota
Des. José Mario Dos Martins Coelho
Desa. Maria Sirene de Souza Sobreira
Dr Marilza Rocha de Carvalho - Secretaria

CIVEL

(Reunides 4s quartas-feiras, com inicio 4s 13:30 horas)

Desa. Maria Celeste Thomaz de Aragdo - Presidente
Des. Lincotn Tavares Dantas
Des. Francisco Lincoin Aratijo e Silva
Valerya Reboucas de Oliveira - Secretaria

oe He

DE JUSTICA DO ESTADO
oO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

¢ Rep. Juridico : 14877 - CE GERMANO GONZAGA LIMA DO VALE
FILHO
. Rep. Juridico : 14413 - CE RODRIGO GUIMARAES PINTO

a
DO CEARA, no uso de suas atribuigées legais ¢ tendo em vista
18 de
decisio do Tribunal Pleno. na Sessdo Ordindria n° 02/07. de

janeiro de 2007, ¢ com base na Resclugdo n° 09, do Tribunal de Justiga,
de 04 de maio de 2006, publicada no Didrio da Justiga de 05 de muio de
7006:
RESOLVE, nos termos do art, 96, I. Jetra “c", da Constimigao

com o
Federal, ¢ art. 96, IL, letra “b”, da Constituigdo Estadual, c/e
do
Estado
do
Judicidria
ao
Organizac
e
Divisio
de
art. 180 do Cédigo
pelo critério de ANTIGUIDADE, o Dr.
Ceara, PROMOVER,

ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, Juiz de Direito Titular
da Comarca de Madalena, de 1° Entrancia, para Comarca de Reriutaba.
de 2* Entrancia, tendo em vista a promogio

CIVEL

(Reuniées 4s quartas-fairas, com inicio 4s 13:30 horas)

Des. José Edmar de Arruda Coelho

do Dr. Edisio Meira Tejo

Neto.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, aos 18 de janeiro de 2007.

DES. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA

PRESIDENTE

1.2- DESPACHOS DO PRESIDENTE
GABINETE DA PRESIDENCIA

PUBLICACAO DE DESPACHO2007

Numero

DE

22

FORTALEZA,

O1S

ee

DIARIO

wm

|

do Despacho: 26 - Ano:

* 2006.0024.9261-0/0 - PEDIDO DE SUSPENSAO LIMINAR
» Requerente : COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE

NOGUEIRA
Rep. Juridico : 14403 - CE RAFAEL

-

DE ARRUDA

FREIRE

Rep. Juridico : 3792 - CH SILVIA CUNHA SARAIVA PEREIRA
Rep. Jurfdico : 5864 - CE ANTONIO CLETO GOMES

Rep. Juridico : 8266 - CE AUGUSTO CELIO PEREIRA DA SILVA
DE
Rep. Jurfdico : 9864 - CE MOACIR AUGUSTO MEYER
ALBUQUERQUE
ES
Rep. Juridica : 11633 - CE SYLVIA VILAR TEIXEIRA BENEVID
LIMA
¢ Rep. Juridico : 12523 - CE ANA VLADIA PINHEIRO
BRASILEIRO
IBIAPINA
* Rep. Juridico ; 12538 - CE WILLIANE GOMES PONTES
ES
« Rep. Juridice : 13094 - CE FULVIO EMERSON GONCALV
CAVALCANTE

Rep. Juridico : 13811
e

Rep.

Juridice

: 13910

- CE ANA CLAUDIA
- CE

KAMILLE

ALBUQUERQUE
* Rep. Juridico : 12722 - CE ALINE
ALBUQUERQUE BEZERRA

DE CASTRO

MARIA

PIRES

CUNTO

DE

FERNANDES

DE

CRAVEIRO

© Rep, Juridico : 12531 - CE SILVIA REGINA VILARDI CAPORALINI
© Rep, Jurfdico : 14948 - CE HELANZIA DE ARAUJO XAVIER
WICHMANN
© Rep. Juridico ; 15373 - CH EVELINE PEREIRA DE QUEIROZ
* Rep. Juridico : 15512 - CE FELIPE NOGUEIRA FERNANDES
© Rep. Juridico : 15544 - CE JULIA CARDOSO

TEIXEIRA

ROCHA SARAIVA

e Rep. Juridico : 15566 - CE DANIELE JUCA SILVEIRA

ff
| gf

:
: of
§

$f
4

u
* Rep. Juridico : 16065 - CE TAMARA BARRETO CIDADE
F
PINHEIRO
LIVIA LOPES
* Rep. Juridico : 16431 - CECE RENINA
PAULA RIBEIRO MAYNARD @
® Rep. Juridico : 16421 -

Bs

| 2

Bis

DIARIO

|
|

JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

22

-DE

ARAUJO

|

:

|

DA

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

* ESTAGIARIO - VITOR DE HOLANDA

*

Rep. Juridico
JUNIOR

*
«
*
*
*
*
°
*
*

Rep, Juridico
Rep. Juridico
Rep, Juridica
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGTARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO

* ESTAGIARIO

; 16923

- CE

DJALMA

FERREIRA

DE

ARAUIG

*
*

: 17275 - CE RAFAEL CARNEIRO DE CASTRO
: 17218 - CE DAVID BRUXEL DE VASCONCELOS
: 18088 - CE ELAINA ARAUJO BERNARDES
- ARTHUR FARACHE DE PAIVA
- BARBARA PEREIRA SARAIVA
- EDESIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO
- FELIPE CORREIA MELO
- LARISSA ALVES JUCA
- LEONARDO AUGUSTO QUINTINO TEIXEIRA
- VICENTE

MARTINS

PRATA

1

FREIRE

Requerido : ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA
DEFENSOR PUBLICO - BENEDITA DAMASCENO

¢ Relator(a): Des. Presidente do TJ-Ce
Despacho: R. hoje.
Detfiro o pedido formulado as fls. 57, por assistir razdo ao
ilustre membro da Defensoria Publica.
Expedientes de urgéncia.
Fortaleza. 15 de janeiro de 2007.
Des. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
Presidente do TICE
Fortaleza, 17 de Janeiro de 2007

BRAGA

Responsdvel

1.4 - EDITAIS, AVISOS E VISTA
EDITAL N° 10/2007
O PRESIDENTE

DO

TRIBUNAL

DE JUSFICA

DO

ESTADO

DO

CEARA,

no uso das atribuigdes constantes

do art. 30, inciso 1. do

Regimento Interno do Tribunal de Justica,
RESOLVE tornar pttblico o resultado da afericgdo de pontos referente ao Edital n° 232/2006 - REMOCAO PARA A I" VARA DA
COMARCA DE URUBURETAMA, constante do Anexo Unico desta norma editalicia, na forma preconizada pelo art. 6° da Resolucgio n° 9. de 4
de maio de 2006, publicada no Didrio da Justica de 5 de maio de 2006 e Port. N° 366, de 23 de maio de 2006, publicada no DI de 25 de maio de 2006,
conferindo-se aos interessados o prazo de quarenta e cito horas, contadas da data de publicagio deste Edital, para qualquer mianifestacao,
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, aos 19 de janeiro de 2007,
Desembargador

Fernando Luiz Ximenes

PRESIDENTE

DO

Rocha

TRIBUNAL

att aleate

ANEXO UNICO DO EDITAL n° 10/2007
t

4

Edital : 2006/000232 - 1° VARA DA COMARCA DE URUBURETAMA

_ Candidato: ADRIANA AGUIAR MAGALHAES

E ATIVIDADES LIGADAS AO EXERCICIO DA MAGISTRATURA, PRODUCAO
CURSOS - (ART. 6° DA RES. N® 09/2006}

INTELECTUAL E FREQUENCIA DE
ee tte eel

1. Exereicio da fungao de Juiz Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, na categoria de efetivo

(2,

Exer ic o da fungao de Juiz Eleitoral com exercicioem Zona Bleitoral

|}

sisi ug «stn

panna

sn

4. Exercicio da fungio de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado

do Ceart

oe

i

i

6, Exercicio da respondéncia, sem prejuizo da titularidade. por perfodo superior a 60 (sessenta) dias 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponte por cada periodo de um ano, limitado a | (um) ponto

|

7, Conclusao de cursos de pdés-graduagiio em Direito, comprovados com Diplomas devidamente
registrados no Ministério da Educagio ou certidéo equivalente (limitada a apresentaciio de um (01)

diploma para cada nivel de curso)

|

F

:

om

pe
; 8, Publicagao de livro juridico — 0,50 (meio ) ponto para cada publicacio, limitado
a 1 (um) ponto . 9, Exercfcio de magistério superior na drea juridica — 0,50 (meio) ponto por ano, limitado a 1 (um)
ponto —
;

NAO

0

i}
:
i

NAO

0

.

Possui
ESPECIALIZACAO

]

emDireito

NAO possuilivreo

juridico publicado

;

|

NAO exercen
Magistério superior

HM. AFERICAO DA PRODUTIVIDADE E PRESTEZA e demais elementos de avaliagio na prestacao da atividade

0

0
jf
i

i

i

NAO exercen
,
0
u a ed

a. SUB-TOTAL DE PONTOS (itens 1 a 9 - Art. 6° da Res. N° 09/2006)
ijurisdicional - (Art. 7? da Res. N° 09/2006)

0

——

superior a 30 (trinta} dias de convocaciio

re

Z

NAO

sesame

5. Exercicio da fungio de Juiz Convocado para compor a Pleno do Tribunal de Justica, por periodo

ae

i

i

SIM

3. Exercicio da fungdo de membro da Junta Recursal do Juizado Especial Civel e Criminal. por perfod !

nao inferior a O1(um) ano

NAO

PONTOS

2

|

4

|

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

O15

22

FORTALEZA,

pE

JANEIRO

DE

CADERNO

2007-

Candidato: ANTONIA DILCE RODRIGUES FEIJAO

| PONTOS
ATIVIDADES LIGADAS AO EXERCICIO DA MAGISTRATURA, PRODUCAO INTELECTUAL £ FREQUENCIA DE
09/2006)
N°
RES.
DA
6°
(ART.
CURSOS
0
|
NAO
i
i. Exercicio da fungao de Juiz Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, na categoria de efetiva
|
|
SIM
iL
22. Exerefcio da fungio de Juiz Eleitoral com exercicio em Zona Eleitoral
3. Exercfcio da fungdo de membro da Junta Recursal do Juizado Especial Civel e Criminal, por periodo
Narn

z
NAO

0

4. Exercicio da fungio de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado
;
do Ceara
5. Exercicio da fungao de Juiz Convocado para compor 9 Pieno do Tribunal de Justiga, por periodo
superior a 30 (trinta) dias de convocagio
6. Exercicio da respondéncia, sera prejufzo da titularidade, por periodo superior a 60 (sessenla) dias 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por cada periodo de um ano. limitado a | (um) ponto

z
NAO

0

NAO

0

NAO exercen

0

Possui
ESPECIALIZACAO

1

8nao interior a Ol(um) ano

7, Conclusio de cursos de pés-graduagiio em Direito, comprovados com Diplomas devidamente
“registrados no Ministério da Educagao ou certidao equivalente (imitada a apresentac’o de um (01)

em Direito

diploma para cada nivel de curso)

NAO possui livro

re
.
a eae
bo
.
8. Publicado de livro juridico — 0,50 (meio ) ponto para cada publicagio, limitado a | (um) ponto

0

jutidico publicado_

Q
i
NAO exerceu
9, Exercicio de magistério superior na area juridica — 0,50 (meio) ponto por ano, limitado a I (um)
magistério superior |
ponto
Hoo.
ee
II. SUB-TOTAL DE PONTOS (itens 1 a9 - Art. 6° da Res. N° 09/2006)
i
II. AFERICAO DA PRODUTIVIDADE E PRESTEZA e¢ demais elementos de avaliacdo na prestagio da atividade
j
(jurisdicional - (Art. 7° da Res. N* 09/2006)

Candidate: ANTONIA NEUMA DIAS VASCONCELOS

PONTOS

DE
ATIVIDADES LIGADAS AO EXERCICIO DA MAGISTRATURA, PRODUGAO INTELECTUAL E FREQUENCIA
:
09/2006)
N°
RES.
DA
6°
CURSOS - (ART.

[1. Exercicio da fungio de Juiz Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, na categoria de efetivo

|}

|
(2. Exercicio da fungio de Juiz Eleitoral com exercicio em Zona Eleitoral
periodo
por
Criminal,
¢
Civel
Especial
Juizado
3. Exercicio da funcio de membro da Junta Recursal do

NAO

i]

0

SIM

if

l
0

NAO

iinfio inferior a Olfum) ano

4. Bxercicio da funcio de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado
.
;
do Ceara

x
NAO

para compor o Pleno do Tribunal de J ustica, por perfodo
[5. Exercicio da fungio ; de Juiz Convocade
=
:
:

x
NAO

0

NAO exerceu

0

Possui
ESPECIALIZACAQ
em Direito

]

0
-

superior a 30 (trinta) dias de convocacao

6. Exercicio da respondéncia, sem prejufzo da titularidade. por perfodo superior a 60 (sessenta) dias ponto
0,25 (vinte e cinco centésimes) de ponto por cada perfodo de um ano, limitado a | (um)

7. Conclusiio de cursos de pis-graduagéo em Direito, comprovados com Diplomas devidamente
registrados no Ministério da Educagiio ou certidfo equivalente (limitada a apresentagdo de um (01)
diploma para cada nivel de curso}

Viens

NAO possui livro

seem
.
wae
;
8. Publicagiio de livro juridico — 0,50 (meio ) ponto para cada publicagao, limitado a 1 (um) ponto

juridico publicado

0

19, Exercicio de magistério superior na 4rea jurfdica - 0,50 (meio) ponto por ano, limitado a 1] (um)
Iponto
4L SUB-TOTAL DE PONTOS (itens 1 2 9 - Art. 6° da Res. N° 09/2006}

NAO exerceu
magistério superior

0

an. AFERICAO DA PRODUTIVIDADE E PRESTEZA ¢ demais elementos de avaliacio na prestagio da atividade
ijurisdicional - (Art. 7° da Res. N° 09/2006)

if

2

If

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

22

DE

JANEIRO

DE

2007-

CADERNG

1

Candidato: ELIZABETH SANTOS VALE

: ATIVIDADES LIGADAS AO EXERCICIO

4CURSOS- - (ART. 6° DA RES. N° 09/2006)

DA MAGISTRATURA. PRODUCAO INTELECTUAL

“etutn tenin

o

E FREQUENCIA

_.

(l. Exercicio da fungdo de Juiz Eleitoral junto ao Tribunal ‘Regional |Eleitoral, na categoria: de efetivo —
oe Exereicio da fungio de Juiz Eleitoral com exercicio em Zona Eleitoral

_

NAO_

-

dd, Exercicio da fungao de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado do

:

5 Exercicio da [fungiio de Juiz Convocado para compor o Pleno do Tribunal de Justiga, por periodo
‘superior a 30 (irinta) dias de convocaciio
“eee oe
16. Exercicio da respondéncia, sem prejuizo da titularidade, por periodo superior a 60 (sessenta) dias - 0,25
{(vinte e cinco centésimos) de ponto por cada period de um ano, limitado a 1 (um) ponto

|
:

8. Publicagdo de livro juridice — 0,50 (meio ) ponte para cada publicacao, limilado a 1 (um) ponto

/

.

9. Exercicio de magistério superior na drea juridica ~ 0.50 (meio) ponto por ano, limitado a Jum)
|
Ponto

_—

sep

sen nent

1
1

SIM

:

to

NAO

:

0

NAO

0
es

NAO exerceu

0

i

;

possui Péspo

:

a

0

4 graduagiio em Direito}
:
__
j

;

a

;

NAO

i
nivel de curso)

|

:

7, Conclusdo de cursos de pds-graduacio em Direito, comprovados com Diplomas devidamente registrados,
ino Ministerio da Educacio ou certid’o equivalente (limitada a apresentagdo de um (01) diploma para cada

:

oo . 1 0

ei SM

_

ii

TPONTOS

__.

of

3. Exercicio da fungdo de membro da Junta Recursal do Juizado Especial Civel €« Criminal, por
f r periodo niio:
a

jinferioraQl(um)ano

DE

semen

NAO possui livro

i}

jurfdico publicado

:

MOBESHENO SMpENION

:

o

.

NAO exerceu

AT. SUB- TOTAL] DE PONTOS ‘Gtens - ia 9- “Arte 6° da Res. N° (09/2006), .

i

_

0

Jf.

ee

ee

IL AFERICAO DA PRODUTIVIDADE E PRESTEZA e demais elementos de avaliagdo na prestagio da atividade

:urisdicional - (Art, 7° da Res. N’ 09/2006)

een

ee

Candidato: HEVILAZIO MOREIRA GADELHA

: ATIVIDADES LIGADAS AO EXERCICIO DA MAGISTRATURA, PRODUCAO INTELECTUAL E FREQUENCIA DE
|CURSOS - (ART. 6° DA RES. N° 09/2006)
a

Exercicio du fungao de Juiz Elcitoral junto ao Tribunal Regional Elei

ategoria de efetivo

a . Exercicio da fungio de Juiz Eleitoral com exercicio em Zona Eleitoral

|

_.

43. Exercicio da fungiio de membro da Junta Recursal do Juizado Especial Civel €¢ Criminal, por
or period. nao,

inferior aOl(um)ano

soot net

mene

eee

aoe

Sarees

am

ecu

-+3 mame=— a0

es

wee

rereverms anes

6. Exercicio da respondéncia. sem prejufzo da titularidade, por periodo superior a 60 (sessenta) dias - 025

ar

=

ssn

0

0
on

soonest

9, Exercicio de ® magistério superior Ta
na. drea Juridica ~ 0.50 (meio) ponto porano, limitado a | (um) ponto

Pha

ere

z
NAO

:
:

Q

SIM, pelo perfodo dei

: 7. Concluso de cursos de pds-graduagiio em Direito, comprovados com Diplomas devidamente registrados!

-

oo amceweernn Heemeemesressemasson comeauen

:
F

Gee

2(dois)anos

‘ino Ministerio da Educagio ou certidfo equivalente (limitada a apresentagao de um (01) diploma para cada
7

L

1

|
‘

.

: (vinte ¢ cinco centésimos) de ponto por cada periodo de um ano. limitado a 1 (um) panto

48. Publicagdo de livro juridico — 0.50 (meio ) ponto para cada publicacio, limitado a | (am) ponte

Ss

;
:

.

.

SIM _

NAO

5. Exercicio da fungio de I uiz Convocado ppara compor ¢0 Pleno do Tribunal de Tastiga, por
pe T periodo

nivel
de curso)

a)

eee

jantr sanemestecmees”

isuperior a 30 (trinta) dias de convocagaio

NAQ

NAO

ee

4, Exercicio da fungio de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistrawura do Estado do
Ceara

4PONTOS
1

NAO

possui P6

05
=|

NAO possui livro

Juediee publicado
NAO exerceu

I. SUB-TOTAL DE PONTOS (itens Ti a 19 “Art. 6° da Res, Ne 09/2006)
iL. AFERICAO DA PRODUTIVIDADE E PRESTEZA e demais elementos de avaliagiio na prestagao da atividade
ijurisdivional - (Art. 7° da Res. N° 09/2006)

:

_

;

|

P sur f 0s"
graduagio em Dirci

; _magist ério superior

:

:
0

.
:

0

:

Yo
:

. a

1,5

.

|

ESS

6

DA

JUSTIGA

N°

22

FORTALEZA,

015

I

CADERNO

2007~-

DE

JANEIRO

pE

Candidato: LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA

: PONTOS

E FREQUENCIA DE
{ATIVIDADES LIGADAS AO EXERCICIO DA MAGISTRATURA, PRODUCAO INTELECTUAL
.
.
{CURSOS -_£O8T 6" DA RES. N° dice

7

NAO,

.

es

oe
| Juiz Eleitoral com exeercicio em1 Zona Eleitoral .
uncdo ode
BE Exervicio da jun
p xr perio
Criminal, por
e
Civel
Especial
Juizado
do
Recursal
Junta
da
membro
pe Exercicio da fungao de

1

NAO

0

p or periode
45. Exercicio da tungiio de Juiz Convocado ppara compor o0 Pleno ‘do Tribunal de Tustiga. por
.
oe
convocagio
de
dias
(trinta)
30
{superior a
#6, Exercicio da respondéncia, sem prejuizo da titularidade, poroF perfodo superior a 60 (sessenta) dias -

seen

ee
F

0, 25 (vinte ¢ cinco centésimos) de ponto por cada periodo de um ano, limitade a 1 (um) ponto

z
NAO

a

:

a

:
:

0

x
NAO exerceu

:

0

iif7, Conclusiio de cursos de pés-graduacdo em Direito. comprovados com Diplomas devidamente
ilregistrados no Ministério da Educacio ou certiddo equivalente (limitada a apresentacdo de um (01)
..
‘diploma para cada nivel de curso)

:
Possui
i ESPECIALIZAGAO em j
:
Direito
_

1

cada publicagio, limitado a 1 (um) ponto
8. Publicacio de livro juridico— 0,50 (meio ) ponto para

i NAO Pee vblicade juridico,

0

Dh

rie eae

wevien

Mactan

we

need

i NAO exerceu magistério:

9. Exercicio de ‘magistério superior na area juridica- 0,50 (meio) ponto por ano, limitado a 1 (um)

ee
ALS SUB- “TOTAL DEP PONTOS §(itens. 1: a 9 - “Att, © da Res, _ 09/2006) .
na prestagio da atividade
avaliagao
de
elementos
demuis
¢
PRESTEZA
E
au. AFERICAO DA PRODUTIVIDADE

mat

encom

apt ne aes

ogy estes ty em gene ute

a

ee

oe

7° da Res. N° 09/2006)
‘Gurisdicional- (Art.

ha

Superior

‘(pont

7

0

:
:

sera

a

ijdo Ceari

:
:

NAO

|

la. Exerciciooda Tuneio de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado

Jo.

SIM.

Candidato: LUIZ ROBERTO OLIVEIRA DUARTE

eee

ee

——

un

RES. N° 09/2006)
6° DA .
RSOS - (ART

fl. Exercicio da fungao de Juiz Eieitoral junto, ao Tribunal Regional Eleitoral. naa categoria ‘deeefetivo
.
2. Exercicio da fungio de Juiz Eleitoral com exercicio em Zona Eleitoral

NAO

i

0

SIM

i

1

por perio
;i 3, Exereicio da fungiio de membro da Junta Recursal do Juizado Especial Civel e Criminal,

NAO

4. Exercicio da fungao de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistramura do Estado

NAO

do

Ceara

A tn
cee

me

a eesnersennvoe

O1CUIM) ANG
jndo inferaior

eee

nee netomat

eA

a,

.

”

-

J

ee

eeeaaiaanatiena et.

Ee

.

es

oe

a 60 (sessenta) diass
6. Exereicio da respondéncia, sem prejuizo da tinularidade, por neriodo superior

0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por cada periode «de um ano, limitado a] (um) ponto
17. Conclusae de cursos de pés-graduagio em Direito, comprovados com Diplomas devidamente

de um (OL)
Vregistrados no Ministerio da Educacio ou certiddo equivalente (timitada a apresentagao

Enel

ed

45, Exercicio da fungSo de Juiz Convocado para compar o Pleno do Tribunal de Justiga, por periodo
: superior | a 30 (trinta) dias ¢ de convocagio

:

x

cecal

x
NAO

i

0
ee teeeeet aed

iL

;

0

Direito

1

;

i

ponto
8. Publicaco de livro juridico — 0,50 (meio ) ponto para cada publicacio, limitado a I (um)

i NAO sa

0

limitado a 1 (um)
9. Exercicio de roagistério superior na drea juridica — 0,50 ( meio) ponto por ano,

! NAO exerceu magisténo

0

Ml

[eto

TAL DE PONTOS fitens 1 a 9 - Art. 6° da Res. N® 09/2006)

= (Arta Res No

:

Possui

'

‘fT ESPECIALIZACAO em

{diploma para cada nivel de curso)

i[ponto

ewe

a

i

_(umjano

ee

0,25

;

SIM, pelo periodo det

:{

:

0

annnscnine wane! hemggmasgyntit

woe

on

= :*

|

PONTOS

E FREQUENCIA DE
ATIVIDADES LIGADAS “AO EXERCICIO DA MAGISTRATURA, PRODUCAO INTELECTUAL

:

:

superior
af

2,25

|

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

015

FORTALEZA,

22

DE

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

1

Candidato: LUIZ ROBERTO OLIVEIRA DUARTE

|ATIVIDADES LIGADAS AO EXERCICIO
iCURSOS - (ART. 6° DA RES, N° 09/2006)

DA MAGISTRATURA,

PRODUCAO

INTELECTUAL E FREQUENCIA

Ae Exercicio da fungdo de Juiz Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, na categoria de efetivo

|

fo. Exerefcio da fungao de Juiz Eleitoral com exercicio em Zona Eleitoral

|

3. Exercicio da fun¢ado de membro da Junta Recursal do Juizado Especial Civel e Criminal, por periodo

DE

PONTOS

NAO

Al

SIM

i}

0

L.

NAO

0

4, Bxercicio da fungio de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado
do Ceara

NAO

0

5. Exercicio da funcdo de Juiz Convocado para compor o Pleno do Tribunal de Justica, por periodo

NAO

0

SIM, pelo perfodo de |
(um) ano

0.25
"

Possui
ESPECIALIZACAO em

1

nao inferior a Ol (um) ano

;

superior a 30 (trinta) dias de convocagao

;

6. Exercicio da respondéncia,-sem prejuizo da titularidade, por periodo superior a 60 (sessenta) dias 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por cada perfodo de um ano, limitado a 1 (um) ponto
7. Conclusdo de cursos de pés-graduagiio em Direito, comprovados com Diplomas devidamente
registrados no Ministério da Educagiio ou certidio equivalente (limitada a apresentagao de um (01)

diploma para cada nivel de curso)

8. Publicagdio de livro juridico — 0,50 (meio ) ponto para cada publicacdo. limitado al (am) ponta

=

Direito
era

| NAO ebbeade

9, Exercicio de magistério superior na drea juridica — 0,50 (meio) ponto por ano, limitado a | (um)
iponto

0

NAO exerceu magistério
superior

0

i. SUB-TOTAL DE PONTOS (itens 1 a 9 - Art. 6° da Res. N° 09/2006)

i

2,25

IL. AFERICAO DA PRODUTIVIDADE E PRESTEZA e demais elementos de ayaliagso na prestacdo da atividude
jurisdicional - (Art. 7° da Res. N° 09/2006)

Candidato: MICHEL PINHEIRO

ATIVIDADES LIGADAS AO EXERCICIO DA MAGISTRATURA,
CURSOS - (ART. 6° DA RES. N° 09/2006)

PRODUCAO

INTELECTUAL E FREQUENCIA DE

PONTOS

|L. Exercicio da funciio de Juiz Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, na categoria de efetivo

{|

NAO

|

|2. Exercicio da fungao de Juiz Eleitoral com exercicio em Zona Eleitoral

]

SIM

yd

3. Exercicio da fungao de membro da Junta Recursal do Juizado Especial Civel c Criminal, por perfodo

9

NAO

0

ndo inferior a 01{um) ano

4. Exercicio da fungao de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado
do Ceara
5. Exercicio da fungio de Juiz Convocado para compor o Pleno do Tribunal de Justiga, por periodo
:
:
.
superior a 30 (trinta) dias de convocacao

6. Exercicio da respondéncia, sem prejuizo da titularidade, por perfodo superior a 60 (sessenta) dias 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por cada periodo « de um ano, limitado @ | (um) ponto

7. Conclusiio de cursos de pdés-graduagiio em Direito, comprovados com Diplomas devidamente
Tegistrados no Ministério da Educagio ou certiddo equivalente (limitada a apresentagiio de um (01)
diploma para cada nfvel de curso)

Sg

ag

.

z

NAG

0

re
x

NAO

0

SIM, pelo periodo de 3

05

(dois) anos

.

Possui
ESPECIALIZACAO em
Direito

1

oe limitado a 1 (um) ponto
8. Publicagdo de livro juridico — 0,50 (meio ) ponte para cada publicagao,

NAO possui
livro juridico,
publicado

9. Exerefcio de magistério superior na drea jucidica — 0.50 (meio) ponte por ano, limitado a 1 (um)
ponto

NAO exerceu magistério
superior

I. SUB-TOTAL DE PONTOS (itens 1 a 9 - Art. 6° da Res. N° 09/2006)
I. AFERICAO DA PRODUTIVIDADE E PRESTEZA e demais clementos de avaliagdo na prestagao da atividade
|jurisdicional - (Art. 7° da Res. N° 09/2006)

0

0

|

25

|

2007-

CADERNO

ATIVIDADES LIGADAS AO EXERCICIO DA MAGISTRATURA, PRODUCGAO INTELECTUAL E FREQUENCIA DE
CURSOS - (ART. 6° DA RES. N° 09/2006)

PONTOS

8

ESS

DA

JUSTIGA

N°

015

FORTALEZA,

22

DE

JANEIRO

DE

Ii

Candidato: MICHEL PINHEIRO

1. Exercicio da fungio de Juiz Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, na categoria de efetivo

{{

NAO

0

2. Exercicio da fungiio de Juiz Eleitoral com exercicio em Zona Eleitoral
3. Exercicio da fungiio de membro da Junta Recursal do Juizado Especial Civel e Criminal, por periode
;
;
nao inferior a O1(um) ano

A

SIM

1

NAO

0

NAO

0

NAO

0

4, Exercicio da fungio de Juiz de Direito Coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado
do Ceard
__.
;
5, Exercicio da fungSe de Juiz Convocado para compor o Pleno do Tribunal de Justi¢a, por periodo
superior a 30 (trinta) dias de convocagao
6 Exercicio da respondéncia, sem prejufzo da titularidade, por perfodo superior a 60 (sessenta) dias #0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por cada periodo de um ano, limitado a | (um) ponte
7. Conclusdo de cursos de pés-graduagao em Direito. comprovados com Diplomas devidamente
registrados no Ministério da Educagio ou certidio equivalente (limitada a apresentagio de um (01)
diploma para cada nivel de curso)

4

4

(dois) anos _
Possui _
ESPECIALIZACAO em
Direito

I

NAO possui livro juridico:

0

i NAO exerceu magistério
9. Exercicio de magistério superior na area juridica — 0,50 (meio) ponto por ano, limitado a 1 (um)
superior
i
ponto
aL SUB-TOTAL DE PONTOS (itens 1 a 9 - Art. 6° da Res. N° 09/2006)
da atividade
II. AFERICAO DA PRODUTIVIDADE E PRESTEZA e demais elementos de avaliagio na prestagiio
jurisdicional - (Art. 7° da Res, N° 09/2006)

Departamento

Judicidrio

da Vista:

Penal

13 - Ano: 2007

0,5

!

publicado

8. Publicagdo de livro juridico - 0,50 (meio ) ponte para cada publicagao, limitado a 1 (um) ponto

Numero

:

SIM, pelo periodo de 2 :

:

0

ion

Considerands, portanto, a necessidade de adequar a
mencionada Consolidacao aA legislagiie em vigor, inclusive, adaptandoa ao nove Cédigo Civil;

APELAGAO

CRIME

Resolve expedir o seguinte Provimento:

2005,0023.1049-1/0
Apelante : FRANCISCO CELIO NUNES RODRIGUES
Rep. Juridico : 7094 - CE JOAO BANDEIRA ACCIOLY
Rep. Juridico : 7300 - CE ANA LIGIA PEIXE LARANJEIRA
Rep. Juridico ; 4566 - CE ANTONIO RAMALHO NETO
Apetante : CARLOS AUGUSTO FERNANDES DE SOUSA
Rep. Juridico : 1862 - CE MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAUJO

Apelado : JUSTIGA PUBLICA

Relator(a): Desa. MARIA SIRENE DE SOUZA SOBREIRA
Ficam intimados para apresentar as razdes da Apelagiio Crime

n°.2005.0023,1049-1 de Fortaleza os Advogados do Apelante Francisco
Célio Nunes Rodrigues, acima citado, face 20 disposto no art 600 § 4

do CPP.
Departamento Penal.
Fortaleza, 18 de Janeiro de 2007

CAPITULO I

DISPOSIGOES GERAIS
Normas

Seco I
Gerais - Finalidade e Utilizagae

Art. 1* - @ presente Provimento atualiza o de n° 06/1999,
denominado Consolidagdo de Normas e Procedimentos Vigentes na
Corregedoria Geral da Justiga do Estado do Ceari, tendo por principio
integrar em um Unico texto todas as regras até hoje editadas, seja por

provimento, resolugic ou outro meio de normatizagio.
Art. 2° - Sem

prejufzo

Responsavel

a este provimento, comunicando

3- CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTICA
NTES
ES
EXPEDIE
UCO
EOUTROS
3.1 -RESOL
PROVIMENTO

do que

se encontra

disposto

nesta

Consolidacio, o Magistrado responsdvel pelos destinos da Unidade
Judiciéria ou o Diretor do Férum, ao seu criterio, e, a fim de que possa
atender as circunstancias locais, poderd baixar normas complementares

N?® 01/2007

Revisa ¢ atualiza o Provimento n° 06/1999, referente
& Consolidagio de Normas ¢ Procedimentos Vigentes
na Corregedoria Geral da Justiga do Estado do Ceard
¢
de Normas
a Consolidagio
que
Considerando,
Procedimentos Vigentes na Corregedoria Geral da Justiga data de 16 de
dezembro de 1999;
Considerando, que nos tltimos 97 (sete) anos houve
considerdvel alteragiio no Ambito do ordenamento juridico do Pais;

o fato a Corregedoria.

Parigrafo tnico — Para fins de que trata o “caput” deste artigo,
fica eriado no ambito da Corregedoria Geral da Justiga do Estado do
Ceard, o nticleo de controle dos atos suplementares baixados pelos
Senhores Juizes, conforme artige anterior, ficando designado(a) ofa)
Sra). Diretor(a) Geral da Corregedoria Geral da Justiga come
Coordenador(a).
Art. 3° - As serventias judiciais e extrajudiciais do Estado do
Ceard, ficam obrigadas a cumprir integralmente as normas deste
provimento, ressalvadas as disposigdes em contrério.

CAPITULO II
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA
Seco

|

Da Organizagio

Act, 4° - A Corregedoria Geral da Justia é 0 érgiio incumbido de
exercer o controle interno sobre a regularidade da fungi jurisdicional
em todo o Estado do Ceard, bem como a fisealizagdo, disciplina e

DIARIO

DA

JUSTICA

N°

O15

FORTALEZA,

orientagéo administrativa, de cunho pedagégica, nos tennos da Lei
Divisio e Organizagdo Judicidria do Estado, e € exercida por
Desembargador, auxiliado diretamente por 04 (quatro) Jufzes
Entrancia Especial, com apoio na Assessoria Juridica, constituida

22
de
um
de
por

Q2 (dois) assessores escolhidos entre Bacharéis em Direito hd mais de
02 (dois), na Auditoria, composta por 02 (dois) auditores com curso

superior e de reconhecida experiéncia administrativa,

DE

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

i

|

9

|

Das Correigdes Gerais
Art. 7° - As correigdes gerais abrangem os servicos judiciais e
extrajudiciais de uma Comarca ou de apenas uma vara, bem como de
oficios notariais e de registros.

¢ na Assessoria

§ 1° - As correigées gerais sero realizadas na sede da comarca,

de Imprensa, a cargo de um assessor, cujas atribuigdes estZo0 previstas
no Regimento Interna da Corregedoria, nas Leis Estaduais n° 13.107/

iniciando-se por meio de edital do Corregedor Geral da Justica,

2001

e 13.587/2005.

convocando

as autoridades judicidrias,

serventudrios e servidores de

Justica, com indicagio do dia, hora e local em que os trabalhos terdo
comego.
Segiio I
Das Arribuigdes

Art. 5° - Sao atribuigées do Corregedor Geral da Justica:
I - integrar o Conselho Superior da Magistratura;
II - elaborar o Regimento Interne da Corregedoria e modificdlo, em ambos os casos com aprovaciio do Conselho da Magistratura:
Ill — supervisionar as atividades administrativas da Corregedoria
Geral;
IV — processar representagdo contra Juiz da Capital e do Interior,
submetendo-a ao Conselho da Magistratura:
V —conhecer de representagiio contra serventudrios e servidares
de justiga de primeira instincia da Capital ou do Interior ou, ainda, de
sua propria secretaria:
VI — exercer vigilincia sobre o funcionamento da Justica, tanto
nas Comarcas do Interior e da Capital, inclusive quanto A omissdo de
deveres € 4 pratica de abusos, no que se refere & permanéncia dos Ju(zes
em suas respectivas sedes, para o que manterd na Corregedoria um
banco de dados com informacées atualizadas:
VII = propor ao Presidente do Tribunal a realizagio de concursos
destinados ao provimento de cargos de serventudrios e¢ servidores de
primeira insténcia no interior e na Capital do Estado:
VIII = superintender ¢ orientar as correigées a cargo dos Juizes
de Direito requisitados;
IX — ministrar instrugdes aos Juizes, de officio ou respondendo

§ 2° - As autoridades judicidrias e servidores de justica deverdo
comparecer 4 abertura da correigiio, com seus titulos, os quais serio
postos 4 disposic¢ao do Corregedor, bem assim, os autos, livros e papéis
sob sua guarda, prestando-lhe as informag&es de que necessitar.
§ 3° - Os autos, livros ¢ papéis serio examinados nas secretarias
de varas ou nos notariados e oficios de registros a que pertencerem,
exceto quando sob a guarda de Oficios de Registro Civil dos Distritos,
nas comarcas do interior, caso em que o servico correcional far-se-A no
local destinado as audiéncias do Iufzo ov na propria serventia.
§ 4° - Em todas as correigdes, obrigatoriamente, serd intimado
para comparecer o Representante do Ministério Publico.
Art.8° - A primeira correigdo de cada comarca comegard do
antepenultimo ano em diante, podendo versar sobre anos anteriores, se
isso for julgado conveniente pelo Corregedor Geral; as seguintes sé
abrangerao os autos, livros e papéis subseqiientes a ultima correi¢io, a
respeito da qual o Corregedor Geral verificard se foram cumpridos seus

provimentos e despachos,
Art, 9° - Estiio sujeitos 4s correigdes gerais:
I - os processos findos, iniciados no miénio anterior 4 correigéio,
© os pendentes, exceto:

a consultas escritas sobre matérias administrativa e processual:

X — aplicar penas disciplinares a servidores administrativamente
vinculados 4 Corregedoria;
XI — determinar a realizagio de sindicdncia ou de processo
administrativo na forma da lei;
XII + baixar, com aprovagdo prévia do Conselho Superior da
Magistratura, provimento sobre atribuigdes dos servidores da Justica,
quando n§o se tratar da competéncia da Presidéncia do Tribunal de
Justiga do Estado do Ceara;
XIII — verificar se o Juiz ¢ assfduo e diligente, se cumpre e faz
cumpric com exatidio as leis e regulamentos, se observa os prazos em

suas decisGes e despachos:
XIV — adotar providéncias para que as suspeicdes de natureza
{intima sejam devida e imediatamente comunicadas ao Conselho Superior

a) 08 que estiverem com

recursos

interpostos,

se ainda nao

esgotado o prazo para alegagGes ¢ remessa:
b) os conclusos para julgamento, nio excedidos os prazos legais:
¢) os preparados para o jliri, salvo quando nao houver sessao
convocada;

II = todos os livros que os serventudrios de justiga sic obrigados
a possuir, bem como os titulos com que servem Os seus cargos, empregos
e oficios.

Art. 10 - O Corregedor Geral, nos exames a que proceder,
verificard se as recomendagdes baixadas nos autos ¢ livros pelos Jufzes
locais, foram fielmente cumpridas, aplicando, em caso negativo, as
penas disciplinares cabiveis e promovendo a apuracio da responsabilidade
dos faltosos na hipétese de reiterada desobediéncia a determinacdes

da Magistratura;
X¥V — apresentar, até o dia 31 de dezembro, circunstanciado
relatério 4 Presidéncia do Tribunal de Justica a respeito das atividades

superiores.

judicidrias do ano, das medidas adotadas, dos servicos realizados e do

presenga

grau de eficiéncia revelado pelos juizes e servidores;
XVI = exercer fiscalizacdo sobre os servicos da Justica de Paz:

serventudrios e servidores de justiga convocados, dard conhecimento
das cotas ¢ despachos proferidos nos autos, livros e papdis examinados,
fazendo a leitura dos provimentos expedidos. Em seguida, determinard
a lavratura, por serventudrio designado para secretariar os trabalhos, de
um termo em que serfo especificadas as ocorréncias da correigdo, os
exames feitos, as irregularidades verificadas, as cotas e provimentos

XVII — manter instrumentos para coleta de manifestacio do
jurisdicionado sobre o servigo judicidrio do primeiro grav, sem cunho de
reclamacio, dentincia ou representagdo, para as quais os interessados
deverdo utilizar as vias procedimentais regulares;

XVIII - fomentar junto aos jufzes a adogio de mecanismos ou
programas com vistas 4 melhoria da prestagio jurisdicional;
XIX — propor ao Conselho Superior da Magistratura ou ao
Tribunal de Justiga a adogao de providéncia quanto a incineragio de
processos findos sem valor histérice.
Segio III

:

Art. 11 - Findo os trabalhos da correigfio, o Corregedor, na
da autoridade fudicidria,

membro

do Ministério

Publico,

expedidos e as medidas adotadas no sentido da correicio ¢ normalizagdo
das atividades forenses. O referido termo serd assinado pelo Corregedor,
autoridades e servidores presentes.

§ 1° - Os provimentos relatives a atos praticados pelos Juizes
ndo constardo, especificadamente, no termo final, sendo-[hes
transmitidos, em cardter reservado, pelo Corregedor.

Das Correigdes
Art. 6° - As comeigGes a cargo da Corregedoria Geral da Justica

podergo ser gerais ou parciais e serio realizadas pelo Corregedor Geral,
de iniciativa prépria ou por determinagic do Tribunal de Justica, do
Conselho da Magistratura, do Conselho Nacional de Justicga, ou a
requerimento do Procurador Geral da Justica.
Subsecio |

§ 2° - As penas disciplinares em que incorrerem os Jufzes serio
aplicadas pela autoridade que houver determinado a realizagio da
correi¢ao, tendo em vista as conclusdes do relatério do Corregedor.
Art. 12 - As correigdes abrangerao também sindicncias sobre
0 procedimento funcional das autoridades judicidrias e serventudrigs de
justiga.
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Art. 13 - As cotas escritas pelo Corregedor nos autos, livros €

papdis, servirdo como adverténcias para as emendas ou remissdes; OS
provimentos, para instrugdo de serventudrios e servidores e correcio
de abusos, com ou sem cominagao; os despachos, para ordenar qualquer

sindicdncia, emenda de irregularidade, imposigio de sangdes disciplinares
e instauragac de processos de responsabilidade.

Art, 14 - A qualquer tempo poderd o Corregedor voltar 4 sede
da comarca ou vara em que fizer correigiio, para verificar o cumprimento

das ordens e provimentos que houver expedido.

Art. 15 - Durante a correi¢do, o Corregedor Geral receberd as
reclamacdes e queixas, escritas ou verbais, que Ihes forem dirigidas por
auxiliares da Justica ou quaisquer pessoas, mandando reduzir a termo as
que forem formuladas verbalmente.
Panigrafo Gnico - Se a reclamagiio referir-se ao Juiz, promovida
a sindicdncia para apurar os fatos, os elementos colhidos devem scr
encaminhados 29 Conselho Superior da Magistratura; se o reclamado
for serventudrio de justiga, e constatada a procedéncia do reclamo, o
Corregedor aplicard sangdo de adverténcia ou censura, multa de até
meio

saldrio

minimo,

ou

suspensio

de

até

60

(sessenta)

pE

22

Magistratura.

Art. 16 - Verificada a existéncia de autos e papéis com
antigtiidade superior a 20 (vinte) anos, determinard o Corregedor a sua

remessa ao Arquivo Péblico do Estado, podendo propor ao Tribunal de
Justiga ou ao Conselho Superior da Magistratura a incineragao daqueles

I - examinar a legalidade dos titulos com que servem em seus
cargos e oficios, todos os serventudrios sujeitos & correi¢do:
JI — sindicar de sua conduta funcional, com relagio ac
cumprimento dos deveres, desempenho de atribuigdes e permanéncia
na sede da comarca, termo ou distrito judicidrio.
Ill ~ fiscalizar o que diz respeita a administragio das pessoas €
bens de 6rfaos, interditos, ausentes ¢ nascituros;
TV = fiscalizar a execugio dos testamentos e administragio das
fundagdes;

¥ — fiscalizar a execucdo das leis e regulamentos referentes &
arrecadacdo e administragio de herangas jacentes;
VI — fiscalizar a aplicagdo de leis estaduais ou federais, por
parte de tabelidies, na lavratura de escrituras ¢ demais instrumentos que
passarem em suas notas;
VII — Jevar ao conhecimento da Ordem dos Advogados, do
Procurador Geral da Justiga, do Chefe da Defensoria Publica e do
Secretério de Seguranga Piblica e Defesa da Cidadania, falta atribuida,

respectivamente, a advogado, representante do Ministério Piblico,
Defensor Piiblico ¢ autoridade policial;
VIII — verificar ainda:
a) se existem, na serventia, todos os livros exigides por lei;
b) se os livros existentes estio devidamente autenticados, bem

encadernados e escriturados;
c) se os autos, livros, papéis, findos ou em andamento,
bem guardados, conservados e catalogados;

estado

e) se nos lugares onde devern permanecer as partes, servidores,

serventudrios, empregados de offcios notariais e registrais, jurados e
pessoas judicialmente convocadas. hd higiene, comodidade, seguranga
e decéncia;
de moldéstias

contagiosas

1

fielmente executadas.

o que necessirio.

Duas vezes no ano, pelo menos.

visitard os asilos,

cudeias, estabelecimentos penitencidrios, correicionais ¢ de reforma,
assim como

prisdes outras, verificando:

a) se os edificios ¢ dependéncias sio higiénicos, seguros e
aparelhados para o fim a que se destinam:
b) se hd pessoas detidas ou internadas ilegalmente, ou de modo

diverso do prescrito em lei, provendo acerca de sua soltura;

c) se as pessoas detidas ou internadas sio alimentadas. vestidas,

abrigadas e tratadas.
Pardgrafo tinica - Observada a falta de higiene. seguranga ou
aparelhamento, representaré ao Tribunal de Justica para a adogao das
providéncias indispensaveis.
Art. 19 - O Corregedor fixaraé prazo razodvel:

I — para aquisi¢ao ou legalizagao dos livros que faltarem ou
estiverem irregulares;

[I — para organizagao de arquives. tombamento de méveis ¢
utensilios:
IT] = para a restituigdo, na forma do art. 30 do Codigo de
Civil e do respectivo

Processo

Regimento,

de custas

indevidas

ou

excessivas, devidamente atualizadas:
IV — em geral, para emenda de erros, abusos ou omissdes
verificados.
o Corregedor:

I — que sejam prestadas, ou reforgadas, as fiangas omitidas ou
insuficientes;
II — que sejam registrados e inscritos os testamentos ¢ tomadas
as contas dos tutores. curadores ¢ testamenteiros, sindicos, liquidatarios,
administradores de fundacdes, e mais responsdveis:
ausentes,

IT] — que sejam nomeados tutores e curadores
interditos e heranga jacente:

a menores,

IV — que se proceda especializagio da hipoteca legal. nos casos
em que lhe couber proceder de officio;
¥V — que sejam terminades os inventérios, arrecadagées ¢ partilhas
em que haja interesse do Estado ou de incapazes:
VI — que seja dado o destino legal a quaisquer bens ou valores
icregularmente conservados em poder de funciondrios ou particulares.

Art. 20 - Ao

Corregedor

compete,

também,

durante

as

correigGes, Sindicar:

a) se og Juizes e serventudrios de justiga tém residéncia nos
lugares onde servem e se cumprem, com exatidao, todos os seus deveres;
b) se tais autoridades costumam ausentar-se, abandonando, fora

dos casos permitidos em lei, 0 exercicio de scus cargos, sem os
transmitirem ao substitute, quando a isso sdo obrigados;
c) se as andiéncias designadas sao realizadas com regularidade;

d) se as autoridades judicidrias siio assiduas em deferir ¢ ministrar
justiga as partes, ¢ se mantém conduta irrepreensivel na vida publica e
privada;

d) se os depésitos de coisas sfio seguros ¢ higiénicos;

atacados

CADERNO

Art. 18 - O Corregedor dar audiéncia aos presos ou internados
para receber-Ihes as queixas ou reclamagées, sobre clas providenciando

Pardgrafo tinico - Ordenard

An. [7 - Ao Corregedor compete, ainda, quando em correigio:

2007-

m) se as determinagdes do Juiz, na marcha dos processes, € as

que nao tiverem valor histdrico.

f) se hd servidores

DE

do Cotregedor, em corveigées anteriores, foram

dias,

determinando o envio dos respectivos papéis 4 auroridade competente,
para a instauragiio de processo, se for o caso, Da aplicagio de sang¢io
eabe recurso, dentro de 10 (dez) dias, para co Conselho Superior da

JANEIRO

ou

portadoras de moléstias que prejudiquem o exercicio das tespectivas
funcdes;
g) se os feitos e escrituras sio distribufdos © processados na
forma da lei;
h) se ha processos parados e se siio cumpridos os prazos de
conclusio de autos;
i) se sio regularmente cobrados emolumentos, fxas e outros
wibutos devidos 4 Unido, ao Estado e ao Municipio:
j) se as custas sdo cobradas nos esiritos termos da Lei;
1} se os Oficiais do Registro Civil processam com regularidade
os papéis de habilitago ao casamento civil:

e) se os feitos sao distribuidos eqiitativa e legalmente,
£) se hd inquérito paralisado em poder das autoridades policiais
ou se estas deixam de instaurd-los, comunicando o fato ao Conselho da
Magistratura e ao Secretério de Seguranga Publica;
g) instaurar processo de abandono de cargo contra Juiz,
serventudrio ¢ funciondrio de justiga.
§ 1° - Para o preenchimento dos mapas referentes aos processos

e livros a cargo das secretarias dos juizos ¢ das serventias extrajudiciais,
salvo sé utilizado o processo eletrénico, deverdo ser observadas as
normas seguintes:
I — Civeis:
- relacionar os processos em andainento, iniciados a qualquer
tempo, independentemente de ordem cronoldgica.
If — Criminais:
- relacionar os processos em andamento, com ou sem instrugdo
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concluida, quantificar os réus presos aguardando julgamento, bem como

oS que se encontram cumprindo pena em regime fechado, semi-aberto

DE

JANEIRO

DE

reduzindo estas a termo,
caso, resolvendo-as.

2007-
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dando o encaminhamento

I!
regular e, se for o

e aberto.
If = Orfanoldégicos:
- relacionar os processos em andamento,

iniciados a qualquer

tempo.

de sua vara, dos oficios extvajudiciais do interior, policia judicidria e
pres{dios, podendo, no desempenho do seu mister, aplicar sangdes

T¥ - De ordem geral:

a) Os processos devem ser relacionados em grupos seqiienctados,
conforme a natureza da causa. Ex.: Acdes ordindrias, despejos, alvards,
consignacdes, precatdrias, execugdes, embargos, agdes conexas, juizo
criminal singular, juri popular, etc...
b) Relacionar todos os livros da Sede das Comarcas, dos Distritos
e da Secretaria do Juizo.
- relacionar todos os serventudrios das Secretarias de Vara, dos
Cartérios da Sede e dos Distritos, inclusive os auxiliares requisitados de
outras Comarcas ou entidades publicas.
VI - FERMOJU:
- verificar a regularidade dos recolhimentos, informados ao
SISGUIA.
relacionar

disciplinares, com recurso para o Conselho da Magistratura, nos termos
previstos no Cédige de Divisdo e Organizagdo Judicidria do Ceara.
§ 2° - Os autos deverfo ser examinados,

verificando se foi dado baixa na distribuicdo dos autos findos € se estes,

os

processos

em

andamento

nos

todos

devendo

constar nos

mapas,

os autos

apensados,

em

andamento

estdo

sendo

apresentados

se
para

§ 3° - Estfo sujeitos 4 correicio permanente:
a} 05 processos pendentes;

b) os livros que a secretaria da vara ou serventia extrajudicial
sio obrigados a possuir.
§ 4° - Durante a correigio o Juiz fiscalizara e verificara:

tais

como: Fianga, Liberdade Provisdria, Prisdo Preventiva, etc...

I - Em geral:

An. 21 - A correigéo geral, quando determinada pelo Corregedor

Geral da Justicga, poderd, a seu critério, ser convertida em inspecio.

a) se os autos, livros, papéis findos ou em andamento estio
devidamente abertes, numerados, eseriturados, encerrados, encadernados,
guardados ¢ conservados;

b) se nio ha processos imegularmente parados ¢ se os prazos a
que estio sujeitos as pares, os defensores piiblicos e os promotores de
justiga sao cumpridos;

Subsecio II
Das Correicées

os processos

despachos, tomando as providéncias cabiveis para sua apresentagio ou,
se for o caso. restauragiio.

respectivos mapas de correigdo, sequencid-los, no cfvel: as Cartas
Precatérias; no Crime: as Cartas Precatérias e os Autos de Inquérito
Policial, nfo

cotejando-se-os com

os dados constantes do livro de distribuicggo e do livro de tombo,
posteriormente, foram encaminhados ao arquivo, verificando ainda

V - Quadro de Pessoal:

§ 2° - Apés

§ 1° - Aos Juizes de Primeiro Grau, como Corregedores
permanentes. compete também a atividade fiscalizadora da secretaria

Parciais

¢) se os feitos sio distribufdos e processados na forma prescrita
Art. 22 - As correigGes parciais terdo por objeto a averiguaciio

dos fatos que as determinarem, aplicando-se-lIhes os mesmos preccitos
das gerais, no que for cabfvel, podendo

o Conselho

da Magistratura,

mediante provimento. expedir, para os casos especiais, as instrugdes
que se fizerem
Corregedor.

necessdrias

ao melhor

desempenho

das

fungdes

do

em lei;

d) se hd demora injustificada no cumprimento dos aos judiciais,
cartas precatérias, procedimentos criminais e nos feitos em que algum
dos interessados € beneficiario da justi¢a gratuita;
e) se é regularmente publicado o expediente forense;
f) se constam da capa dos processos o nome das partes e seus
advogados;

Subsecdo III
Das Inspegdes

Art, 23 ~ As inspegdes, em que serio aplicadas as normas das
correigdes, no que for cab{vel, visam a verificacio da regutaridade dos
servicos judiciais de uma

ou mais Comarcas ou Varas, examinando-se

parte do acervo processual em tramitacio, visto de forma aleatéria,
podendo os trabalhos inspecionais
serventias extrajudiciais,

estenderem-se

4s

respectivas

Pardgrafo tnico: Nas inspegdes, o Corregedor Geral verificard,
ainda:

g) se sfo cobrados os autos em poder dos peritos, advogados,
defensores piblicos, promotores de fustiga, por mais rempo que o
determinado em lei;
h) se sio informados nos autos a nio devolucio de mandados
pelos oficiais de justiga avaliadores e a nio devolucio de precatérias
nos prazos conferidos para o seu cumprimento:
i) se esto regularmente enumeradas ¢ rubricadas as folhas dos
autos e se as certidées, informagdes e termos neles lavrados estfo
subscritos pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto designado pelo
Juiz.
j) se a cobranga dos valores para o Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernizagio do Poder Judicidrio (FERMOJU} e

dag custas processuais sfio feitas nos percentuais fixados em lei ¢ se
I — se os Juizes e serventudrios de Justica tém residéncia na sede
da comarca, termo ow distrito judicidrio, lugares onde servem, bem
como, s¢ cumptem com exatidao todos os seus deveres;

I] — Se tais autoridades e serventudrios costumam ausentar-se
dos seus postos de trabalho, sem cientificagio superior, ou fora dos
casos permitidos em lei;
III - Se as audiéncias designadas sic realizadas com regularidade;
TV - Se as autoridades judicidrias sao assiduas em deferire ministrar
Justiga 4s partes e se mantém conduta de vida privada compativel com
as fungGes ptiblicas que desempenham;
V —

Se os feitos so distribuidos de forma eqiiitativa e legal.

Art. 24 — O Corregedor Geral poderd realizar inspecdes sobre
fatos isolados, independente de comunicacéo prévia.
Subsegiio [V

Da Correigio Permanente
Art. 25 - A correigiio permanente, a cargo dos Jufzes de primeiro
grau, consiste no exame

dos processos, através de despachos, decisdes

interlocutérias ¢ sentengas, bem como no exame dos livros obrigatérios
das secretarias das varas, notariados e oficialatos de registros, podendo
o juiz, na inspegio dos autos, livros e¢ papéis, tomar conhectmento de
reclamagées ou dendncias apresentadas por escrito ou verbalmente,

estio sendo recolhidas

de acordo com

o Regimento

respective,

é em

guias préprias e especificas, as quais apés receber a chancela mecénica
da entidade bancdria competente, deverio ser juntadas aos autos para
permitir conferéncia futura.
k) se os valores correspondentes aos depésitos & disposicgio da
justiga esto sendo efetuados na CONTA UNICA DE DEPOSITOS

JUDICIAIS e, através do seu formuldric préprio, com juntada da cépia
autenticada

pela

entidade

bancdria

competente,

nos

autos

correspondentes,
II —- Em matéria criminal:
a) se hd observancia dos prazos para a instrugdo criminal:
b} se no julgamento dos réus presos € obedecida a preferéncia
fixada no art. 431 do Cédigo de Processo Penal;
c) se hd obediéncia do prazo fixado para conclusdo de inquérito
policial ¢ que somente pode voltar 4 delegacia quando novas diligéncias
se tornarem imprescindiveis ao oferecimento da dentincia;

d) se os inquéritos poticiais, ainda que requerendo prazo para
conclusaio, ao chegarem da delegacia, s&io distribuidos, autuados e
registrados como procedimento criminal diverso;
e) se as intimagdes de réus presos que devam tomar
conhecimento de qualquer ato do processo sio feitas no préprio
estabelecimento penal onde se encontrarem recolhidos;
f) se Os prazos prescricionais est&o ultrapassados;

g) se o prazo da concessio da suspensio do processo foi
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instaurar

ultrapassado;
h) se a pena imposta ao réu foi cumprida, ¢ em caso positive
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DE

JANEIRO

DE
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1

© competente processo administrative disciplinar, de tudo

comunicando

4 Corregedoria

Geral

da

Justiga,

para

eventuais

providéncias de sua alcada;
XLX — exigir com prontidiio ¢ exatidio o que ¢ devido pelas
partes, quando da interposigio de qualquer agdo ou pagamento de
emolumentos as serventias judiciais ao FERMOJU - Fundo de
Reaparelhamento ¢ Modemizagao do Poder Judicidrio;

decretar a extingfio do processo;
i) se as transagdes foram todas cumpridas. decretando a extingdo
do processo, se positiva a informagio:
Subsegao V

XX

Das Recomendagées aos Juizes de Direito e
Substitutos em Geral

-— providenciar a prestagio de contas de todos os tulores ¢
da situagio dos incapazes a seu cargo ¢

curadores e se informarem

cuidados;
XXI

Art. 26 - Aos Jufzes de Direito e Substitutos que, para boa
ordem de servigo ¢ fiel cumprimento dos processos legais e das decis6es
judiciais, recomenda-se que fagam cumprir as instrugdes constantes
deste provimento, observando:

certidGes exaradas

na vida ptiblica ¢ particular, zelando pela

dignidade de suas atividades ¢ fungdes;
Il - praticar, com

proficiéncia, zelo ¢ probidade, todos os atos

que lhes sio afetos:

Ill — nado exceder, sem justo motivo, os prazos para decidir ou
despachar. nao permitindo a paralisagdo de qualquer processo, ressalvados
oS casos previstos em lei;

IV - determinar as providéncias necessdrias para que os atos
processuais se realizem nos prazos legais;
V —tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministerio

Piiblico. os Advogados, as testemunhas, os funciondrios e auxiliares da
Justia, ¢ atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se

tratar de provid@ncia que reclame ou possibilite solugao de urgéncia:
VI — residir na sede da comarca, salvo quando autorizado pelo
Presidente do Tribunal de Justiga ou pelo Conselho Superior da
Magistratura. nos termos da Resolugio n° 20, de 07 de dezembro de
2006, do Tribunal de Justica do Estado do Ceara;
VIL

-

comparecer

pontualmente

4 hora

de

iniciar-se

haja demora

nos

recolhimentos

a

o

expediente ou sesso e nao se ausentar injustificadamenie antes do seu
término;
VIII - exercer permanente fiscalizagio sobre os servidores que
Ihe sdo subordinados, especialmente no que se refere 4 cobran¢a de
custas, emolumentos e despesas processuais, mesmo que ndo haja

reclamacio dos interessados;
1X — ndo manifestar opinidio, por qualquer meio de comunicagao,
sobre precesso pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juizo
depreciativo sobre despachos, votos ou decisdes de drgdos judiciais,
ressalvada a critica nos autos e em obras técnicas ou no exercicio do
magistério;

X — utilizar vestes talares durante os julgamentos no Tribunal
do Juri ¢ nas audiéncias civeis e criminais;

XI — velar pela boa ordem das serventias extrajudiciais ¢ fiel
cumprimento dos servicos de suas competéncias;
XU - organizar e fiscalizar o servigo de distribuigdo de modo

que sejam registrados todos os autos e petigGes que devam ser distribuidos,
bem como observando, a rigor, o disposto nos arts. 378, 379, 380 a
382, do Cédigo de Divisio e Organizacdo Judicidria do Ceara, observadas

foram subscritas;

XX] — adotar enérgicas providéncias no sentido de evitar que
os Oficiais do Registro de Imdéveis retardem, sem motivo justo ¢
comprovado, 9 registro dos titulos que Ihes so entregues para esse fim;
XXIV — fiscalizar de forma permanente as Serventias
Extrajudiciais, notadamente os Cartérios do Registro Civil dos Distritos,
us quais por se encontrarem afastados da sede da comarca, precisam que
o juiz se informe, freqiientemente, da situacdo deles, cientificando a
Corregedoria Geral das provaveis irregularidades, realizando, para tanto,
cotreigGes anualmente;
XXV — dar ciéncia A Corregedoria dos nomes dos titulares,
substitutos e escreventes dos cartéries de cada comarca de sua
responsabilidade em 48 horas, bem como todas as vezes que houver
alteragao;

XXVI - comunicar a0 Tribunal de Justiga a posse ¢ a entrada
em exercfcio do servidor ou serventudrio recém empossado;

XXVII — lavrar termo de audiéncias, inclusive publicas, caso
existentes;

XXVIII — comunicar 4 Procuradoria Geral da Justiga a auséncia
do Promotor de Justiga a ato a que devia comparecer ¢ para o qual foi
intimado;
XXIX
informagSes

- nos pedidos de habeas corpus, solicitar sempre
& autoridade coatora e, se novos esclarecimentos forem

necessdrios, tomar as declaragdes do paciente, requisitando para tanto
a sua presenca. assinando o proprio juiz as tequisigdes de informagces.
XXX — os mandados de prisio expedidos ou renovados (pelo
4 autoridade policial

menos uma vez. no ano} deverdo ser encaminhados

local, quando o acusado/réu residir na Comarca; a prisfo sera deprecada
na hipétese de indicagao de que o acusado/réu residir em outra Unidade

“~

I — a preservacdo do bom nome da Justiga, procedendo de modo
irrepardvel e irrepreensivel

= nio permitir que

instituigtio bancdria competente - Conta de Depdsitos Judiciais/ Conta
Unica, de quantias que devam ficar 4 disposigio do Juizo:
XXII — verificar a numeragio das folhas dos autos no ensejo de
mandarem subir o recurso gue tiver sido interposto e. bem assim, se as

Judicidria; quando o acusado/réu estiver em lugar ignorado o mandado

de prisio deverd ser encaminhado 4 autoridade policial local e ao
Secretario de Seguranga Publica. Somente em casos excepcionalissimos
serd solicitada a intervengdo da Corregedoria Geral da Justiga para
cumprimente da ordem de prisio;
XXXI

—- a autoridade policial para a qual

foi encaminhade

o

mandado de prisiio deverd ser imediatamente comunicada, quando nao
mais subsistirem os motivos da referida custédia;
XXXII — os apenados recolhides 4s Cadeias Publicas do Estado,

4s peculiaridades de cada Comarca;

bem como os presos jd pronunciados, reconhecidamente pobres e de

quantidade, determinando via de conseqiiéncia, a compensagao,

Penais, poderio ser empregados em trabalhos publicos da Unido, do
Estado e dos Muniefpios, desde que se efetuem dentro da comarca. Da
decisio do Juiz cabe reclamagiio ao Conselho da Magistratura;

XIIL — exigir do distribuidor extrajudicial, tocantemente a
distribuigio de titules para protesto, as exigéncias expressas no art. 8 °
da Lei Federal n, 9.497/97, obedecides os critérios de qualidade e
sempre

que for 9 caso, 4 serventia que tiver recebido titulos ou documentos de
menor valor ou em menor quantidade;
XIV — dispensar especial atengo As cartas precatérias, podendo
adotar mecanismos com vistas 4 celeridade no cuimprimento das mesmas;
XV — controlar em cardter absolute, o cumprimento dos
mandados de citagio, notificacio e intimagiio, no civel e no crime, a
fim de ser coibida qualquer falta injustificada por parte do Oficial de
Justica Avaliador incumbido da diligncia, reclamando a devolugao dos
mesmios apdés o prazo previsto no art, 75 deste provimento;
XVI - facultar sempre, as partes, o direite 4 conciliagdo,
consoante determina o art. 125, inc. IV do CPC, designando para tanto

a necessdria audiéncia prévia;

XVIL — fisealizar os serventudrios para que cumpram o
comezinho dever de cotar as custas e dar recibos 4s partes, mesmo que
nao thes sejam exigidos;

XVIII - verificar de forma permanente se as custas e/ou
emolumentos

nado so cobradas além do limite legal e, caso verificada,

em tese, a pritica da infragio prevista no art. 317 do Cédigo Penal,
requisitar a instauragiio do inquérito policial, além de, se for 0 caso,

excelente comportamento, observadas as prescrigdes da Lei de Execugdes

XXXIII

— exercer

rigoroso

criminais no sentido de evitar-se a
Corregedor Geral da Justiga, mediante
hipétese de decretagio de extingio
prescrigdo;
XXXIV — fomentar a criacZo
Jutelar, bem

como

o Quadro

controle

sobre

os

processos

prescricao, comunicando-se a0
justificativa circunstanciada, na
da punibilidade decorrente da
dos Conselhos da Comunidade ¢

de Agentes de Protecdo

4 Infancia e A

Juventude;
XXXV — expedir a guia de recolhimento provisério quando da
prolacdo de sentenga condenatéria, ainda sujeita a recurso sem efeito
suspensivo, nos termos da Resolugio n° 19, de 29/08/2006, do Conselho
Nacional de Justica;

XXXVI —- na iminéncia de aposentadoria ou exoneragiio do

Titular de Serventia Extrajudicial, deverd o Juiz verificar a situagio do
Cartério no tocante A regularidade da escrituragdo dos livros, e frente
ao FERMOJU, se for o caso, adotando as providéncias cabiveis na
hip6tese de inadimpléncia, condicionando o afastamento 4 prévia
quitagao de dividas junto a0 referido Fundo;
XXXVII - diligenciar no sentido de que seja efetivamente
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b) 9 pedido, que deveré ser subscrito por ambos

por

os cénjuges,

Piiblico;

interdicao, separacio

d)

judicial ou divércio, conforme determina o pardgrafo tinico, do art. 33,
da Let n° 6.015/73 (Lei dos Registros

DE

serd publicado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, visando respuardar
eventuais direitos de terceijras:
¢) & processo corrend com imtervengiio obrigatéria do Ministério

mandado, a inscrigio no LIVRO “E” do Cartéria do [° Officio de Registro
Civil, das sentengas que decretem emancipacio,

JANEIRO

ndo

havendo

necessidade

de audiéncia

para

ouvir

os

interessados, o juiz proferirg desde Iogo a sentenga, determinando que,
transitada em julgado, sejam expedidos mandados de averbagio para os
competentes Cartorios de Registro Civil e de Imdveis, bem come ao
Registro Piiblico de Empresas Mercantis, caso qualquer dos cénjuges

Pubticos);

XXXIX —determinar aos Titulares do Registro Civil que somente
procedam as averbacdes apontadas no inciso anterior, mediante a
certidio de inscrigio da respectiva sentenca no mencionado LIVRO
“pe.

seja empresdrio

(art. 1.639, § 2°, Cédigo

Civil e Provimento

n° 07/

2005, da CGJ/CE).

AL — nas agdes judiciais aforadas por pessoas analfabetas
postulantes do beneficio da gratuidade judicidria, fazer cumprir, quando
nio houver na Comarca Membro da Defensoria Publica, o disposto no

CAPITULO III
DA SECRETARIA DE VARA

art. 16, da Lei n° 1060, de 05.02.1950;

Secao I

XLI - quando a peticao inicial for instrufda com instrumento
procuratério constando

apenas

a impressao digital do(a)

outorgante

Do Quadro Funcional

pleiteando a gratuidade judicidria, salvo quando 0 outorgado for Defensor
Publico, o Diretor de Secretaria colher4é no mesmo mandato nova
impressaio

digital

do(a)

outorgante,

apés

prévia

Art. 27 - Cada vara possui uma

identificacao,

certificando a ocorréncia;
XLII — em qualquer dos casos indicados nos dois incisos
anteriores, o magistrado nao deve se descurar do juizo de admissibilidade
do pedido de assisténcia judicidria aos necessitados, observando-se as
prescrigGes pertinentes & matéria, delineadas na Lei n° 1060/50, além
de outras cautelas que entenda cabiveis;
XLII] — dever4 ofa) magistrado(a) no dmbito de sua
competéncia jurisdicional, desenvolver programas ¢ incentivar
campanhas através das entidades assistenciais locais no sentido de
incentivar o Registro de Nascimento, objetivando erradicar o subregistro;
XLIV — adotar priticas sistematicas de incentive a conciliacao,
podendo a qualquer momento, e mesmo antes da citagaio, promover
audiéncia objetivando a conciliago entre os envelvidos na relacio
processual a ser eventualmente
ordenamento jurfdico;

formada,

nos casos

permitidos

Pardgrafo dnico - Além do Diretor, cada Secretaria de Vara
contard com, pelo menos, um Analista Judicidrio, trés Analistas
Judicidrios Adjuntos, dois Técnicos Judicidries e dois Oficiais de Justica
Avaliadores.
Secio II
Da Competéncia Funcional

Art. 28 - Ao Diretor de Secretaria compete:
I - receber da Segio de Distribuicgdo as peticdes iniciais,
inguéritos polictais ¢ outras manifestagdes, procedendo, a seguir, com

pelo

XLV - diligenciar no sentido de que o servidor credenciado
secretaria de vara acesse diariamente o Correio Eletrénico
Corregedoria — CEC, atendendo com presteza as solicitagces
cumprindo as determinagées ali contidas;
XLVI — todo e qualquer expediente dirigido a0 Presidente

Secretaria, supervisionada pelo

Juiz Titular e dirigida por um Diretor de Secretaria, nomeado pelo
Presidente do Tribunal de Justiga, dentre Bachardis em Direito,
Administragdo, Ciéncias Contébeis, Economia e Ciéncias Sociais.

0 registro (tambamento)
Juiz da Vara;

da
da
e

e autuagdo,

fazendo conclusdo dos autos ao

I] — proceder as anotagées didrias, sobre o andamento dos
processos no sistema de computacgiio, na forma regulamentada pelo
Tribunal;
IIl — preparar o expediente para despachos e audiéncias;

do

Tribunal de Justiga, Conselho da Magistratura ou Corregedor Geral da

IV — exibir os processos para consulta pelos advogados e prestar

Justiga, deverd ser assinado pelo préprio juiz, vedada para esse fim
delegagdo de competéncia ao Diretor de Secretaria;
XLVII — diligenciar para que na auséncia de um servidor nio
ocorza solugdo de continuidade de qualquer dos servicos da secretaria de
vara;

informagGes sobre os mesmos ¢ seu andamento;
V — expedir certidées extrafdas de autos, livros, fichas e demais
papdis sob sua guarda;
Vi — elaborar o boletim contendo os despachos e demais atos
judiciais para publicagio oficial ¢ intimagao das partes;
VII — elaborar editais para publicagio oficial e em jomal local;
VIIE — expedir mandados, offcios, cartas precatérias. cartas

XLVHI

- diligenciar a devolugio

dos autos processuais

que

estejam fora da secretaria de vara além dos prazos legais.
XLIX — as multas aplicadas em sentencas penais condenatérias

TogatGrias e outros expedientes determinados pelo Juiz da Vara:

deverao ser recolhidas ao Fundo Penitencidrio Nacional, descontado o
percentual de 25%

IX ~ realizar diligéncias determinadas pelo Juiz da Vara, Diretor
do Férum ou Corregedor Geral da Justica:

(vinte e cinco por cento) destinado ao FERMOJU,

consoante alinea “c", do pardgrafo unico, do art. 3°, da Lei Estadual n°
11.891/91.

X — lavrar os termos de audiéncia em duas vias. juntando a via
original no Livro de Registro de Termos de Audiéncia Civel ou Criminal,

L — remeter 4 Corregedoria Geral da Justica, até o dia 10 (dez)

de folhas soltas, se for o caso, ou lavrando-o no livro comum. Uma das
vias terd que ser, obrigatoriamente, anexada aos autos:
XI — registrar as sentengas no Livro de Registro de Sentengas.

de cada més, relatério mensal contendo os dados atinentes ao movimento
processual

de sua

vara ou comarca,

observando

rigorosamente

as

informagées solicitadas nos mapas estatisticos adotados para essa
finalidade (§ 5°, inciso IIT, art. 102. COJECE).

O registro sera feito juntando a 2* via da sentenga ou sua fotocdpia
autenticada pelo Diretor de Secretaria da Vara, enumerando-se a folha
e tomando-se a rubrica do Juiz;

LI — exercer rigoroso controle sobre o fornecimento de dados

do mapa estatistico, objetivando evitar-se pedides de retificagiio, que
somente serdo apreciados nos casos especialissimos, quando formulados
motivadamente pelo proprio Juiz.
LII — ao assumir suas atividades deveri o magistrado informar
o nome

dofa) Diretor(a) de Secretaria nomeado(a),

0 mesmo

fazendo

quando ocorrer exoneracio e nova nomeagdo, oportunidade em que
autorizard o seu credenciamento, possibilitande o fornecimento de
senha de acesso & intranet e ao SGEC.
LIT] — cumpram 0 disposto no art. 222, do Cédigo de Divisio
e Organizagae Judicidria do Ceard, fazendo a comunicacao ali exigida
de acordo com as normas estabelecidas pela Presidéncia do Tribunal de
Justiga do Estado do Ceari,
LIV — recomendar que no processo de jurisdicdo voluntiria,
alusivo & alteragdo do regime de bens do casamento, devem ser observadas
as seguintes prescrigdes:
a) o feito tramitard perante o Jufzo de Familia:

.

XII — encaminhar autos 4 Contadoria;
XIII - abrir vista dos autos aos advogados, aos Defensores
Piiblicos ¢ ao representante do Ministério Piiblico. fazendo conferéncia
das folhas, certificando essa circunstdncia nos autos, registrando-se
tudo no sistema informatizado do Tribunal. e no Livro de Carga de
Autos, tomando neste a assinatura do recehedor. Antes da entrega,

contudo, deverd ser certificada a intimac&o do destinatério sobre o
despacho, decis%o ou sentenca, conforme o caso, tomando sua assinatura
e lavrando o termo de vista dos autos. Torna-se cbrigatéria a conferéncia

das pAginas e respectiva certificacdo, quando a devolugio dos autos;
XIV — certificar, nos autos. os atos praticados:

XV — prestar ao
XVI — informar
sobre os autos cujo praze
providéncias cabfveis:
XVII — informar

Juiz informagdes por escrito nos autos;
ao Juiz. por escrito, em formulirio préprio,
de vista estejam excedidos, para a adociio das
ao Juiz sobre autos irregularmente parados na
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a data da abertura e do encerramento sendo que, no caso de livro de
— Praticar, de offcto. atos meramente

ordinatérios

do

processo, como a juntada e a vista obrigatoria, que independem de
despacho, podendo ser revisto pelo juiz, quando necessirio.
Ant. 29 - Ao Analista Judicidrio compete:

1 — A execucio de atividades judiciais de nfvel superior, pouco
repetitivas e de certa complexidade, em nivel de assisténcia a0s Juizes

e ao Diretor do Forum, relacionados com a elaboragio de relatérios ou
informagées de natureza jurfdica e judicidria. pesquisas legislativas,
doutrindrias e jurisprudenciais, bem como 2 supervisdo e execugao dos
atos formais da pratica da secretaria de vara, abrangendo todos os
encargos referentes ac processamento

das causas.

enumerados em ordem crescente e terdo todas as suas folhas nummeradas
e rubricadas pelo Juiz de Direito da Vara. constando da capa o fim a que
se destina e, da lombada, o mimero de ordem.
§ 2° - Quando do encerramento do expediente, os livros de
“vista” de autos serio diariamente encerrados pelo Diretor de Secretaria
através da aposicdo de carimbo com o Termo de Encerramento, ou
inexistinde o cartmbo, de forma manuserita, para fins de servir de
prova de contagem de prazo.

8 3° - Os livros poderio ser de folhas soltas. sem prejuizo das
formalidades previstas no pardgrafo primeiro, devendo o Diretor de
bem como os demais documentos da serventia, respondendo por sua

I-A execueio de atividades judiciais de nivel médio. de natureza
processual judicidria e, eventualmente

folhas soltas, assim expresso no termo de abertura, a data de
encerramento seri a do tiltimo ato registrado. Os livros serio, também,

Secretaria manté-lo em local adequado e seguro, devidamiente ordenados,

Art. 30 - Ao Analista Judicidrio Adjunto compete:

puarda ¢ conservagac.

administrativa.

§ 4° - Os livros de registro de sentengas e de registro de audiéncias,
com 300 (trezentas) folhas poderia ser escriturados mediante

Art. 31 - Ao Oficial de Justiga Avaliador, compete:
1 — Cumprir os mandados, fazendo citagées, intimagées,
notificagdes e outras diligéncias emanadas do Juiz:
Il — Fazer avaliagdo de bens, inventdrios ¢ lavrar termos

de

que ultrapasse 300 (trezentas) folhas, evitando-se, assim, a fragmentagio

de pegas processuais.
§ 5° - As sentengas seriio registradas em ordem crescente de

TU — Lavrar autos e certidGes referentes aos atos que praticarem;
IV - Convocar pessoas

idéneas que testemunhem atos de sua

funcéo, quando a lei exigir, anotando, obrigatoriamente, os respectivas
nomes, ntimero da carteira de jdentidade ou outro documento e¢ enderego,
V — Exercer. cumulativamente, quaisquer outras fungdes
previstas no Cédigo de Divisio ¢ Organizagao Judicidria do Ceard. se
for o caso, ¢ dar cumprimento as ordens emanadas do Juiz, pertinentes
ao servico judicidrio.
Art. 32 - Ao Técnico Judicidrio compete:
I — Os Técnicos Judicidrios terfio suas
com o atendimento aos Juizes nos gabinetes e
tocante A tramitacdo dos feitos, realizagao de
encerramento de audiéncias, chamada das
testemuntas. tramitacéo de processos, guarda ¢

data.
§ 6° - Nos autos do processo serd certificado pelo diretor de
secretaria o registro da sentenga, consignando o livro e as folhas em
que se encontra.
Art. 34 - Poderd o Juiz da vara adotar pastas ou colecionadores,
ac seu critério, para arquivamento de segundas-vias de oticios expedidos
e que nao devam ser juntadas aos autos e, ainda, outros expedientes.
Art. 35 - A.Secretaria é obrigada a manter atualizado o banco de

atividades relacionadas
salas de audiéncia, no
pregGes de abertura e
partes, advogados e
conservagiio de bens e

processos judiciais.

dados correspondentes aos processos ali existentes, para tanto
consignado-se através do Sistema Informatizado de Atualizagdo
Processual,

por meio de digitagdo, todos os dadas, de forma detalhada,

da movimentagdo a eles inerentes, a fim de que a consulta dos dados
armazenados seja fiel e efetiva.

__
CAPITULO IV
RECOMENDACAO AOS OF{CIOS DE JUSTICA EM GERAL

Subsegio T

Da Escrituragiio dos Livros nas Secretarias de Vara

Seciio I
Normas Gerais

Art. 33 - As Secretarias das Varas, adotariio os seguintes livros,
obrigatoriamente:

Art. 36 - As normas deste capitulo possuem cardter geral e se

1 — Livro de Registro de Processos (Livro Tombo), com espago
para anotar, quando for o caso, a baixa na distribuigdo ¢ 0 arquivamento
dos autos:

It — Livro de Registro de Termos de Audiéncias, Criminais e
Civeis;
IV — Livro de Carga de Autos para Advogados, Defensores
Piiblicos e Promotores de Justica, podendo ser desdobrado um para cada

rol de profissianais;
V ~ Livro de Entrega de Autos 4s Partes, sem traslado, nos
casos em lei permitidos;
VI -- Livro para Devolugio de Cartas Precatdrias, com espago
para anexagiio dos avisos de recepcic;

VII = Livro de Entrega e devolugio de Mandados;
VIII — Livro de Entrega de Alvards;

IX — Livro de Correigdes realizadas nas varas, nele lavrando-se
baixados,

aplicam a todos os oficios do foro extrajudicial, no que no contrariem
aS normas contidas nos capftulos especificos a estes offcios ou em
outros atos normativos.

Art. 37 - E proibido aos funciondrios da justi¢a, notdrios ¢
registradores exercerem suas fungdes em atos que envolvam interesses

Ill — Livro de Registro de Sentencas, Criminais e Civeis;

de abertura, as ocorréncias e provimentos

processo

manual, meeanico, eletranico ou informatizado, em folhas soltas, nao
autenticadas, devendo o registro ser encerrado no mesmo livro, ainda

penhora;

os termos

DE

bem

como os termos de encerramento;
X — Livro “Rol dos Culpados™;
XI - Livro de Registro de Armas, com espago para anotagao do
destino final;
XII — Livro de Atas do Tribunal do Juri;
XII1 — Livro para Lavratura de Termos de Reclamagao verbal
e providéncias adotadas pelo Juiz da Vara;
XIV - Livro de remessa de autos pata a contadoria.
§ 1° - Os livros serio abertos e encerrados mediante termo com

prépries ou de cénjuge. parente consangitineo ou afim. em linha reta

ou colateral, até o terceiro grau e nos casos de suspeicdc.

Parfgrafo nico, Verificado o impedimento ou a suspeigio do
funciondrio. notdrio ou registrador. o ato serd praticado pelo seu
substituto legal. Persistindo o impedimento ou a suspeigio, o titular
solicitard ao Juiz designagdo de outra pessoa pam a pratica do ato.

Art. 38 - Os titulares das serventias extrajudiciais e os diretores
das secretarias de vara, siio obrigados a cumprir as determinagdes
constantes do Regimento de Custas do Tribunal e da Lei que instituiu o
FERMOJU, bem como suas respectivas tabelas, afixando-as em local
visivel da sua serventia, de sorte a facilitar a sua leitura ¢ o entendimento
das custas, emolumentos

e taxas pertinentes a cada servico.

§ 1° - Além do recibo correspondente aos valores dos
emolumentos cobrados pelo servigo efetivado, a serventia judicial ou
extrajudicial deverd cotar 4 margem do registro ou do ato notarial
correspondente, o valor des emolumentos cobrados, taxa do FERMOJU
recolhida e o selo de autenticidade inerente.
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§ 2° - O nio cumprimento das disposicdes deste artigo acarretara
ao titular da serventia sangdes administrativas e penais previstas em
lei, sem prejuizo das responsabilidades pelas irregularidades, até entio
praticadas,
Art. 39 - Na laveatura dos atos das serventias em geral, dever-

se-4 observar 9 verndculo limpo e¢ sem abreviaturas, utilizando-se tinta
indelével, de cor preta ou azul. Os algarismos serio expressos também
por extenso.
§ 1° - Na

escrituragéo nao se admitem

entrelinhas,

devendo

evitar-se erros de digitacio e datilograficos, omissies, emendas ¢ rasuras.
Caso ocorram., serd feita a respectiva ressalva antes do encerramento
do ato e da aposigao das assinaturas.
§ 2° - E vedado o uso de raspagem por borracha ou outro meio
mecdnico, assim como a utilizacio de corretivo ou de outro meia
quimico. Deverao ser evitadas anotagdes a ldpis nos livros, mesmo que
a titulo provisério.
Art. 40 - Nos termos e atos em geral, a qualificagao das pessoas
serd a mais completa possivel, contendo o nome por inteiro, filiacdo,
naturalidade, estado civil. a profissio, RG, CPF/MF e endereco completo,
3 1° - As assinaturas serio apostas

logo em seguida ao

22,
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Observadas as pecultaridades locats, as secretarias de
medida do possivel, capas de cores diferentes para as
dos feitos e tarjas ou etiquetas para assinalar siruagdes
no cfivel, a intervengdo do Ministério Publico ou de

curador. segredo de justi¢a, assisténcia judiciaria,
estar preso o réu, dentre outras.

idosos ¢. no crime,

Att, 48 - A sectetaria da vara, na falta de protocolo mecanico,

certificard de forma legivel, no anverso de peticdes e fora do campo da
sua margem, bem como nos expedientes que lhe forem entregues, a
data e a hora do respectivo ingresso na secretaria da vara, formecendo

recibo ao interessado, registrando-se no livro de protocolo, o qual serd
encerrado diariamente.
Art. 49 - A certidaio de recebimento
dos autos, com a respectiva mibrica, nunca
do contetido da petiggo ou do documento.
afixade numa folha em branco, nela sendo
fubrica.

e a numeragio das folhas
poderd prejudicar a leitura
Se necessdrio, este sera
langada a numeracéo ¢ a

Art. 50 - Nos termos de conclusao ao Juiz e vista ao Ministério

Piiblico constard de forma legivel a nome do Juiz e o do Promotor. bem
como a data do efetive encaminhamento dos autos, o mesmo ocorrendo,
quando da sua devolugdo, sendo inadmissiveis a conclusao e a vista sem
data.

encerramento do ato. nao se admitindo espagos em branco. Os espacos

nio aproveitades serio inutilizados com tragos horizontais ¢ diagonais.

Art. 51 - Desentranhada dos autos alguma de suas pegas, serd
certificado o fato, renumerando-se as folhas.

§ 2° - Em todas as assinaturas colhidas pela secretaria da vara

nos autos ¢ termos, serd langado, abaixo, o nome por extenso do
signatario.

Art. 52 - As pegas desentranhadas dos autos, enquanto nic
entregues ao interessado, serio guardadas em local adequado.

Nelas o

diretor de secretaria cettificard, em lugar visfvel e sem prejudicar a
§ 3° - Em hipétese alguma serd permitida a assinatura de atos ou

leitura do seu conteido,

o numero

e a natureza do processo de que

termos em branco, total ou parcialmente.

foram retiradas.

Art. 41 - Os notdrios e registradores manterdo em local adequado
€ seguro, devidamente ordenados, os livros e documentos da serventia,

folhas em cada volume, salvo determinagio expressa em contrario. O

respondendo

encerramento e a abertura dos volumes serao certificados em folhas

por sua guarda e conservacio.

An. 42 - O desaparecimento e a danificagio de qualquer livro
ou documento ser§o comunicados imediatamente ao Juiz, A sua
restauragdo serd feita desde logo, sob a supervisio do juiz e a vista dos
elementos existentes.
Art. 43 - Os livros serfio abertos e encerrados pelo titular ou
substitute. que rubricard as suas folhas. No termo de abertura constara

o numero de série do livro, a sua finalidade, o niimero de folhas, a
declaragio de estarem rubricadas e a serventia, bem como a data, 0
nome @ a assinatura.
Art. 44 - Lavrar-se-d o termo de encerramento somente por
ocasidio do término do livro, consignando-se qualquer fato relevante,
como

folha em branco,

certidées

de cancelamento

Art. 33 - Os autos do processo niio excederfio de 200 ( duzentas)

de atos, dentre

outros.

suplementares. Os novos volumes serio numerados de forma bem
destacada e a sua formagio também sera anotada na autuacdo do primeiro

volume.
Art. 54 - O diretor de secretaria,

[5 (quinze) dias, pelo menos,

antes da audiéncia, examinard o processo, a fim de verificar se todas as
providéncias para a sua realizagio foram tomadas. Diante de
irregularidade ou omissio, deverd ser supridaa falha, fazendo-se conclusio
dos autos, se for o caso. Esta diligéncia serd certificada nos autos.
Art. 55 - Toda pega extraida e com devolucado normal ao bajo
do processo serd emitida em uma sé via (como mandado de intimaciio,
avaliagio, etc.), nela anexando-se o selo de autenticidade correspondente.
Art. 56 - Se a parte nao indicar, no pedido, o prazo exato de

suspensao do processo (art. 265, § 3°, do CPC), para maior agilizagao
é conveniente que a fixagiio pelo juiz seja no minimo

possfvel.

Art. 45 - Considerando-se a natureza dos atos escriturados, 0$
livros poderdo ser organizados em folhas soltas. datilografadas, impressas

Art. 57 - Compete ao juiz examinar da necessidade ou nao do

por sistema de computagao e nao ultrapassaréo o mimero de 200
(duzentas) folhas, numeradas e rubricadas, que deveriio ser encadernadas

tipo de prova, de officio ou aquele requerido pelas partes. Desnecessario,
pois, que se despache: “Que as partes se manifestem sobre as provas

apés © seu encerramento,

gue desejam produzir”,

Dos

Segao II
Processos

Art. 46 - Ao receber a peti¢ao inictal ou a demincia, a secretaria
da vara deverd registrd-la e autua-la, sob o mimero de distribuicdo,
numerando ¢ rubricando as folhas, contendo cada uma o nimero do
processo,
§ i° - Os procedimentos incidentais nio serio distribuidos,
todavia autuados em apenso, procedendo-se conforme o caput deste
artigo.

§ 2° - Quando a peticio inicial vier desacompanhada de contrafé
suficiente A citagdo, notificagdo ou interpelagdo dos requeridos,
respectivamente, o diretor de secretaria deverd intimar o patrono da
causa para regularizar a situacdo.

Art. 58 - No caso de adiamento de audiéncias, seja designada
nova data no prépric termo,

com

intimaciio na hora dos advogados

e

partes presentes. Completando-se, se for o caso, com a expedicio de
mandados. O processo j4 em fase de audiéncia tem preferéncia de
tramitagdo sobre os demais,

Art. 59 - A suspensiio da execugio, determinada pelo art. 40, da
Lei 6.830/80 (Execugao Fiscal), € norma imperativa, nao dependendo
de requerimento da Fazenda Publica exeqijente, procedendo-se apenas
a intimagdo da decisdo que determinar a suspenséo. No caso de
arquivamento (§ 2°, art. 40) proceder-se-4 a intimagio do representante
judicial da exeqiiente.
Art. 60 - A fase de execuco de sentenca constitui direito e
faculdade da parte vencedora, a quem compete toda e qualquer iniciativa,
vedada esta 20 juiz.

(EES

16

N°

DA JUSTIGA

FORTALEZA,

015

DE

JANEIRO

DE
Art.

Art. 61 - O valor da causa nos embargos do devedor corresponde
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1!

deverao

ser

devolvidos pelos oficiais de justiga avaliadores 4 central de mandados,

ao da execucdo.

até 7? (setenta e duas) horas antes da data do ato a ser realizado. exceto

os que deverdo ser cumpridos “sob vara”.

Art, 62 - A carta precatéria recebida servird de mandado para
cumprimento, quando por si sé. atender 4.sua finalidade, e, ao juiz
deprecante compete a juntada tio somente dos documentos essenciais.

Art. 63 - O art. 230 do CPC
cumprimento

22

Art. 74 - Inexistindo prazo expressamente determinado ein lei
ou pelo juiz, os mandados serio cumpridos, no maximo, dentro de 20
(vinte) dias, a contar da data do recebimento.

faculta ao juiz determinar o

de diligéncias (cttagées ou intimagdes}

em

comarcas

Pardgrafo inico - No mandado cumprido fora do prazo, deverd
o Oficial de justica avaliador certificar 0 motivo da demora. Se este for
reincidente ou se nado apresentada a devida justificativa, deverd ser
instaurado o respective procedimento administrativo, com o fim de
ser apurada responsabilidade.

contiguas, evitando-se assim a expedigdo de carta precatdria, excetuadas
as hipéteses de execugao. (art. 658 ¢ 747, do CPC), bem assim quanto
A alienacio fiducidria (Decreto-Lei

911/69).

Art. 64 - A carta precatéria serd remetida com a cépia da inicial
efou pegas necessdrias. bem assim enderecos das partes, dos advogados
e até mesmo telefones, reservando-se espago para o despacho do juiz
deprecado, além de informagiio se a ordem deprecada é abrangida pela
gratuidade judicidria.

Art. 75 - O cumprimento dos mandados ficuri sob a fiscalizagio
do juiz do feito, que informard ao Juiz Diretor do Férum, se for o caso,
quaisquer irregularidades, para as providéncias que se fizerem necessdrias.

Art, 65 - No ambito do Estado do Ceard, a carta precatéria 56
sera expedida apds o cdlculo das custas ¢ porte de retorno, quando for
© caso. e sua remessa ao juizo deprecado fica condicionada ac depisito
do valor correspondente, a ser também encaminhado.

Pardgrafo tinico freqiiéncia, se necessdrio, a
relacionard os mandados
poder do offcial de justiga

Pardgrafo unico - Para tanto, sera intimada a parte ou advogado
e decorrido o prazo de 5 (cinco) dias. sem as providéncias de que trata
© “caput” deste artigo, seri considerado como desisténcia da diligéncia
objeto da precatéria.

Art. 76 - Os oficiais de justiga avaliadores, sem excegido, deverito
comparecer A central de mandados, firmando a presenca, pelo menos
G1 (uma) vez por dia. durante o expediente, podendo tal freqiiéncia ser
alterada a critério do Juiz Diretor do Forum ou do coordenador da

Art. 66 - Toda carta precatéria, oriunda de outro Estado, deverd
ser preparada no prazo de 30 (trinta} dias, quando for devido o
pagamento, findo o qual serd devoivida, sem distribuigéio.
Art. 67 - Em nenhuma hipétese serd entregue a carta precatoria
a terceiro ou a qualquer pessoa sem

Recomendacao

com

vinculagio com o processo.

Pardgrafo tinico: Nao havendo condigées ou necessidade da
criagdo da central de mandados, o fato serd comunicado & Corregedoria
Geral da Justiga dentro de 90 (noventa) dias.
& central

de

mandades

Art. 77 - Os oficiais de justiga efetuario suas diligéncias no
horirio das 06 (seis) horas 4s 20 (vinte) horas, exceto nos casos previstos
em lei.
Art 78 - O oficial de justica entregard, no prazo de 24 (vinle ¢
quatro) horas. a quem de direito, os bens recebidos em cumprimento de

Seco

secretaria.

- Competira

as peculiaridades de cada comarca.

proceder

IV

Das Certidées e Offcias

subordinada ao Juiz Diretor do Forum e que funcionard junto 4 sua

69

canforme

ordem judicial.

Segdo III
Quanto aos Mandados Judiciais

Art. 68 - Nas comarcas com mais de 02 (duas} varas, de acordo
a necessidade do servico, sera ser criada a central de mandados,

Art.

ceniral dé mandados,

No ultimo dia util do més ou com menor
secretaria da vara ou a central de mandados
nao devolvidos dentro do prazo ainda em
avaliador.

a

Art. 79 - No recinto da serventia, em lugar visivel e de modo
legivel, sera afixado um quadro contendo a tabela vigente das custas dos
respectivos ates, bem como um aviso de que o prazo mdximo para a
expedigdo de certidfo é de 24 (vinte e quatro) horas.
§ 1° - Do pedido de certidao, acompanhade do comprovante de
recolhimento do emolumento. FERMOJU, a serventia fornecerd ao
interessado um protocolo, contendo a sua data e previsio da respectiva

distribuicio de todos os mandados recebidos, entre os oficiais de justiga

entrega.

avaliadores, entregando-thes imediatamente, registrando-se no sistema
informatizado, ou em livro préprio, o nome a quem coube a distribuigao.

§ 2° - Conforme o pedido do inieressado ¢ ressalvadas situagdes
especiais, a certidio serd lavrada em inteiro teor ou por resumo, sempre
devendo ser autenticada pelo serventudrio ou seu substitute legal.

Parigrafo unico - Os mandados,

apés distribuigdo. nfo poderto

ser trocados entre os oficiais de justiga avaliadores, sob pena de falta
grave, nos termes previstos no Cédigo de Divisio e Organizagao Judiciana
do Estado do Ceara.

Art. 70 - Os mandados seriio distribuidos independentemente
da natureza do feito e de acordo com a competéncia territorial a ser
definida pelo Juiz Diretor do Férum, observada a peculiaridade de cada
municipio.
Art. 71 - Os oficiais de justica avaliadores escalados para
cumprirem plantées didrios, se for 0 caso, ficam proibidos de serem
substitufdos por outros, salvo por motivo de forga maior.
Parigrafo inico - Quando se tratar de mandados de medidas
urgentes, a distribui¢ao serd feita, preferencialmente, aos oficiais de
justiga da regifio ¢ na auséncia destes, aos plantées, sem prejuizo de
posterior compensagio.
Art. 72 - Os mandados deverdo
das varas & central de mandados, onde
expedigio e. a sua distribuigio e entrega
deve acontecer, impreterivelmente, em

ser remetidos pelas secretartas
houver, no mesmo dia da sua
ao oficial de justica avaliador,
igual prazo.

Art. 80 - Os offcios, devidamente numerados, serfio redigidos
de forma precisa e objetiva, evitando-se a utilizagio de frases feitas ou
locugdes inexpressivas. As suas cOpias serio juntadas aos autos ¢ também

arquivadas em pastas préprias, salvo norma especifica em contrario.
Serd langada certiddo da remessa e, se for o caso, do recebimento
quando retornar 0 respectivo comprovante.
§ 1° - Os ofictos dirigidos a outro Juiz, a tribunal ou 4s demais

autoridades constitufdas, deverao ser redigidos e sempre serdo assinados
pelo juiz remetente. Os dirigidos 4 outras serventias ¢ A pessoas fisicas
e juridicas em geral, podero ser assinados pelo diretor de secretaria,
com a observacio de que o ato ¢ praticado de ordem do Juiz e por
autorizacH#o desta Consolidacao.
§ 2° - Na serventia extrajudicial os expedientes serdo assinados
pelo respectivo
afastamento.

titular ou

seu

substituto

nos

casos

de licenga ou

Art. 81 - As informagées referentes a habeas corpus, mandados
de seguranga, agravos de instrumentos ¢ reclamagdes correicionais
devervio ser redigidos pelo préprio juiz, a quem se recomenda fiscalizaqio
quanto ao seu envio 4 autoridade competente.

a
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§ 5° - Da publicacdo somente constari o nome do advogado da
parte a que tenha pertinéncia a intimagio.

Segio V

Das Citagées ¢ Intimagées
Art. 82 + No processo civil as citagdes e intimagdes serio
sempre

DE

feitas pelo correio, salva nos casos taxativamente enumerados

Art. 89 - Os despachas, decisdes e seniencas constario das
relagdes de intimagdes

com

o maximo

de precisdo,

de forma

a se

no art. 222, do CPC, quando serio feitas pelo Oficial de Justica. o
mesing ocorrendo quando frustrada a citagdo pelo correio,

evitarem ambigiiidades ou omissGes, assim como referéncia dispensaveis,
tais como, “ prrblique-se", “intime-se”.

Art. 83 - Os membros da Defensoria Publica, e do Ministério
Publico, serio intimados pessoalmente com observancia dos prazos

Art. 90 - Na intimagio para pagamento ou depésito de certa
quantia, preparo de conta ou mera ciéncia de cdlculo ou conta, sempre

legais.

haverd expressa referéncia ao seu montante.

Art. 84 - A pessoa juridica de direito pdblico deverd ser intimada
pessoalmente.

Art. 91 + No despacho de conteiido miitiplo. que exija a pré
tealizagdo de certo ato de competéncia de serventudrio ou oficial de
justiga, deve-se fazer a intimacdo dos advogados somente depois da
concretizagio desse ato, para que se obtenha o maximo de utilidade
com a publicagiio.

§ 1° - A intimacio poderd ser feita mediante a remessa dos autos
ao representante judicial da Fazenda Publica, consoante dispie o
pardgrafo unico, do art. 25, da Lei n° 6.830/80;
§ 2° - Nas intimagdes do Estado do Ceard, em qualquer processo
em tramitagio nas comarcas do interior do Estado, os autos deverio
ser remetidos por SEDEX & Procuradoria Geral do Estado, valendo a
data do recebimento como termo inicial do prazo e a data da postagem
de retomo, como o dia da devolucio.
Segio VI

Pardgrafo unico - Nao haverd publicagado de despachos quando
nao diz respeito A parte.
Art. 92 - As decisdes e sentencas serio publicadas somente na
sua parte dispositiva. suprimindo-se relatério, fundamentagiio, data,
nome do prolator e expressGes dispensiveis.
Pardgrafo inico - As homologagdes e a simples extingio do
processo dispensam sua integral transcrigaéo, devendo fazer-se, tio

Intimagées pelo Didrio da Justicga

somente,
Art.

85 - As intimagdes

dos advogados

concisa mencaéo

do fato.

das partes, mediante

publicagdo no Diario da Justiga, no civel e no crime, somente serao
feitas, neste Estado, no dmbito da comarca da Capital
Art. 86 - 0 sistema de intimagdo pelo Didrio da Justicga nao
exclui outras formas previstas em lei, que poderio ser utilizadas segundo
as peculiaridades do caso concreto.
Art. 87 - O juiz providenciardé para que, nos processos
tramitantes sob segredo de justiga, as eventuais intimactes pelo Didrio
da Justiga néio o viole, indicando a natureza da agdo. nimero dos autos
€ apenas as iniciais das partes, mas com o nome completo do advogado.

Art. 93 - Feita a publicagio, o diretor de secretaria deverd
conferi-la e, em seguida, langar a correspondente certidéo nos autos,
mencionando o numero do jornal, a data e o niimero da pagina.
Art. 94 - Havendo erro ou omissdo de elemento indispensdvel
na publicagio efetuada, outra sera feita, independentemente de despacho
judicial ou de reclamagio da parte. Nesse caso, o diretor de secretaria
juntard aos autos o recorte de uma ¢ outra publicacic.
Art. 95 - Os diretores de secretaria observarao as instrugdées
sobre a elaboragio e a remessa das relacdes de intimacdes, conferindo-

as e subserevendo-as.
Art. 88 - As intimagées a serem efetuadas pelo Didrio da Justica
serao encaminhadas, em relagdes préprias ¢ pela rede de acesso ao
sistema informatizado do tribunal, pelos diretores de secretaria das
varas, obedecidos os parimetros preestabelecidos de paginacdo, tamanho

Art, 96 - Os diretores de secretaria deverfio confeccionar as
relagées para intimagdes dos advogados de forma bem legivel.

do texto, etc,, no prazo de 02 (dois) dias liteis, contado do recebimento

dos autos que necessariamente conterdo:

Seco

VII

Da Cobranga de Autos
I] — a natureza do processo, 0 niimero dos autos, o nome das
partes;

II - a natureza daquilo que, de forma precisa, deva ser dado
conhecimento aos advogados das partes:
lil — os nomes dos advogados das partes, com o respectivo
numero de inscrigio na OAB. No caso de existir mais de um advogado
de cada parte. seri mencionado somente.o nome daqueie que em primeiro

Art. 97 - O diretor de secretaria deve manter controle sobre o
cumprimento do prazo de cargas de autos dos advogados, sendo
recomenddvel regular cobranca mensal mediante

intimacio pelo Didrio

da Justiga ou pessoalmente, a proceder devolugdo em 24 (vinte e quatro)
horas, sob as penas do art,

/96, do CPC.

lugar tenha subscrito a peti¢do inicial, ou a contestacdo, ou a primeira

Pardgrafo unico. No caso de nae atendimento neste prazo, 0

intervengao nos autos, salvo manifestagio expressa do advogado,
apreciada pelo juiz. Se os Mrisconsortes tiverem procuradores diferentes
figurard o nome do advogado de cada um deles.

diretor de secretaria certificara a ocorréncia, levando-a ao conhecimento,

§ 1°. « Se houver mais de uma pessoa no pdlo ativo ou no pélo

passivo, seri mencionado o nome da primeira, acrescido da expressdo
e “outros(s)”.

§ 2°. - Com 0 ingresso de outrem no processo, como no caso de
litisconsércio ulterior, assisténcia ou intervencdo de terceiros, somente
serd mencionado o nome da primeira pessoa, em cada uma das hipdteses,
com © acrdéscimo da mesma expressio, sendo o caso.
§ 3°. - Em inventdrios e arrolamentas, assim como em faléncias
@ insolvéncta civil decretada, nio se fard mengio ao nome de quem
tenha iniciado o processo, bastando ser referido “espdlio de ...”, na
primeira hipétese.
§ 4°. - Nao havendo parte contriria, bastaré a mencao
nome(s) do(s) requerentes(s), evitando-se alusio a “jufzo”.

do(s)

ao Juiz, para as providéncias contidas no art. 196. da CPC.
Art, 98 - Ao receber petigdo de cebranga de autos, a secretaria
de vara nela certificard de ndo poder efetuar a juntada por indevida
retengdo dos mesmos, providenciando a intimagio determinada no
artigo anterior.

Art. 99 —- No caso de nico devoluciio dos autos, o diretor de
secretaria levard ao conhecimento do Juiz.
§ 1°. - A seguir o juiz determinaré a expedigio de “mandado de

exibicao ¢ entrega dos autos”, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de caracterizar o crime de sonegaciio de autos.
§ 2. - O juiz determinaré, ainda, que:
1 = no retorno dos autos, certifique o diretor de secretaria que o
advogado perdeu o direito de vista dos autos, em questio, fora do
cartério;
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Il —a remessa de pegas ao Ministério Publico para oferecimento
de demincia

contra o advogado

Art. 100 - Na devolugie de autos, o diretor de seeretaria depois

CAPITULO V
DOS SERVICOS AUXILIARES DA JUSTICA DE PRIMEIRO
GRAU
E DOS OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES

112 - Incumbe

Art.

de seu minucioso exame, certificaré a data e o nome de quem Os retirou

Art. 101 — Aplicam-se, no que couber, as normas desta segdo
aos autos com carga 10s érg4os do Ministério Piéblico, da Defensoria
Publica e Representantes da Fazenda Pablica.

Il — elaborar os cileulos, atualizando-os pelos indices oficiais

aplicdveis em cada caso concreto.

Art. 113 - A apuragio das custas finais compreende o restante
das que forem devidas

até a sentenga, deduzindo-se

Art. 114 - No demonstrative das contas, o contador deverd
utilizados, assim como os percentuais de juros ¢ a forma pela qual
foram aplicados, procedendo, se necessdrio, as natas explicativas quanto
ao calcula elaborado.

Das

1 - a distribuiczo de todos os processos entre o jufzes;
II — efetuar averbacdes e os cancelamentos de sua competéncia,
III — expedir certiddes de atos e documentos que constem de

Art. 103 - Estdo sujeitos 4 distribuigaio os processos ¢ inquéritos

Art. 104 - BE vedado ao distribuidor reter quaisquer processos
destinados a distribuigiio, a qual deve ser feita em ato continuo e em
ordem rigorosamente sucessiva, 4 proporgio que lhe forem apresentados.
ou

denincias

acompanhadas

das

respectivas contrafé, e os feitos apresentados 4 distribuicdo, serio
protocolizados

mecanicamente ¢ langados

Art.LO7 - Apés a distribuicio, nenhuma peti¢2o ou feito seré
confiade a advogado ou a qualquer interessado, até a sua remessa a vara
competente.
Art. 108 - A reiteragio ou a repeti¢gio de petigao inicial sera.
obrigatoriamente, distribuida 4 mesma vara, ainda que cancelada a

distribuigdo anterior e nas hipdteses de extingfo do processo sem
de mérito.

Art. 109 - Nao serio distribu{das as petigdes desacompanhadas
de comprovante de pagamento da taxa judici4ria, quando devida, bem
como as que ndo estiverem instruidas com procuragao da parte, salvo

se esta for e postular em causa prdpria ou se o signatdério protestar por
juntada oportuna.

Pardgrafo tnico. A falta de expediente bancério, nao obstard a
distribuigdo, devendo o respective comprovante de pagamento da taxa
judiciaria ser apresentado no primeiro dia util subseqiiente.
Art. 110 - Estao sujeitos A distribuigdo por dependéncia, os
ainbargos do devedor, de terceiras, reconvengdo, a ado principal em
relagio 4 cawelar, e da cautelar incidental em relagdo a0 processo
principal
§ 1°. Nos demais casos, a distribuiggo por dependéncia somente
sera realizada 4 vista de despacho do juiz competente que a determinar.
§ 2°. © distribuidor deverd fornecer informagio verbal ao
advogado ou interessado da existéncia de ago para fins de distribuigao
por dependéncia,

Art. 111- O encaminhamento des autos a outro juizo ensejara
compensagdo.

Secio fl
e Procedimento

do Partidor

- Quando

do esbogo constar a partilha de bem

em

comum a mais de uma pessoa, serd registrada a fragiio ideal do todo ¢
respective

valor.
Secio TV

Normas e Pracedimento do Depositério Priblico

Art. 117 - Incumbe ao dupositdrio piiblico ter sob sua guarda,
mediante registro, com obrigagdo de restituir, os bens corpérecs que
Ihe tenham sido judicialmente confiados.

no livro préprio.

Art. 106 - Nos assentamentos da distribui¢ao constarao dados
suficientes a perfeita identificagio dos interessados, extraidos da petigdo
e documentos que a instruem, nimero do RG e do CPF/MF, inclusive as
custas cobradas.

julgamento

116

Art.

pertencentes a competéncia de dois ou mais jufzes.

Normas

Art. 115 - Incumbe ac partidor organizar esbogos de partilha e
sobrepartiiia de acordo com o pronunciamento judicial que os houver
deliberado e dispasto na legislagdo processual.

seus regisiros e papdis.

- Ags petigdes

as antecipadas,

devidamente corrigidas.

102 - Ao Distribuidor, compete:

105

ao contador onde houver:

elaborar 0 calculo de modo claro, discriminando os indices de atualizagiio

Secio T

Art.

1

CADERNO

I -— contar as custas e demais despesas processuais, em todos os
feitos:

Normas Gerais Inerentes ao Distribuidor
Art.

2007-

Secio II
Do Officio de Contador

pelo crime de sonegagiio de autos,

conforme art. 356, do CP.

e devolveu, Diante da constatagio ou suspeita de alguma irregularidade,
o fato serd pormenorizadamente certificado, fazendo-se conclusio
imediata.

DE

JANEIRO

DE

Pardgrafo unico, Ao receber o bem, o depositario publico devera

identificd-lo, constando o nimero do cegistro, dos autos, vara, nome
das partes ¢ a data do recebimento,

Art. 118 - O depositério piiblico nao poderd recusar-se ao
recebimento dos depésitos, salvo:

I — de géneros deteriorados ou em comego de deterioragao; de
animais ferozes ou doentes: de explosivos ¢ inflamiveis; de substancias
1éxicas ou corrosivas;
Il - de méveis e semoventes, quando ndo possam ser acomodados
com

séguranga no depésito, mediante prévia consulta ae juiz.
Art.

119 - Na hipétese de haver constrigdo

Art.

120

anterior sobre o

mesmo bem. 0 depositirio publico certificard, especificamente, a
ocorréncia no registro ¢ no auto, de todas as constrigdes, com a
correspondente comunicagao ao juizo.
- O depositirio

ptiblice dever4

manter os bens em

local adequado, em condigGes de seguranga ¢ higiene, devendo o local
ser vistoriado pelo juiz, por ocasiio das inspegdes.
Art.

121

- Quando

os

bens

depositados

forem

de

facil

deterioragio, estiverem avariados ou exigirem grandes despesas para
sua guarda, o depositdrio comuntcard o fato ao juiz competente, para
fins de alienago judicial antecipada.
Art. 122 - Os bens deteriorados, imprestdveis ou destitufdos de
qualquer valor seriio incinerados na presenga do juiz, do depositfrio
publico ¢ dos interessados, lavrando-se termo do ocorrido.
An. 123- A incineracdo sera precedida de:

I - relagao dos bens, elaborada pelo depositdério, com a mengio
dos processos em que ocorreu © depdsito:

Il —
III —
IV —
V —
de intimagio

intimagdo dos procuradores das partes para manifestagdo;
inspegao efetuada diretamente pelo juiz;
ordem judicial, com designagiio de dia, hora e local;
publicagao de edital, afixado somente no dtrio do férum ¢
dos procuradores das partes.

a)

onic
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1

IV — se néo encontrar a pessoa, por ser outro seu endereco, na
Subseciio I
Dos Oficiais de Justiga Avaliadores
Atribuigdes

mesma

oportunidade cuidard o oficial de justica de apurar com alguém

da familia ou da casa, ou vizinho. onde se acha aquela. dentro ou fora do
territério da jurisdigdo, ¢ o seu enderego completo. Certificard. em
seguida, todos os informes colhidos:

Art. 124 - Os oficiais de justiga avaliadores sto hierarquicamente

subordinados aos Juizes perante os quais servirem, sem prejulzo, todavia,
da vinculagao administrativa que tiverem com o juiz diretor do férum,
ou com 0 juiz coordenador da central de mandados, onde houver.

a)

mesma,

Art. 125 - A identificagio do oficial de justica, no desempenho
de suas fungédes, sera feita mediante a apresentagdo da carteira funcional,
indispensd4vel em todas as diligéncias, da qual deverd estar
obrigatotiamente munido.

Se estiver no territério da comarca

¢ encontrada

for no

enderego dado, o oficial de justiga procedera como no item II supra;
b)
se for confirmado o enderego, mas a pessoa estiver fora
na ocasifio, o oficial de justig¢a indagando o hordrio do retorno da
marcard a hora mais propicia para renovar a diligéncia;

c)
se ficar apurado, na diligéncia, que a pessoa ndio se encontra
no local ¢ sim na comarca de diversa jurisdi¢#o, conseguindo ou nao 9
enderego completo ou dado em lugar ignorado, constaréio tais
informagées da certidio, a ser lavrada em seguida, ao pé do mandado ou
da petigio.

Art. 126 + O oficial de justiga deveri dispensar 4s partes e seus
advogados a maxima urbanidade e solicitude, vez que, é do maior
interesse da justiga 9 bom relacionamento entre oficiais, partes e

¥ —se a pessoa a ser citada ou intimada no

for encontrada ne

Art. 128 - As diligéncias atribuidas ao oficial de justic¢a sao
intransferiveis ¢ somente com autorizagdo do juiz poderd ocorrer a sua

local e houver fundada suspeita de oculragio, o oficial de justiga marcard
hora para o dia util imediato e certificard. Retomard, entdo. a procurdla, sempre nos hordrios marcados por uwés vezes consecutivas. Essa
procura tanto poderi dar-se no mesmo dia como em dias diferentes, As
mesmas horas como em horas diferentes. Se presente em alguma das
vezes marcadas a pessoa seri citada ou intimada na forma da lei. Nao
sendo encontrada, na iltima cportunidade sera citada ou intimada na
pessoa que estiver presente, devendo constar da certidao respectiva o
nome desta, sua qualificagdo completa, carteira de identidade e CPF/
MF, endereco e qual a sua relacio com a pessoa citada, se parente,
funciondrio, vizinho. Ficam ressalvados deste procedimento os feitos
criminais, respeitando-se o disposto no art. 362, de CPP;
VI - se forem recusados os informes solicitados a pessoa da
familia ou da casa, langard a certidao, mencionando o fato e voltard no
mesmo dia, em hordrio propfcio para nova tentativa de efetuar o ato;
VI — ser4 exigido, rigorosamente, que as certiddes mencionem
todas as circunstincias de interesse, inclusive nome e¢ enderecgos de

substituigdo.

pessoas

procuradores.

Art. 127 - incumbe ao oficial de justiga:
I — executar as ordens dos jufzes a que estiverem subordinados;
Il - fazer pessoalmente as diligéncias préprias de seu oficio:
ILI — lavrar termos e€ passar certiddes referente aos atos que
praticar:

IV - convocar pessoas idéneas para testemunhar atos de sua
fungdo. quando a lei assim o exigir;
¥ — comparecer a0 f6rum, ¢ onde houver a central de mandados.
diariamente.

Art. 129 - E vedada a nomeagio de oficial de justica “ad hoc”

informantes;

VIL — sera recusada a multiplicidade de cettidées que visem,
apenas, a majorago

abusiva de custas;

através de portaria. Se necessdria, a designagfo seri por despacho nos
autos, mediante compromisso especifico.

IX - cumpre aos oficiais de justiga, quando lancarem centiddes
negativas. mencionar a hora exata em que foram procuradas as pessoas
para a citagko, intimagdo ou notificagdo, sem que tenham sido

Act. 130 - Ao oficial de justiga € vedado a entrega de mandado
para ser cumprido por terceiros.

encontradas;

Normas

Subsecdo II
e Procedimentos

Art. 131 - Os oficiais de justiga cumpririo, indistintamente, os
mandados que thes forem distribufdos.
Art. 132 - E vedada a devolugdo de mandado sem a realizagao
da diligéncia, a pedido direto de qualquer interessado.

X — para evitar anulagiio do ato, o oficial de justica hd que fazer
suas diligéncias no hordrio mats adequado A localizacéo da pessoa a ser
citada ou intimada;
XI — os oficiais de justiga devem portar de fé os atos que
efetuem, datando e assinando as certidies;
XII - na hipétese de intimagio de advogados, que nao se.
conseguem localizar, deverd o oficial de justiga diligenciar. junto 4
OAB/CE, a fim de obter o competente endereco;
XIII — na circunstincia da diligéncia ser efettada, nos termos
dos §§ [°. ¢ 2°, do art. 172, do CPC, deverd o oficial de justica certificar

a hora de sua realizacio.
Art. 133 - O mandado que for desentranhado para cumprimento

deverd ser entregue ap mesmo oficial de justiga que iniciou a diligéncia,
salvo quando este estiver afastado das suas fungdes por gozo de férias
ou qualquer outro

motivo,

caso em que sera distribuido para outro

oficial de justiga.
Ant. 134 - Serd desentranhado o mandado, fazendo-se entrega
ao mesmo oficial de justiga para cumprimento correto, quando nao
tiverem sido observadas as seguintes exigéncias:
I - ao cumprirem as diligéncias do cargo. os oficiais de justica
deverio obrigatoriamente consignar a indicagao do lugar e a descri¢io
da pessoa citada ou intimada, o niimero de sua carteira de identidade, 0
Grgao expedidor do documento, se possivel o CPF/MF, a leitura da
petigaa ou do mandado, a declaracdo de entrega de contrafé ou a recusa
em recebé-la, o nome das testemunhas que presenciaram o ato, se
houve recusa na aposicao da nota de ciente ou no;
II - as certidGes inseridas pelo oficial de justica ao mandado
deveriio ser claras e precisas:
IL! — as intimagdes de réus presos que devam ser notificados de
qualquer ato do processo, serio feitas no préprio estabelectmento penal
em que se encontrarem, sendo 14 também entregues cdpias de libelo;

Art. 135 - Antes de o oficial de justiga certificar que o citando
ou o intimando se encontra em lugar incerto ou inacess{vel, deverd
esgotar todas as possibilidades de localizacio pessoal.
Art. 136 - Citagdes, pentioras e nredidas urgentes poderiio ser,
excepcionalmente, efetuadas aos domingos e feriados e, nos dias titeis,

fora do hordric estabelecido, desde que conste expressamente no
mandado,

autorizagio do juiz, cumprindo

ao executor ler 4 parte os

termos dessa autorizagdo e observar a regra constitucional de protecio
ao domicilio.

Art, 137 - Nos atos que impliquem em busca ¢ apreensiic ou
depésito de bens, especialmente vefculos automotores, o oficial de
justiga deverd descrever minuciosamente os bens, especificando suas
caracteristicas, tal como marca, estado de conservacdo, acessérios,
funcionamento, quilometragem, entre outras que se mostrem relevantes,
Art. 138 - Em agdes de nunctagdée de ebra nova, o oficial de
justiga deverd lavrar auto circunstanciado, descrevendo o estado em
que se encontra a obra.
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CAPITULO VI
;
DOS REGISTRADORES E DOS NOTARIOS
Das Normas

Seco |
e Procedimentos

Gerais

Art, 139 - Servicos notariais e de registra sio os de organizagio
técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade,
seguranga e eficdcia dos atos juridicos, nos termos do art. 1° da Lei n°
8.935/94.
§ 1° - As normas a seguir devem ser observadas pelos notdrics e
registradores, e visam disciplinar as atividades das serventias, sendo
aplicadas subsidiariamente as disposigdes da legislagdo pertinente em
vigor, A no observancia das normas acartetard a responsabilizacdo do
serventudrio na forma das disposicées legais.
§ 2° - Os servicos notariais e de registro serio prestados, de
modo eficiente e adequado, nos dias ¢ hordrios fixados pelo juizo
competente, em local de facil acesso ao piiblico ¢ que ofereca seguranga
para © arguivamento de livros e documentos.
Art. 140 — Os registradores e notéries estio proibidos de praticar
os atos relacionados na legislacdo pertinente aos registros publicos fora
das circunscricdes

geogrdficas a que estio sujeitos pela delegagdo (Lei

22

§ 1°- Quando escolhido pelas partes, qualquer que seja o domicilio
ou o lugar de situagio dos bens objeto do ato ou negécio, o notario da
espécie tabelijo de notas poder4 praticar os atos especificos do seu
oficio desde que aquelas se desloquem para o Municipio onde o notdrio
exerce sua delegagao (Lei n°. 8935/94, art. 8° e 9°).
§ 2°. Os services notariais e de registro deverao observar
rigorosamente a regra do art. 43 da Lei n° 8.935/94, funcionando em
um s6 local, ficando proibida a instalagdo de sucursal, como tal entendido
0 estabelecimento fisico cujos servicos sejam dependentes do notariado
€ oficialato.

§ 3°- A inobservancia das disposigdes legais esclarecidas neste
Provimento constituem infragdes passiveis de imposicado das sangdes
disciplinares em regular procedimento administrativo, podendo qualquer
do povo denuncid-las & Corregedoria Geral da Justiga ou ao Juiz
competente,
§ 4° - No exercicio da fiscalizagdo que Ihes incumbe, os Juizes de
Direito aplicariio a Lei n° 8.935/94, de efeito imediato e geral, atendendo
aos fins sociais a que ela se dirige e as exig@ncias do bem comum.
Art. 14] - E vedada a recusa ou o atraso na pratica de qualquer

ate do oficio, ensejando A parte reclamar ao juiz responsavel que, apds
cuvido o registrador ou o notério, tomard as medidas cabiveis.

DE

2007-

CADERNO

1

e acesso ao puiblico, a tabela de emolumentos em vigor, dos atos ali
praticados. nos termos do art. 4° da Lei Federal n° 10.169/2000 e art.

3° da Lei Estadual n° 13.522/2004, sob pena de multa de R$ 1.000,00
(hum mil reais) além da penalidade disciplinar aplicavel;
VIII — fornecer recibo discriminado dos emolumentos
perecbidos;
IX — observar os emolumentos fixados para a pritica dos atos
do seu oficio;
X = observar os prazos legais fixados para a prdtica dos atos do
seu oficio;
XI — fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre
os atos que deve

praticar;

XII - facilitar, por todos os meios, 0 acesso 4 documentacio
existente As pessoas legalmente habilitadas;
XIII — encaminhar ao juizo competente as diividas levantadas
pelos interessados, obedecendo-se a sistemética processual fixada pela
legislagio respectiva;
XIV = observar as normas téenicas estabelecidas pelo juizo
competente;
XV

- recolher, no prazo regulamentar, as verbas inerentes ao

FERMOIU.
XVI — As serventias deverao manter em suas dependéncias. &
sua disposigao e dos interessados para consultas relacionadas aos seTvicos

prestados, edigdes atualizadas da seguinte legislacao:
a) Constituicio da Republica Federativa do Brasil;
c) Lei dos Registros Publicos - Lei Federal n. 6.015,
dezembro de 1973;
d) Lei dos Notdrios e Registradores — Lei Federal n.
18 de novembro de 1994;
e) Consolidacéo das Normas da Corregedoria-Geral da
f ) Manual do Usuario — Cartério - Sistema de
FERMOJU.

seja peculiar 4s suas atribuigdes ¢ ao ate que

estiverem praticando. Qualquer cobranga a esse tftulo importard na

aplicagio das penalidades previstas na legislagio competente.

em razao do exercicio

da profissiio;
IV - atender prioritariamente as requisigdes de papéis,
documentos, informagdes ou providéncias que lhes forem solicitadas
pelas autoridades judicidrias ou administrativas para a defesa das pessoas
juridicas de direito piiblico em juizo;
V — manter em arquivo as leis. regulamentos, resolugoes,
provimentos, regimentos, ordens de servicgo © quaisquer outros atos que

digam respeito 4 sua atividade:
VL - proceder de forma a dignificar a funcado exercida, tanto
nas atividades profissionais como na vida privada,
VII - obrigatoriedade de afixar em local visivel, de facil leitura

Justia; ¢
guias do

Art. 144 - Das comunicagdes recebidas. quando houver fundada
suspeita quanto & sua origem, poderao os registradores e notdrios exigir

o reconhecimento de firmas ou realizar diligéncias para verificagéo da

autenticidade do documento apresentado, em atendimento
da autenticidade, seguran¢a e eficdcia dos atos jurfdicos.
Art.

145 - Os registradores

velario

ao principio

para que sejam pagos

os

tributos devides sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em
razio do seu oficio.

Art. 146 - Os traslados ¢. certidées dos atos notariais ¢ registrais
serio

nattreza reservada de que tenham conhecimento

8.935, de

ordens de servico ¢ quaisquer outros ates que digam respeito a sua
atividade, como a Lei de Protestos — Lei Federal n. 9.492, de 10 de
setembro de 1997, o Cédigo Civil — Lei Federal n, 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, 9 Estatuto da Crianga ¢ do Adolescente — Lei Federal
n, 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Cidade ~ Lei federal n.
10.257, de 10 de julho de 2001.
§ 2°. O descumprimento de quaisquer dos
deveres descritos neste artigo, serd considerada
infragdo disciplinar a que se sujeitam os notdrios
e os oficiais de registro, cam sangdes previstas no
art. 32 da Lei Federal n° 8.935/94.

143 - Sdo deveres dos notdrios e dos registradores:

I — manter em local adequado e com seguranga, devidamente
ordenados, os livros e documentos do cartorio, respondendo por sua
seguranga, ordem ¢ conservagdo;
il — atender as partes com eficiéncia, urbanidade e presteza,
Ill — guardar sigilo sobre a documentagdo e os assuntos de

de 31 de

§ 1° - Cada cartério possuird ainda, nas mesmas condicées,
exemplares das leis, regulamentos, resolugdes, provimentos, regtmentos,

Art, 142 - 5 vedado aos registradores e notdrios a realizagao de

Art.

JANEIRO

b)} Constituigdéo do Estado do Ceara;

n° 8.935/94, art, 12).

qualquer trabalho que no

DE

fornecidos

no prazo

maximo

de 5 (cinco)

dias, contados

da

lavratura do ato ou do pedido, necessariamente subscritos pelo tabeliao,
substituto ou escrevente autorizado, desde que autorizado pelo notdrio
ou oficial do registro e rubricadas todas as folhas.

Art. 147 - Os traslados e certidées poderao ser extraidas por
processo manual, mecanico, eletrénico ou informatizado.
Art. 148 - As assinaturas do oficial e de seus prepostos deverdio
estar devidamente identificadas, nos registvos é nas certiddes expedidas.

Art. 149 - Poderiio os sotdrios ¢ registradores utilizar folhas
no oficio, que nao sejam de fundo totalmente branco, desde que nao
impossibilite a reprodugdo através de reprografiaou outro processo
equivalente.
Art. 150 - Os notdrios e os registradores sfio obrigados a cumprir
no Ambito dos atos imobilidrios que Ihes sfo afetos, o recolhimento dos

@

DIARIO

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

015

FORTALEZA,

respectives tributos. observadas a legislagio competente para cada
municipio, quanto ao recolhimento do ITBI, e legislaciio Estadual,
quanto ao ITCD (Imposto sobre Transmissfico “Causa Mortis” ¢ doacio
de quaisquer bens ou direitos), bem como os demais tributes devidos,
sob pena de responsabilidade soliddria nos termos do Cédigo Tributério
Nacional.

Art. 151 - Os livros, os traslados ¢ as certidées nao podem ter
rasuras, nem entrelinhas preenchidas ou emendadas. Nos livros, emendas
inevitdveis, que néio afetem a fidelidade do ato, serdo ressalvadas, e aos
enganos cometidos, seguir-se-4 a palayra “digo” prosseguindo-se
correiamente, apés repetir a ultima frase correta.
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V1 — averbar:
a) o cancelamento

2007-

CADERNG

I

do protesto;

b) as alteragSes necessdrias para atualizaciio dos registros
efetuados, que poderd ser de oficio ou a requerimento do interessado,
sob responsabilidade do Tabeliio. sendo que nenhum emolumento pode
ser cobrado para averbar as alteragdes previstas nesta alfnea.

VU — expedir certidées de atos e documentos que constem de
seus regisiros e papéis.
Pardgrafo Unico — permitir-se-d ag deyedor o pagamento do
titulo diretamente em qualquer agéncia bancdria, mediante o pagamento
da tarifa bancdria, que seri inserida na guia de recolhimento, com seu
prévio conkecimento,

Art. 152 - As emendas, entrelinhas, rasuras, borrées 2 outras
circunstincias que possam causar diividas deveriio ser ressalvadas no
final da eserituragio do ato, e antes da subscrigdo e das assinaturas dos
participantes do ato.

DE

nio podendo

o notdrio recusar o pagamento

no

préprio cartério, caso assim opte o devedor.
Art. 160 - Ao Cartdrio de Protesto cumpre apenas examinar o
aspecto formal do tftulo ou documento de divida, nao Ihe cabendo
investigar a ocorréncia de caducidade ou prescricio.

Art. 153 - As omissées serdo supridas com a nota de “em
tempo”, sempre subscritas por todos os participantes do ato.

Pardgrafo Unico — qualquer irregularidade formal observada
pelo Tabelido obstard o registro do protesto.

Art. 154 - As assinaturas deverio ser apostas logo apds a lavratura
do ato, inadmitindo-se espagos “em branco”.
§ 1° - Sendo

necessdria emenda

ou a adigdo de algum termo,

apés as assinaturas, serd feita a ressalva e posteriormente assinadas por
todos.

Art. 161 - Niio poderio ser apontades ou protestados titulos,
letras ov documentos em que faite a identificagio do devedor, pelo
numero de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/
MF,

ou no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF/MF,

cu pelo niimero da

cédula de identidade - RG ou da carteira profissional,

¢ sem prévio

registro,
§ 2° - A retiftcagdo registral no feita no ato, s6 poderd ser feita

em decorréncia de determinagao judicial, salvo as hipdteses previstas
no art. 213, da Lei 6.015/73.
An. 155 - Antes das assinaturas, os atos serio lidos As partes e
as testemunhas, quando houver, do que se fard mengio.
Art, 156 - Nao é permitido ao notdrio ¢ ao registrados,
respectivamente, colher assinaturas das partes em atos que ainda nao
estejam plenamente concluidos.
Art, [57 - Na lavratura de escrituras, processos de habilitagio
é termos para registro deve-se qualificar precisamente as partes
envolvidas, consignando seus enderecos, evitando-se a utilizagio de

8 1° - Também

nico poderdo ser apontados ou protestados. por

falta de pagamenio, salvo se tiverem circulado por endosso, as letras de
cambio sem aceite. nas quais o sacador e o beneficidric-tomador sejam
a

mesma

pessoa,

§ 2° - Os termos, instrimentos ¢ certiddes de protesto deveriio
transcrever o elemento de identificacio antes referido.
Art. 162 - O cheque a ser protestado deverd conter a prova da

apresentagdo ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento,
salvo se o protesto tiver por fim instruir medidas contra o
estabelecimento bancdrio, hipétese em que o oficial intimard o banco
sacado.

expressdes como “residentes nesta cidade” ou “residentes no distrito”.

Art. 158 - As testemunhas ¢ as pessoas que assinam “a rogo™
devem ser qualificadas com indicagdo da nacionalidade, profissio, estado
civil, enderego ¢ cédula de identidade,
Pardgrafo unico - Em relagdo is pessoas que néo saibam ler ou

escrever, mas apenas assinar, deve tal indicagdo ser consignada no
termo lavrado.

CAPITULO VII
DO REGISTRO DE TITULOS A PROTESTAR

§ 1° - Nao poderdo ser apontadas ou protestados os cheques que
tenham sido devolvidos pelo estabelecimento bancdrio por motivo de
furto, roubo ou extravio de talondrios ou de folhas, comunicado pelo
banco sacado, bem como em virtude de cancelamento ou bloqueio de
talondric pelo banco sacado, por falta de confirmagio do recebimento
pelo corentista, nas hipdteses previstas nas alfneas 20, 25, 28, 30 e 35
das Circulares n° 3.050 e 2.655, Carta Circular 2.692 e Resolucio n°
1.682, todas do Banco Central do Brasil, salvo se o titulo no tiver
circulado por meio de endosso, nem esteja garantido por aval.
§ 2° - No caso do caput, existindo aval ou endosso, ndo devera
constar do assentamento o nome do titular da conta corrente, ¢ nem 0
numero de seu CPF/MF ou N°. do CNPIJ/MF, anotando-se no campo

prépric que o emitente é desconhecido.

Segiio I

Do Procedimento e Normas Gerais
Art.

139

- Aos

Tabelides

de Protesto

de Titulos

compete

privativamente, nos termos do art. 3°, da Lei Federal n° 9.492/97:
I — protocolizar dentro de 24 (vinte e quatro) horas, obedecendo
a ordem cronolégica de recebimento,

os documentos

de divida, para

prova do descumprimento da cbrigag&o e entregar ao apresentante
recibo com as caracteristicas essenciais do titulo ou documento da
divida;
II - intimar os devedores dos titulos para aceitd-los, devolvélos ou pagd-los, sob pena de protesto;
II - receber o pagamento dos titulos protocolizados, pelo seu
valor declarado, acrescido dos emolumentos, contribuigées do
FERMOJU e demais despesas, inclusive CPMF, quando o pagamnento do
titulo for em moeda corrente ou através de cheque administrativo
nominal ao Cartério:
IV — lavrar o protesto, registrando o ato em livro préprio, em
microfilme ou sob outra forma de documentacdo;
V — acatar o pedido de desisténcia do protesto formulado pelo
apresentante;

Art. 163 - Somente poderao ser protestados ou protocolizados
os titulos, letras ¢ documentos pagdveis ou indicados para aceite nas

pragas localizadas no territério da comarca.
§ 1° - Quando nao for requisito do titulo e nao havendo indicagio

da praga de pagamento ou aceite, sera considerada a praga do
estabelecimenta do sacado ou devedor, caso, ainda, ndéo constem tais
indicagées, observar-se-d a praca do credor ou sacador.
§ 2° - No caso de cheque, poderd o protesto ser iavrado no lugar
do pagamento ou do domicilio do emitente.
Art. 164 — Poderiio ser apontadas ou protestadas certiddes de
divida ativa dos créditos wibutdrias e nao tributdrios do Estado do
Ceard, conforme disciplinado pela Lei Estadual n* 13.376/03, respeitados
os valores fixados pelo Poder Executivo Estadual.
§ 1° - A certidao de dfvida ativa deverd ser enviada para protesto
no mesmo més de sua emissio. estanda com o valor do débito
devidamente atualizado.
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§ 2° - O Oficial de Protesto deverd notificar primeiramente

a

sociedade empresdria devedora ¢. posteriormente, em caso de nao
pagamento, os demais responsdveis tributrios. devidamente apontados
na certidio de divida ativa.
§ 3° - Os pagamentos dos valores previstos nas tabelas de
somente

emolumentos

serio devidos

quando

da quitacio do débito

correspondente & certidao de divida ativa protestada.
§ 4° - O Poder Executivo

Estadual e 98 oficiais de protesto

poderio firmar convénios dispondo sobre as condigdes para a realizagio
dos protestos de que trata esta Consolidagao

de Normas.

observada a

legislagao aplicdvel 4 espécic.

& 5° - As normas deste Provimento poderao ser aplicadas as
certid6es de dfvida tributaria e nao tributdria de outros entes federativos,
desde que comprovada a normatizagdo da matéria por lei especifica,
devidamente regulamentada.
Art. 165 - O protesto serd tirado por falta de pagamento, de
devolucio ou per falta de aceite.
§ 1° - O protesto por falta de aceite ser4 tirado mediante
apresentagio da duplicata ou da respectiva triplicata, do original da
letra de cdmbio ou da segunda via desta.
§ 2° - O protesto por faita de pagamento seni Iavrado de acordo
com a lei aplicdvel a espécie.
§ 3° - Quando o sacado retiver 0 titulo enviado para aceite além

do prazo legal, o protesto serd lavrado mediante simples indicagdes do
portador.
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1

entidades representativas da industria ¢ do comércio ou Aquelas
vinculadas 4 protegao do crédito, quando solicitada, certiddo didria, em
forma de relaciio. dos protestos tirados ¢ dos cancelamentos efetuados,
com a nota de se cuidar de informagio reservada da qual nio se poder
dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente.

Do

Segio HT
Procedimento Quanto as Intimacées

Art. 172 - A intimagao serd feita por cama registrada com aviso
de recebimento remetida para o enderego fornecido pelo portador do
titulo, em envelope opaco e indevassdvel.
Pardgrafo inico - A remessa da intimagio poderd ser feita
através de portador do préprio cartério, ou por qualquer outro meio.
desde que o recebimento fique assegurado ¢ comprovado através de
protocolo, aviso de recebimento

(AR) ou documento

equivalente, nao

sendo aceita a intimacio por fax ou via internet.
Att. 173 - Sao requisitos da intimagio:
1 — 0 nome do devedor, seu CNPJ/MF ou CPF/MF e endereco;
It — elementos de identificagio do titulo ou documento de
divida (natureza do titulo, niimero, valor ¢ o vencimento do titulo):

IIT —- 0 nome do sacador ou do favorecido e do apresentante;
IV — a data para o pagamento;
V - 0 hordrio de funcionamento e 0 endereco do oficio.

Pardgrafo tinico - Na falta de devolugiio pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos dos avisos de recebimento de intimagées, o
oficial expediré “incanstineati” intimagio, a qual poderd ser feita
diretamente por pessoa do préprio cartério, ficando vedado, para tal
fim. a utiliza¢do de Oficial de Justia,

a efetiva prestagio do servico eo vinculo contratual que

Art. 174 - A intimagio sé serd feita por edital quando o devedor
estiver em lugar ignorado. incerto ou inacessivel. ou se a pessoa indicada
para aceitar ou pagar for desconhecida, for residente ou domiciliado
fora da competéncia territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se
dispuser a receber a intimago no enderego fomecido pelo apresentante.

Art. 167 - Ainda que a duplicata ou triplicata mercantil esteja
acompanhada de documento comprobatério de entrega ¢ recebimento
da mercadorta. a circunstancia ndo deve constar do instrumento do

& I° - O edital serd afixado no Tabelionato de Protesta ¢ publicado
pela imprensa local da Comarca, se houver jomal de circulagao didria.

Art. 166 - A duplicata de prestagio de servigo nao aceita,
somente poderd ser protestada mediante a apresentagdo de documento
que comprove

a autorizou,

protesto nem
An.

do registro respectivo.

§ 2° - O edital conteré os seguintes cequisitos:

168 - Titulo emitido em lingua estrangeira para registro ¢

apontamento deverd estar acompanhado da respectiva tradugao,
efetuada por tradutor piiblico juramentado, constando obrigatonamente
no registro do protesto a descrigio do documento

e sua tradugao.

Art. 169 - © protesto de titulo expresso em moeda estrangeira,

desde que compreendido nas excegdes previstas no art, 2°. do Decretolei n°. 857/69, deverd ser lavrado
§ ° - Em

na moeda do titulo.

caso de pagamento,

este serd efetuado em moeda

corrente nacional, cumprindo ao apresentaate a conyersio na data da
apresentagdo do documento 2 sua tradugao.
§ 2° - O protesto de titulo expresso em moeda estrangeira nio
compreendido entre as excegGes mencionadas no art. 2°, do Decretolei n° 857/69, deverd ser tirado apds a conversdo pata a moeda nacional,

de acordo com o cambio do dia do vencimento.
Segiio IT

Do Procedimento da Apresentagao dos Titulos

Art. 170 - Os tftules apresentados ou outros documentos de
divida, art. 3°. da Lei n°. 9.492/97, serao imediatamente protocolizados,
relacionados e¢ anotados, segundo a ordem de apresentagdo, em livro
préprio, observados os requisitos descritos no ait.32, da mencionada
Lei,
Pardgrafo Unico — A escrituragéo serd didria, constando do
termo de encerramento o mimero de documentos apresentados no dia,
sendo a data da protocolizagio a mesma do termo didrio do
encerramento.
Art. 171 - Os tabelides de protesto de titulos fornecerao as

1 — nome do devedor e seu CNPJ/MF

ou CPF/MF,

It — a data do pagamento;
III — o horaério de funcionamento

¢ o enderego do offcio,

§ 3° - Aquele que fornecer enderego incorreto, agindo de mi-fé,

responder por perdas e danos, sem prejufzo de outras sangdes civis,
administrativas ou penais.

Art. 175 - Considera-se efetivada a intimagéo quando
comprovada a entrega no enderego fornecido ou quando o devedor
recusar o seu recebimento,

sendo que, no caso de recusa a Tabeliio

certificaré que o devedor nZo apés a nota de ciente no titulo.

Att. 176 - Os arquivos do Offcio de Registro de Protesto deverao
ser conservados,

pelo menos,

durante os seguintes prazos:

(art. 35, da

Lei n° 9.492/97)
I — 1 (um) ano, para as intimagdes ¢ editais correspondentes a
documentos protestados e ordens de cancelamento:
II — 6 {seis} meses, para intimacdes e editais corespondentes
a documentos pages ou retirados além do triduo legal;
II] — 30 (trinta) dias, para os comprovantes de entrega de
pagamento aos credores, para as solicitagées de retirada dos
apresentantes € para os comprovantes de devolugio, por irregularidade,
aos mesmos, dos titulos e documentos de d{vidas;
IV — para os livros e documentos

microfilmados

ou gravados

por processo eletrénico de imagens, arquivados no tabelionato, quando
autenticado pelo Tabelifio de protesto, guarda o mesmo valor do original
e ndo subsiste a obrigatoriedade de sua conservagio;
V - os mandados judiciais de sustagio de protesto deverao ser
conservados, juntamente com os respectivos documentos, até solugdo
definitiva por parte do Juizo;
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I

conversio vigorante no dia da apresentagdo, no valor indicado pelo
apresentante.
§ 1° - A intimagdo do protesto deverd ser efetivada somente a0

Seegio IV
Do Procedimento

22.

sacado, ou emitente do titulo. com exclusiic dos demais coobrigados,

Quante ao Protesto

avalistas ou endossadores, salvo na ocorréncia da hipétese prevista na
parte final § 1°, do art. 162, deste Provimento. ¢ nela deverd constar

Art. 177 - O livro de instrumento de protesto deve conter:

obrigatoriamente

I - a data da prenotagio/apresentagio e¢ o numero do protocolo;

identificando-se as parcelas componentes do seu total,
ao Cartério.

o

valor

total

dos

emolumentos

e¢

despesas,

a serem pagas

Il — a reprodugdo total ou a transcrigéo literal do documento da

obrigacio ou das indicagdes feitas pelo apresentante e das declaragdes
nele inseridas, pela ordem respectiva. ou das indicagdes declaradas pelo
portador;
IY - a certidao de intimagdio ao emitente, ao sacado, ao
aceitante ou 20s outros sacados, nomeadas para aceitar. pagar ou
devolver, a resposta eventualmente oferecida. ou a declaragio da falta
de resposta;

IV —a certidao de nado haver sido encontrada, de ser desconhecida
ou encontrar-se em local inacessivel a pessoa indicada para aceitar,

§ 2° - Os oficiais do registro de protesto, ao lhes serem
apresentados para protesto faturas e duplicatas de prestacdo de servicos,

devem exigir o titulo, ou seja,

0 documento que comprove a efetiva

prestaciio dos servicos e o vinculo contratual

que a autorizou - (Lei

5.474, art. 20, § 3°, com a modificagio do Dec. Lei No. 436/69), bem
como @ noia fiscal e o canhoto assinado acusando o recebimento dos
servigos, 2 quando acompanhados da fatura, declarar no corpo desta, o
recebimento dos servigos, com assinatura e identificagdo de quem
recebeu, sem o que nao sera lavrado o protesto.

pagar ou devolver. Nesta hipétese, 0 oficial afixard o edital de intimagio

nos Jugares de estilo e, se possivel, o publicara pela imprensa:
V —a indicag3o dos intervenientes voluntarios e das firmas por
eles honradas:

§ 3° - Ao devedor que, intimado se apresentar em Cartério. para
efetuar, no prazo

legal, o pagamento

do titulo, serd entregue, em duas

vias, nota total da divida, para ser recolhida a estabelecimento bancdrio,

V1 - a aqutescéncia do pomador ao aceite por honra;

no valor igual ao declarado, com inclusio do emolumento

VII — o motivo do protesto e a disposigao legal que o disciplina;

baixa da distribuigio (Cédigo 001003 - Tabela 1).

VIII — data ¢ assinatura

do Tabelido

de protesio,

de seus

substitutos ou de escrevente autorizado.
An.

referente 4

§ 4° - Efetuado o pagamento, deverd o Cartério, mediante a
exibigio do cheque visado, ou do recibo de depdsito, ou cheque

178 - O instrumento, depois de registrado. serd entregue

com as cautelas devidas, ao apresentante ou a quem este autortizar por
escrito.
Art. 179 - © livro de registro de instrumento de protesto tera
indice, que poderd ser organizado pelo sistema de fichas armazenadas
em arquivos ou registradas em banco de dados informatizado.

administrative, com carimbo do Banco, entregar ao devedor ou sacado

o titulo quitado,

imediatamente,

se feito em dinheiro, ou apés

compensagio (48h), se em cheque, bem como comunicar ao distribuidor
para a devida baixa, repassando-lhe o respectivo emolumento.

§ 5° - E vedado aos oficiais de protestos de titulas recusar. sob
qualquer pretexto, o pagamento oferecido pelo notificado, dentro do
prazo Jegal, bem como, por ocasiao da liquidagdo, proceder & cobranga

Pardgrafo tnico. Do indice constario os nomes dos protestados,
com o nimero do respective documento de identificagio, o nimera do
livro e folha em que foi registrado o instrumento e 0 cancelamento ou

de juros, taxa ou comissdo de permanéncia e encargos eventualmente

a anulagio do profesto ou averbacao do pagamento.

ou através de procedimento judicial especifica, podendo, no entanto,
ser cobrada a CPMF, quando o pagamento do titulo for em moeda
corrente ou através de cheque administrativo nominal ao Cartério.

Art. 180 - O registro do protesto poder ser feito por processo
de duplicagdo, com a reprodugio ou a transcrigio total do titulo ea
estrita observancia dos requisitos do ato,

avencados pelas partes e autorizados por lei e resolugées, os quais
somente

§ I°. Na contagem desse prazo exclui-se o dia da protocolizagdo

ser reclamados

pelo apresentante,

amigavel mente,

§ 6° - O cancelamento de protesto se fundado em outro motivo
que nio

Art. 181 - © protesto sera registrado no prazo de 03(trés) dias
iteis, contados da protocolizagiio de titulo ou documento de divida.

poderio

o pagamento

posterior do titulo, somente

se efetuard por

determinagio judicial.
Art. 184 - O tabeligo, recebendo 0 pagamento, passard quitacdo
e entregard o titulo.

e inclui-se o do vencimento, se a intimacio. se efetivar nesse prazo.
§ 2°. O protesto ndo serd lavrado antes de decorrido Ol(um) dia
til de expediente ao publico, contado da intimagio.

Pardgrafo unico. Se o pagamento for feito por cheque, cabe ao
tabeliio examinar-lhe a regularidade formal e adotar as cautelas que o
caso exigir, sendo que a quitagio dada pelo Tabelionato fica condicionada
4 efetiva liquidagao.

§ 3°. Considera-se nio ttil o dia que nfo houver expediente

bancario para o ptiblico ou aquele em que este no obedecer ao hordrio
normal.

Art, 185 - No ato do pagamento, o tabeliao de protesto dard a
respectiva quitagdo, e o valor devido ser4 colocado 4 disposigio

do

apresentante no primeiro dia itil subseqiiente ao do recebimento.
§ 4°. Quando,

por motivo de forga maior, o tiduo

legal para

langamento do protesto for excedido, o mesmo ocorrerd no primeiro
dia titi] subseqiiente, sendo mencionada a circunstancia no instrumento,
Art.

182 - Sera responsabilizado

administrativamente,

sem

prejufzo de outras sangdes, o oficial que retardar o protesto, o fizer
irregularmente, ou dificultar a entrega do instrumento.

Parégrafo Unico — A quitagio do tabelidio pode ser recusada se
© pagamento efetivada pelo devedor em dinheiro ou cheque no Cartério
nio estiver acrescido da respectiva CPMF, encargo do devedor e nao do

Tabelionato.
Art. 186 - O pagamento 4 parte credora sera feito somente
através de cheque nominal e cruzado.

Parigrafo unico. Se o oficial opuser divida, dificuldade 4 tomada

do protesto ou A entrega do respectivo instrumento,
requerer ao juiz competente

que, ouvindo

poder a parte

o serventuirio,

proferira

sentenca, que sera transcrita no instrumento.

despesa postal, ou enviado através de depdsito bancario.

Segdo V
Do Procedimento Quanto ao Pagamento

Art. 187 - Dos recebimentos e dos titulos devolvidos ao
apresentante antes do protesto nao serio fornecidas certiddes ou
informagGes a terceiros, salvo por requerimento escrito do préprio

Art. 183 - Em se tratando de titulos cu documentos de divida
sujeitos a qualquer tipo de atualizagaio, o pagamento

Paragrafo tinico. Se o credor for de outra praga, o cheque nominal

e cruzado, ser{ remetido por carta registrada, descontado o valor da

serd feito pela

devedor ou por ordem judicial.
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Segdo VI
Quanto a Sustagdo

Do Procedimento

FORTALEZA,

poderes

especificos.

da devolugdo do ttulo.

Ant. 189- O titulo do documento de dfvida cujo protesto tiver
sido sustado judicialmente sé poderd ser pago, protestado ou retirado
com autorizagaio judicial.

a sua realizacado.

§ 2° - Permanecero no tabelionato. 4 disposigio do juizo
respective. os titulos e documentos de divida cujo protesto for

§ 3° - Revogada a ordem de sustacio, efetuar-se-4 a lavratura €

0 registro do protesto até o primeiro dia util subsequente ao do
recebimento da revogac¢io,

salvo se a materializagio do ato depender

§ 4° - Tornada definitiva a ordem de sustagdo, titulo ou
documento de divida seré encaminhado ao juizo respectivo, ou entregue
tiver determinacdo

oy se decorridos

30

(trinta} dias sem que a parte autorizada tenha comparecido
tabelionato para retird-lo.

no

expressa,

Segao
Procedimento

Quanto

ao Cancelamento

cépia autenticada da carteira de identidade;

Secdo TX

Dos Livros Obrigatérios no Registro
de Titulos @ Protestar
Art. [96 - No Cartdrio de Protesto haverd os seguintes livros
obrigatérios:

IH — Livro de fndice;

IV — Pasta de Arquivamento de Intimacdes;
V — Pasta de Arquivamento de Editais;

contrato social atualizado, se houver, quando pessoa jurfdica;
§ 2° - Apresentados os documentos de que trata o paragrafo
anterior, por certiddo, sua validade ndo serd superior a 30 (trinta) dias.

Protestos;

VIII — Solicitacéio de Retirada de Documentos Apresentados;
IX — Comprovantes de Entrega de Pagamentos aos Credores;
X — Comprovantes de Devolugio de Documentos Irregulares
de Divida.
Pardgrafo unico ~ Facultativamente poderdo as serventias
utilizar-se dos meios eletrénicos. mecfinicos, ou livros de folhas soltas
para a realizagdo da escrituragdio dos servicos inerentes ao seu mister.

CAPITULO VIII
DO PROCEDIMENTO QUANTO AO REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS JURIDICAS
Segdo !
Das Normas Registrais
Art. 197 - A existéncia legal da pessoa juridica s6 comega com
o registro de seus atos constitutivos no registro civil das pessoas juridicas
dos locais onde estiverem situadas as suas sedes, sendo que serdio averbadas
no registro todas as alteragdes por que passarem

Art. 191 - © protesto indevidamente cancelado s6 poderé ser
restabelecido por ordem judicial.
Art. 192 - Na hipétese de mero erro material o protesto serd
restabelecido pelo Tabeliao,

que comunicard

Art. 198 - Nao se fard o registro de sociedades cooperativas de
forma mercantis.

ao juiz competente,

e os requerimentos

de

cancelamento, com os documentos que os instruem, serdo arquivados
no oficio pelo prazo de O1(um) ano, contado da efetivagéo do ato.

Segio VII
Procedimento Quanto as Certidées

Art. 194 — As certiddes expedidas pelos servicos de protesto de
titulos, deverdo indicar o nome do devedor, ntimero de identidade ou
CPF, ¢ o nimero do CNPI, se pessoa jurfdica, cabendo ao apresentante
do titulo para protesto fornecer esses dados.

Pardgrafo Unico — Poderie ser fornecidas certiddes de protestos,
niio cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas por escrito.
(art. 31, Lei 9.492/97)

Art. 195 - Cancelado o registro do protesto, no constarao nas
certidées expedidas nem o protesto, nem o seu cancelamento, @ nao ser
mediante requerimento escrito do devedor ou requisi¢o judicial.
§ 1° - Sempre que a homontfmia puder ser verificada simplesmente
pelo confronto do niimero de documento de identificagdo, o tabeliado
de protesto dard certidio negativa.

199 - Quando

o funcionamento

da sociedade depender da

aprovacdo da autoridade, sem esta no poderd ser Feito registro.
Art. 200 - O registro de atos constitutives ou de alteragdo de
sociedade,

Do

o ato constitutivo.

factoring, de empresas individuais ou das sociedades civis que apresentem

Art,

ordens judiciais

para

averbagao no registro de protesto e ordem de cancelamento;
VII — Pasta de Arquivamento de Mandados de Sustagdo de

da carteira de identidade e CPF, se pessoa fisica e cdpia autenticada do

- As

o

c)
declaracio do interessado, sob responsabilidade civil e
criminal, dessa circunstancia.

§ 1° - Sempre visando o cancelamento do registro de protesto,
0s tabelidies do protesto poderio exigir além da carta de anuéncia, cépia

193

conhecer

Vil
do Protesta

Art. 190 - O cancelamento de protesto de titulos cambiais
podera ser feito por mandado judicial ou por solicitagao de qualquer
interessado, mediante prova do pagamento do titulo, cuja cépia ficard
arquivada.

Art.

1

VI —- Pasta de Arquivamento de Documentos apresentados

de consulta a ser formulada ao apresentante.

Do

CADERNO

I — Livro de Protocolo;
II — Livro de Registro de Protesto:

judicialmenie sustado.

as partes quando

2007-

b)
atestado de duas testemunhas que declarem
interessado e que nao se teferem a ele aqueles protestos;

§ 1° A sustacio do protesto opera-se, pela via judictal, antes e
precedentemente

pE

individuais identificadores, deverd juntar ao pedido de expedigdo
negativa:
a)

Paragrafo dnico. Ficario arquivados. pelo prazo de 30 (trinta)
dias, o requerimento ¢ o comprovante

JANEIRO

4 2° - Considerando o interessado que o protesto se refere a
homénimo, ¢ nao constando de cadastro do tabelionato elementos

e Retirada

Art. 188 - A retirada do titulo sera requerida, por escrito, pelo
apresentante ou procurador com

DE

22

cujo objetivo envolva atividade privativa de profissionais

habilitados pelos respectivos érgidos de classe, como a Ordem dos
Advogados do Brasil, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, Conselho Regional de Contabilidade, e¢ outros, nio sera
feito sem a prévia aprovagio dos drgios de classe.

Art, 201 - Nio poderiio ser registrados os atos constitutivos de
pessoas juridicas, quando o seu objetivo ou circunstancias relevantes
indiquem destinagao ou atividades ilicitas, ou contrérias, nocivas ou
perigosas ao bem ptiblico, 4 seguranga do Estado e da coletividade. a
ordem publica ou social, A moral ¢ aos bons costumes.
Art. 202 — Para a registro serdo apresentadas, em
peticdo, duas vias da documentagdo, lang¢ando o Oficial,
em ambas, a competente certidao do registre, com o
respectivo numero de ordem, livra e foiha, sendo que uma
das vias serd entregue ao representante e a outra via
arquivada na serventia, rubricando o oficial as folhas em
gue estiver impressa a documentacao.
Pardgrafo

Unico

- Todos

os documentos

que autorizem
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averbagées, incluindo a publicagdo no Didrio Oficial. quando for alteragiio
dos atos constitutivos. deverdo ser arquivados nos autos que deram
origem ao registro ¢ quando arquivados separadamente dos autos
originais e suas averbagdes, estas deverio reportar-se obrigatoriamente
a eles. com referéncias reciprocas.

Art, 203 - O registro dos atos constitutivos ¢ averbagées das
fundagdes, exceto de previdéncia privada, sé se fara com a aprovacio
do Ministério Piblico.
Art. 204 - E vedada a averbaciio ou o registro de alteragdes de
contratos de associacio e sociedades civis, sem que os respectivos atos

constitutivos estejam registrados no mesmo cartério.
Art. 205 - Admitir-se-4 0 registro civil das pessoas juridicas, da
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2007-
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[A

II - Livro B - para matricula dos jornais e demais publicagdes

periédicas, das ofictnas impressoras, das empresas de radiodifusio «
agéncias de noticias, com 150 (cento e¢ cinqgiienta) folhas.
$ 1° - Faculta-se aos oficios correspondentes, a utilizacio de
meios eletrénicos, mecfnicos, microfilmagem, e/ou livro de folhas
soltas para a escrituragdo do servico pertinente.
§ 2° - todos os exemplares de contratos, de autos, de estatutos ¢

de publicagées, registrados e arquivades, seréo encadernados por periodes
certos, acompanhados de indice que facilite a busca e o exame.
§ 3° - Os ofictais fario indices, pela ordem cronolégica e
alfabética, de todos os registros e arquivamentos dos registros de pessoas

espécie sindicato, quando o pedido de registro se fizer instruido com os
seguintes e indispensiveis documentos:

juridicas, podendo,

dentre as opgdes de indices, adotar o sistema de

I - edital de convocagio dos membros da categoria inorganizada
para funda¢io da entidade, publicade em jornal de comprovada
circulagdo na pretendida base territorial, bem como no Didrio Oficial

§ 4° - O livre de Protocolo pode ser o do servigo de Registro de
Titulos e Documentos, também escriturdvel pelo sistema de folhas
soltas, contendo no mdximo 200 (duzentos) folhas.

fichas.

deste Estado;

CAPITULO IX

II — edital de convocaciio dos associados e demais membros de
toda a categoria organizada, em preexistente sindicato, para deliberar
sobre o desmembramento ou desdobramento, assinado por seu

DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

presidente, publicado em jornal de comprovada circulacfo em todo o
Estado e no Diario Oficial do Estado:

Secao |
Normas Gerais

Tl] - ata de assembléia

geral

a que

se refere

o inciso

I,

explicitande se a categoria era inorganizada ou se a fundagdo procede
de desmembramento ou desdobramento sindical, além de outros requisitos
obrigatdrios;
IV -ata da assembléia geral a que se refere o inciso II, aprovando

o desmembramento ou desdobramento sindical:
V - c6pia do estatuto aprovado pela assembléta geral, que devera
conter os elementos necessdrios 4 representacdo pretendida e, em
especial:
a) a(s) categoria(s) representada(s);

b) a base territorial representada;
c}) se a fundagio

operou-se

por comunidade

de categoria

inorganizada ou se o fora por desmembramento ou desdobramento
deliberado regularmente:
d) os érgios de administraciio, sua composicio, duragiio dos
mandados, regras de eleigdio dos seus membros ¢ critérios de substituigio:
@) fontes de receita e normas de controle das despesas, inclusive
prestagdo de contas;
f) outros

mais

elementos

necessdrios

ao atendimento

Art. 208

registro de titulos ¢ documentos

serd

feita a

1 - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigagées
convencionais de qualquer valor;
il — do penhor comum sobre coisas mdveis;
{II - da caugéo de utulos de crédito pessoal e da divida publica

federal, estadual ou municipal, ou de balsa ao portador;
IV — do contrato de penhor de animais, ndo compreendido nas
disposigdes do art, [0, da Lei 492, de 30/08/37;
V — do contrato de parceria agricola ou pecudria;
VI - do mandado judicial de tenovagio do contrato de
arrendamento para sua vigéncia, quer entre as partes contratantes, quer
em face de terceiros;
.

VII

- faculiativo,

de

quaisquer

documentos,

para

sua

conservagao.

de

disposicgdo legal.

Paragrafo nico - Cuber ao registro de tftulos ¢ documentos a

Pardigrafo tnico - Aplica-se o disposto no item anterior, no que

couber, aos pedidos de alteragaio do estatuto de sindicato.
Segio

Il

tealiza¢ao dos registros nao atribufdos expressamente

Art. 206 — No registro das pessoas juridicas serio matriculados
98 jomais ¢ demais publicagdes periddicas, as oficinas impressoras, as

empresas de radicdifusio e agéncias de noticias, cbservadas as normas
do art. 123 da Lei dos Registros Publicos,
Pardgrafo unico — Nao serd feito o registro ou a matricula de
oficinas, impressoras, jomais, periddicos, empresas de radiodifus3o e

agéncias de noticias, no mesmo municipio, ou de outros com a mesma
denominagao.
Segiio III

Da Escrituragiic no Registro de Pessoas Juridicas
Art, 207 - Havent no offcio de registro de pessoas juridicas, os
seguintes livros:

I - Livro A - para o registro de contratos, atos constitutivos,
estatutos ou compromissos das sociedades civis, organizacées religiosas,
pias morais, cientificas ou literdrias, bem como o das fundagdes ¢ das
associagdes de utilidade piiblica, as sociedades civis que revestirem as
formas estabelecidas nas leis comerciais (sociedades cooperativas e as
sociedades em conta de participag4o), os atos constitutivos e os estatutos
dos partidos politicos e o consércio ptiblico de dircito privado, com
folhas;

a outro oficio,

sendo defeso registrar em titulos e documentos © contrato que, por
natureza, deva sé-lo no registro de iméveis,

Da Matricula

300 (trezentas)

- No

transcrigao:

Seco

IT

Da Ordem de Servico
Art. 209 - Todas as folhas do titulo, documento ou papel que
tiver sido registrado, ¢ as das certidées seriio rubricadas pelo Oficial ¢
terao identificado o officio, facultada a chamada mecinica ou eletrénica.

Art. 210 - Deve ser lavrado, no fim do expediente didrio, o
termo de encerramento do préprio punho do oficial, por ele datado ¢
assinado, mencionado, pelos respectivos aiimeros, os titulos
apresentados ¢ nio registrados, com os motivos do adiamento. Onde
terminar o apontamento, serd tragado uma linha horizontal, separando

o dia seguinte.
Pardgrafo tinico - Sera Javrado o termo de encerrumente
diariamente, ainda que nfo tenha sido apresentado titulo, documento
ou papéis para apontamento.
Art. 211 - Nao seré fornecida certiddo de notificagio antes da
efetivacao do registro.
Art. 212 - Depois de concluidos os langamentos nos livros
respectivos, seri feita, nas anotacdes do protocolo, referéncia ao niimero
de ordem sob qual tiver sido feito o registro ou a averbacio.
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c) espécie e resumo do titulo;
d) anotagdes e averbagdées.

Ill

Do Cancelamento
Art. 213

22

FORTALEZA,

ser feito em

virtude de

sentenca ou de documento auténtico de quitagdo ou de exoneragio do
titulo registrado.

IV — Livro D ~ Indicador Pessoal:
Serd dividido alfabeticamente para a indicagio do nome de
todas as pessoas que, ativa ou passivamente, individual ou coletivamente,
fignrarem nos livros de registro, indicando o nimero de ordem e paginas

dos outros livros ¢ anotagGes.

§ 1° - Os documentos referidos no caput deverdo
obrigatoriamente contcr: o mimero do registro, a data ¢ a serventia na
qual se deu o registro.

Art. 219 - A escrituragio do livro “C” poderd ser feita pelo
sistema de microfilmagem, uma vez autorizada pelo Juiz.

§ 2° - Em observancia ao supramencionado artigo, os atos
retro-citados deverio obrigatoriamente ser averbados 4 margem dos

for impresso

respectivos registros, salvo se nio houver espaco suficiente, hipdtese

em que se far novo registro, com referéncias reciprocas nas colunas
préprias.

Art. 214 - Apresentado qualquer dos documentos referidos no
artigo anterior, o oficial certificardé, na coluna das averbagdes do livro
respectivo, 0 cancelamento ¢ a razio dele, mencionando-se o documento
que o autorizou, datando ¢ assinando a certidao, de do fazendo
referéncia nas anotagdes do protocolo.
An. 215 - Os requerimentos de cancelamento serio arquivados
com os documentos que os instruirem.,
Secdo IV
Do Sistema de Microfilmagem

Art. 216 - O registro civil de pessoas juridicas e o registro de
titulos e documentos poderio usar os sistemas de computagao.
microfilmagem e¢ outros meios de reprodugdo. inclusive eletrénico ou
magnétice, devendo ser legivel, sem sombras, permitindo 2 todo tempo,
reproducio fiel ao original registrado, assegurando fidelidade ao tasiado,
que reproduzira o original com toda exatidao.
Seciio V

Dos Livros ¢ sua Escrituragio
Art. 217 - Sio livros do Registro de Titulos
todos com

300¢trezentas)

Art. 220 - Quando o documento a ser registrado no livro “B”

Art. 221 - Quando nao disponivel a microfilmagem ou outro
meio eletrénico eficaz, a transcrigio no livro “B” poderd ser realizada
por meio dos originais ou cépias legiveis autenticadas dos titulos,
documentos ou papéis levados a registro, que serdo reproduzidos em
folhas previamente impressas ¢ numeradas, com a anotagao dos demais

dados exigidos em lei. Todas as folhas reproduzidas com cépias
fotostaticas serdo assinadas e datadas pelo Oficial ou substituto legal.
Parigrafo Unico — O oficial manterd sistema de arquivamento
das demais pecas quando ndo abrangidas pelo Livro B de forma prevista
no “caput” deste artigo.

CAPITULO X
DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
Segiio I

Dos Livros e sua Escrituragio
Art, 222 - Os livros dos Oficios de Registro Civil das Pessoas
Naturais. especificados na Lei dos Registros Piiblicos, todos com 300
{trezentas) folhas cada win, sio obrigatoriamente:
] - “A” - Registro de Nascimento:
II — “BY - Registro de Casamento:

¢ Documentos,

folhas:

II —~“B Auxiliar’ - Registro de Casamento Religioso para Efeitos

I —- LIVRO “A” protocolo para apontamentos de todos os
titulos, documentos e papdis apresentados, diariamente, pata serem

Civis;
IV —“C” - Registro de Obito;
V —“C Auxiliar’- Registro de Natimortos;
VI - “D” - Registro de Proclamas.

registrados, ou averbados:

Il - LIVRO “B” para trasladacdo integral de titulos e
documentos, sua conservagdo e validade contra terceiros, ainda que
registrados por éxtratos em outros livros;
Ill — LIVRO “C” para inscrigfo, por extrato, de titulos e
documentos, a fim de surtirem efeitos em relacado a terceiros ¢
autenticacéo de data;

TV — LIVRO “D” indicader pessoal. substitufvel pelo sistema de
fichas, ou processamento eletrénico de dados, em papel ou microfichas,
com indicagdo do nome de todas as partes intervenientes e scus cOnjuges
ou consorte, que figurem ativa ou passivamente no registro ou averbagao,
mencionando, sempre que possivel,

o RG e CPF ou CNP/MF.

Art. 218 - Os livros obedeceriio as especificagGes ¢ as divisdes,
em colunas previstas em lei:
I - Livro A - Protocolo:
a) nimero de ordem, continuando,
seguintes;
b) dia e més;

indefinidamente,

nos

c) natureza do titulo e qualidade de langamento (integral,
resumido, penhor, etc);
d) o nome do apresentante;

e) anotagdes e averbagées.
Il - Livro B - Registro Integral:
a) ntimero de ordem;

b) dia e més:
c) transcrigio;

d) anotagdes e averbagées.
III — Livro C - Registro por Extrato:
a) némero de ordem,
b) dia e més:

a outro jf anteriormente registrado no mesmo

id@ntico

livro, poderd o registro limitar-se 4 consignagao dos nomes das partes,
as caracteristicas do objeto e demais dados constantes dos claros
preenchidos no documento, procedendo-se quanto ao mais. a simples
remissdo aquele outra jd registrado,

§ 1° - No Cartério de cada comarca, ou no primeiro Officio se
houver mais de um,

haverd um livro designado pela letra E. em que

serio inscritos os demais atos relativos ao estado civil (separacoes
judiciais ¢ divércios, depois do trinsito em julgado da sentenga, quando
o

casamento

foi

registrado

em

outra

comarca;

emancipagdes:

interdicGes; auséncias; traslados ou registros de nascimentos, casamentos
e ébitos de brasileiros ocorridos no estrangeiro, inclusive, escritura
piblicas de separagées ¢ divéreios consensuais previstas no art, 3° da
Lei n° 11.441/2007). Este livro poderd, segundo o volume de servico,
ser desdobrado em livros especiais pela natureza dos atos que nele
devam

ser registrados.

§ 2° - Deverdo ser arquivados os termos de alegagoes de
paternidade e as cépias das comunicagdes de casamento, ébito,
emancipacdo, interdig&o ¢ auséncia, em ordem cronoldgica.
Art. 223 - Cada um dos livros enumerados no art. 222 deveriio
conter um indice alfabético

dos assentos !avrados. organizados

pelo

prenome das pessoas a que se referirem.

§ 1° - O indice poderd ser organizado em livro préprio ou pelo
sistema de ficha ou registrado em banco de dados informatizado, desde
que atendidas a seguranga, comodidade e pronta busca.
§ 2° - O indice do Livro “C Auxiliar” serd organizado pelo nome
do pai ou da mie.
Art. 224- Cada assento teré um ntimero de ordem.
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Art. 225 - Os assentos serio escriturados seguidamente. em
ordem cronolégica de declaragées. sem abreviaturas, nem algarismos;

certidia.

no fim de cada assento e antes da subscrigdo e¢ das assinaturas, serio
ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunsténcias que puderem
ocasionar diividas.

Pardgrafo Unico - A margem direita da folha do livro é destinada
ds averbacdes, anotagdes e retificagdes.

Art, 226 — Se os declarantes ou as testemunhas nao poderem,
por quaisquer circunsténcias

assinar,

far-se-d referéncia

Art, 235 - O registro deve ser declarado na circunscrigéo da
residéncia dos pais ou do local do parto.

no assento,

assinando-c a rogo outra pessoa e tomando-se a impressiio dactiloscépica
da que nao assinar, a margem do assento.

Paragrafo unico - Quando o nascimento ocozrer em lugar fora
do domicflio dos pais, faculta-se exigir a declaragdo firmada pelo
declarante, diante de duas testemunhas, sob as penas da lei, de que néio

Art. 227 - Colher-se-4 a impressao digital de pessoas que assinem
mal, demonstrando

nao saber ler ou escrever.

possui outro registro, a fim de evitar duplicidade. Em caso de ddvida
extrema do Oficial Registtador poderd ser exigida a certidao negativa
do registro civil do local do nascimento.

Art. 228 - A pratica de ato por procurador seri mencionada no
termo, com

indicagao do cartdrio,

livro, folha e data da lavratura da

procuragio, se por instrumento piiblico. A procuracio deve ser arquivada
em pasta propria.

Art. 236 - No termo de nascimento deverd constar o endereco
completo dos pais, sendo expressamente vedado o uso de expressies
como “residentes nesta cidade” ou “residentes neste distrito”, além do
local onde se verificou o parto,

Paragrafo tinico - Somente serio aceitas procuragées por
traslado, certidio ou o original
reconhecida.

do documento

particular, com

firma

§ 1° - No caso de enderego rural, a denominacdo da propriedade
e sua localizagdo, ou cutros dados identificadores, a critério do Oftcial
do Registro, como

Art. 229 - Nos casos de nado dispor do documento DNV —
Declaragdo de Nascidos Vivos, o Oficial pederd exigir a presenca de
duas testemunhas para os assentos de registro, que deve satisfazer ds
condigées exigidas pela lei civil. Quando nio for conhecida do Oficial,
as testemunhas apresentarao a identidade, do que se fard mengiio
expressa no assento.

por exemplo

o “nome da comunidade”™.

§ 2° - B expressamente vedado fazer qualquer indicagao no
termo de nascimento, bem como na certidio a ser fornecida, do estado
civil dos pais e da ordem de filiagao.
Art. 237

- A obrigacio

de fazer a declaracao de nascimento

considera-se sucessiva na ordem prevista no art. 52 da Lei dos Registros
Pardgrafo tinico - Se conhecida a testemunha, o Oficial do
Registro Civil ou preposto autorizado, declarard tal circunst&ncia, sob
pena de responsabilidade.
Art. 230 - Se entender nao ser possivel a realizagdio do registro,

¢ nao se conformando a parte, deverd o Oficial do Registro submeter
por escrito a suscitagiio de diivida, independentemente do pagamento
de emolumentos, perante o juiz competente, nos termos do Cddigo de
Divisdo e Organizagio Judicidria do Estado do Ceara.
Art. 231 - Nao serio cobrados selas e emolumentos pelo registro
civil de nascimento e pelo assento de dbito. inclusive a primeira certidéo
respectiva, A mesma isengio alcanga os reconhecidamente pobres em
relagdo 4s demais certiddes subseqiientes de tais atos.

Péblicos.

Paragrafo

tinico - A declaragdo

por pessoa que

nao

tenha

precedéncia na ordem legal sera feita com a comprovacdo da falta ou
do impedimento do ascendente ou ascendentes, mediante solicitagio e
autorizacgaio do juiz competente.
Art. 238 - No caso de diivida quanto 4 declaragdo, poderd o
Oficial do Registro ir 4 casa do recém-nascido verificar a sua existéncia,
ou exigir atestado do médico ou declaragdo da parteira que tiver assistido
© parto ou o testemunho de duas pessoas que
tiverem visto o registrando.

nao

forem os pais e

Art, 239 - A declaracZo de nascimento deve ser feita no decurso

do prazo legal de 15 (quinze) dias do parto.
§ I°- So isentos de custas o registro e a averbagdo de quaisquer
atos relativos 4 crianga ou adolescente em situagio de risco nos termos
do Estatuto da Crianga e do Adolescente. que poderdo ser solicitados

providenciado

pelo

cinco dias.

Conselho

Tutelar

ou por outras entidades

responsdveis

pelo

cumprimento de medidas de protegio sécio-educativas, bem como aos
comprovadamente pobres na forma da lei,
§ 2° - N3o observada a gratuidade, o oficial sujeitar-se-d As
penalidades previstas nos arts. 32 e 33 da Lei Federal n. 8.935/94.

§ 1° - Em falta ou impedimento do pai, o registro deve ser

verificando-se novo descumprimento,

aplicar-se-4 o disposto

no art.

39 do mesmo diploma legal.
Art. 232

- O Oficial do Registro Civil remeter4,

dentro dos

primeiros 8 {oito) dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de
cada ano, 4 Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, o mapa dos nascimentos, casamentos e Sbitos ocorridos no
trimestre anterior, sendo que o nic cumprimento dessa exigéncia
sujeitard o oficial a muita de 1(um) a 5 (cinco) saldrios minimos da
regido, que seré cobrada como divida ativa da Uniiio, sem prejutzo da
agio penal que no caso couber, nos termos do § 2°, art. 49, da LRP.

e o prazo serd prorrogado

Art. 240 - O Oficial

por quarenta ¢

do Registro observara rigorosamente os

requisitos do assento de nascimento, que deve conter:
1 —o

§ 3°- Hsgotadas as penalidades a que se refere o pardgrafo 2° e

pela mae,

dia. o més, o ano e o lugar do nascimento ¢ a hora certa,

sendo possfvel determind-la, ou aproximada;

II — 0 sexo do registrando;
HI - 0 fato de ser gémeo, quando assim fiver acontecido:
IV - 0 nome que for posto a crianga;
V — a declaragio de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo
depois do parto;

VI-o nome, a naturalidade e a profissio dos
pais, a idade da genitora do registrando em anos
completos,

na

ocasido

do

parto,

e o domicilio

ou a

residéncia do casal;
VII - o nome dos avds paternos e maternos;

Art. 233 - O Oficial do Registro Civil deverd atender os pedidos
de certiddes feitos por correio, telefone ou “fax", desde que satisfeitos
os emoiumentos devidos, acrescido do porte de remessa postal.

VIL -— 0 nome, a profissfio e a residéncia de duas testemunhas
do asseato, quando se tratar de parto ocorrido sem assisténcia médica
em residéncia ou fora de unidade hospitalar ou casa de satide; e
IX — o némero da Declaragdo de Nascido Vivo
— DNV.

Segio II
Do Registro de Nascimento

§ 1° - Para todo registro de nascimento € obrigatéria a utilizago
da Declaragao de Nascido Vivo - DNV, que sera emitida pelo hospital
ou casa de satide, devendo a segunda via (amarela), em qualquer hipétese,

Ant. 234 - Fica autorizada na organizagao do livro de registro
de nascimento pelo sistema de folhas soltas. a adogiio de impressos
especiais, com

uma

via adequada como, folha do livro e outra como

ficar arquivada na Serventia. nos termos dos arts. 17 a 19, da Portaria
n° 20, de 3 de outubro de 2003, do Ministério da Satide, em ordem
cronolégica, com indicacgio do nimero do assento, sendo vedada a
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pelo declarante, ainda que

§ 2° - Para nascimentos hospitalares, o Oficial do Registro
Civil de Pessoas Naturais deverd exigir a apresentagao da via amarela
(2° via) da Declaragio de Nascido Vivo que serd emitida pelo hospital.

§ 3° - O procedimento previsto no pardgrafo anterior seré
aplicado para nascimentos ccorridos em outros estabclecimentos de
saude, ou partos domiciliares com assisténcia médica, ficando a cargo
destes o preenchimento da DNV.
§ 4° - Para nascimentos ocorridos em domicilio, sem assisténcia

médica, a DNV devera ser preenchida pelo Titular do Offcio de Registro
Civil de Pessoas Naturais em impresso fornecido pela Secretaria
Municipal de Satide, em trés vias, exceto nas seguintes situagdes:

1 = quando o declarante do registro afirmar que a mae ¢ a
crianga foram levados a estabelecimento de satide, onde receberam
atendimento imediato;
TI — quando o declarante afirmar que a equipe do estabelecimento
de saiide deslocou sua equipe para prestar assisténcia ao parto.
Ill — o caso de nascimento em domicflio, recomenda-se ao
Oficial do Registro Civil que solicite a presenca de duas testemunhas
que assistiram ao parto ou atestem a gravidez, inclusive alertando a
todos os presentes a0 ato de registro que € crime dar parto alheio como
préprio, assim como atesti-lo.
§ 5° - Aos nascimentos verificados em

locais e situagdes

nio

previstas anteriormente, inclusive para os registros realizados fora do
prazo legal, sero aplicadas as mesmas normas acima descritas.

§ 6° - No caso de nascimento em domicilio ou outro local que
no seja estabelecimento de satide, o Oficial do Registro Civil deverd
cuidar para que nio haja duplicidade de emissio da DN, podendo, sempre
que necessdrio, consultar a casa de satide sobre a poss{vel emissao do
documento referido. -
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§ 2° - Os nomes e dados dos registrandos deverio ter,
preferencialmente, a escrita nacional, evitando-se a insergao de Jetras
que prejudiquem as regras ortogrdficas vigentes, inclusive 0 uso abusivo
das letras ay “y",Ft “w", Sh” e “k",
§ 3° - Ao nome dado ao registrando deve-se acrescentar os
apelidos de familia dos pais, sugerindo-se, em regra, primeiro o nome
de famitia da mie e em seguida o nome de familia do pai.
§ 4° - Os cognomes

“filho”, “jlinior”, “neto” ou “sobrinho” sé

deverdo ser utilizados no final do nome e se houver repetigao, sem
qualquer alteragio, do nome do pai. avé ou tio, respectivamente.
§ 5° - A alteragio posterior do nome

somente

sera feita por

ordem judicial, devendo o mandado ser arquivado no cartério.
Art. 242 - No registro de fithos havidos fora do casarnento nao
serio considerados o estado civil e/ou eventual parentesco dos genitores.
Para 0 registro dos filhos cabe ao Oficial do Registro Civil velar
unicamente pelo atendimento da declaragiio por eles manifestada e a
uma das seguintes formalidades.
a) genitores

comparecem

munidos

da certidio de casamento

no civil e da carteira de identidade, ou por intermédio de procurador,
cujo instrumento publico de mandato deve constar, além dos poderes
especificos, os requisitos acima enumerados, ou seja. a Serventia em
que foi registrado 0 casamento civil e o nimero da identidade dos
outorgantes. a0 Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais, para
efetuar o assento, fazendo dele constar o nome dos pais e avds;
b) apenas um dos genitores comparece, mas com declaragfo de

reconhecimento ou anuéncia do outro a efetivagao do registro.
c) nas hipéreses acima, a manifestagdo de vontade,

por

declaragio,

procuracio ou anuéncia poderd ser feita por instrumento
particular, com firma reconhecida, que ficard arquivada em cartério ou

Satide.

escritura publica,
d) em se tratando de registro de nascimento de pais que nao
sejam casados entre si, devem comparecer os dois em Cartério para
efetuar o registro, munidos de carteira de identidade,
e) 0 maior de 16 e menor de 18 anos pode declarar o nascimento
de seu filho, independentemente da assisténcia de seus pais. O menor de
16 anos deve vir acompanhado de seu pai, ou de sua mae, ou, na falta
destes, deverd comparecer com a autorizagdo do juiz competente.

§ 8° - Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais das
localidades ou zonas onde haja maternidade integrante do Sistema Unico
de Satide deverdo, por si ou seus prepostos, deslocar-se diariamente as
mesmas para recolher as declaragdes de nascido vivo. com a
manifestagio de vontade do(a) genitor(a) ou genitores.

civil, é recomenddvel colher sua assinatura no assento de nascimento,
demonstrando, assim, sua intengio em reconhecer a paternidade ou
maternidade estabelecida.
f) a mie solteira poderd, se quiser, declarar 0 nome do suposto
pai para averiguar a paternidade. Os dados do suposto pai nao constario

§ 9° - As certiddes dos assentos de nascimento deveriio ser
lavradas nas respectivas Serventias e entregues ao genitor(a} ou genitores

deverd remeter ao Juizo competente, acompanhado de 2" via da certtdio
de nascimento da crianga, ¢ o nome, prenome, profissio, identidade ¢

§ 7° - Apds a lavratura do assento de nascimento e preenchido
© quadro IT do formuldrio, a DN (via amarela} permanecerd na serventia,

9 qual reterd e arquivard o documento em classificador préprio, nos
termos da Portaria n° 20, de 3 de outubro de 2003. do Ministério da

Apesar do menor de 16 anos ndo poder praticar nenhum

da crianca no prazo maximo de 24 (vinte e quatro} horas a contar da
entrega ao Oficial ou preposto da DNV.
§ 10 -- Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais deve

informar ao Fermoju, todos os atos praticados, disponibilizados na
Tabela IV dos Emolumentos, inclusive todos os atos gratuitos realizados,
relativos aos cédigos 004001, 004002, 004008, 004010, 004011,
004012 ¢ 004013, que permitird 4 Corregedoria Geral da Justiga, dentre
outros, 0 acompanhamento dos dados estatfsticos dos registros de
nascimento, com o fim de promover a lavratura de todos os registros
de nascimento no Estado.

§ 11 — Os pardgrafos 8°, 9° e 10, deste artigo, referem-se a
tmecanismos para cumprimento dos termos do Protocolo de Intengdes
celebrados entre a Casa Civil da Presidéncia da Republica, Colégio de
Corregedores

Gerais de Justiga, ANOREG,

ARPEN,

dentre outros, em

19 de dezembro de 2001, em prol da Campanha Nacional do Registro

Civil.

Art. 241 - O Offcial do Registro Civil ndo registraré prenome
suscetivel de expor ao ridfculo sen portador.
§ 1° - Se houver insisténcia do interessado, o Oficial submeterd

o caso 4 apreciagio do juiz, independentemente da cobranga de quaisquer
emolumentos.

ato da vida

no registro. mas sim do Termo de Alegagio de Paternidade que o Oficial

residéncia do suposto pai. Se a mae nao quiser declarar o nome
suposto pai, assinard termo negative, nesse sentido.

do

2) registro de nascimento de pessoa com 12 a 16 anos
incompletos, o requerimento serd feito pelo pai ou mae, se casados, €
pelos dois se néo forem casados. De 16 a 18 anos incompletos, o
menor faz. 0 pedido, assistido por um dos pais. se casados na época do
nascimento ou por ambos se nao forem casados. Os pais,
independentemente de pedido do menor, poderdo registré-lo. De 18
anos em diante o préprio registrando requer o registro.
Documentos necessdrios para instruir o pedido:
[ - certidio de batismo, certidiio de casamento dos pais ou de
nascimento

(conforme

for o caso),

Il — cépia da carteira de identidade dos pais;
Ill ~ certidio negativa da Serventia de Registro Civil do local
de residéncia dos pais na época do nascimento,
IV — declaracZo dos pais de nao terem promovido o registro:

Att. 243 - A mie casada que tiver filho extramatrimonial deverd
ser orientada da conveniéncia de que apenas seus apelidos de familia
constem do nome do registrando.
Art. 244 - O reconhecimento de filho, havidos fora do casamento,
independe do estado civil dos genitores ou de eventual parentesco entre
eles, podendo ser feito:
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a) no registro de nascimento:
b) por escritura pliblica ou escrito particular, a ser arquivado em

eartério:
c) por testamento:

d) por manifestagio diretae
o reconhecimento

expressa perante o juiz, ainda que

Art. 253 - Na lavratura de registro de nascimento que dependa
de despacho judicial, recomenda-se que seja procedida a justificagiio. O
juiz decidird o pedido apdés ouvido o Ministério Publico. O processo
sera arquivade no Cartério que lavrou o assento,

niio haja sido o objeto unico ¢ principal do ato que

o contém.

Segio Ill

Da Habilitagdo para o Casamento
Pardgrafo dnico- o reconhecimento pode preceder o
nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar
descendentes. (art.1.609, do Cédigo Civil).

Art. 254 - © requerimento de habilitagdo para o casamento,
dirigido ao Oficial do Registro do distrito de residéncia de um dos
nubentes, ser firmado por ambos e com os seguintes documentos:

Art. 245 - O filho maior nao pode ser reconhecido sem o seu
consentimento, e o filho menor

pode

impugnar o reconhecimento, até

04 (quatro) anos apdés a maioridade ou emancipacéo, (art.1.614, do
Cédigo Civil) .
Art, 246 — O ato de reconhecimento de filhos dispensa qualquer
averiguagdo,

pois se trata de um

ato personalissimo.

I — certidfio de nascimento ou documento equivalente:
Il ~ declaragdo do estado civil, do domicflio e da residéncia
alual dos contraentes e de seus pais. se forem conhecidos:
III ~ autorizagio por escrito das pessoas sob cuja dependéncia

estiverem, ou ato judicial que a supra:

unilateral e

irrevogdvel. nos termos da Lei Federal n° 8.560/1992.
Art. 247 - O filho havido por adogdo terd os mesmos direitos
& qualificagées, proibidas quaisquer designacdes discriminatérias relativa
a fillagdo (an. 227. § 6°, da CF),
Art, 248 - A adogio seri sempre assistida pelo Poder Piblico
(art. 227, § 5°, da CF); obedecendo a processo judicial, inclusive quando
se trata de adogao de maior de 18 (dezoito) anos, que, também, dependeri
de sentenga constitutiva (art. 1.623, pardgrafo unico. do Cédigo Civil).

§ 1° - A adogio de crianga e adolescente somente poderd ser
efetuada através de mandato judicial. O Oficial, por averbagio, cancelara
o registro anterior do menor, dele nio mais fornecendo informagio,
como se ndo exislisse e s6 expedira por ordem judicial. Faz-se um novo
registro e emite-se a certidio. com os dados do menor. de seus pais
adotivos e avdés, como um registro natural, nao constando qualquer
indicagdo de tratar-se de adogio.
§ 2° - Em se tratando de crianga ou adolescente em situacdo de
tisco, observar-se-i o disposto no Estatuto da Crianca e do Adolescente.
§ 3° - Na hipdtese de adogiio de maior de 18 (dezoitc) anos é
competente o Juiz da Vara de Familia para julgar o pedido, observados
os requisitos estabelecidos no Cédigo Civil.

An, 249 - Nos assentos ¢ nas certidées de nascimento nao se
fard qualquer referéncia 4 origem e 4 natureza da filiagio,
Art. 250 - Em registro de nascimento de menor apenas com a
maternidade estabelecida, o Oficial indagard A mie sobre a paternidade
da crianga, esclarecendo-a quanto A facultatividade, seriedade e fins da
declaragdo, que se destina 4 averiguaciio de sua procedéncia, na forma
disposta na Lei n. 8.560, de 29 de dezembro de 1992.

IV - certidio

reconhecimento

de Alegagdo de Paternidade, em que

const prenome, nome, profissio, identidade e residéncia do suposto
pai, fazendo referéncia ao nome da crianga, em duas vias, com as
assinaturas da mie ¢ do oftcial. O préprio Oficial remeter4 uma via ao

Juiz, e a outra sera arquivada na serventia, em livro de folhas soltas ¢
em ordem cronolégica.

falecido,

de sentenga

firmas correspondentes:

que atestem conhecé-los ¢ aftrmem

nao existir impedimento

que os

iniba de casar;
VII — certidfio de conclusio do inventério e respectiva parilha,
quando for o caso.

& 1° - As questées relativas 4 habilitagio para o casamento
devem ser resolvidas pelo juiz.
§ 2° - A habilitagio para o casamento. o registro e a primeira
certiddo serio isentos de selos, emolumentos ¢ custas. para as pessoas
cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei.
§ 3° - Se o contraente for analfabeto, ou nao puder assinar, o

pedido sera firmado a rogo, colhida a impressio digital. com duas
testemunhas,

constando da certidiio de habilitacgio a circunstincia.

§ 4° - No processo de habilitagaio de casamento ¢ dispensado o
reconhecimento de firma, desde que a assinatura seja lancada na presenga
do oficial, ¢ a circunstincia seja por este certificada.
§ 5°- Autuada a petigo com os documentos, o oficial mandard
fixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de sua serventia, pelo
prazo de 15 (quinze) dias, Se os nubentes residirem em distritos diversos,
o Oficial encaminhard o edital aquela circunserigdo judicidria para as
publicagées respectivas,
§ 6° - O Processo de habilitagiio para o casamento, apés a
Puiblico, sera homologado

pelo juiz (an. 1.526,

CC/02).
Art. 255 - A prova da idade serd colhida preferencialmente da
certidao de nascimento ou da certidio do casamento anterior.
Parigrafo tinico - Se apresentado documento com rasura, ou se
houver concreta diivida, outro deve ser exigido.

§ 3° - Deveri o oficial. em caso de recusa da declarante em

fornecer o nome do suposto pai, Javrar Termo Negativo de Alegaciio de
Paternidade, procedendo postertormente conforme disposto na parte
final do pardgrafo anterior.
Art. 251 - No caso de gémeos, deverd constar no assento de
eada um, a ordem de nascimento. Os gémeos que tiverem o prenome
igual deverdo ser inscritos com duplo prenome ou nome completo
diverso, de modo que possam distinguit-se.
Art. 252 - Quando

das

audiéncia do Ministério

§ 2° - Sera lavrada Termo

do cénjuge

VI - declaragdo de duas testemunhas maiores, parentes ou nio,

§ 1°- Nada constard no assent de nascimento quanto a alegaciio
de paternidade.

de ébito

declaratéria de nulidade ou de anulagdo de casamento, transitada em
julgado. ou do registro da sentenga de divércio ou da escritura péblica de
divéreio consensual;
V — se qualquer dos genitores do nubente menor de idade se
encontrar em lugar incerto ¢ nao sabido, a declaraciio de autorizagaio
para o casamento serd dada pelo genitor presente, e mediante o

por qualquer motivo o Oficial do Registro

Civil ndo puder efetuar o registro, averbagio, ou fornecer certidio,
deverd certificar a recusa no requerimento apresentado pela parte ou
entregar nota explicativa para que o interessado possa conhecer o
motivo e levar ao conhecimento do juiz.

Art, 256 - Quando a nubente for vitva, caber-Ihe-4 a opgdo
pela conservacgao ou supressiio do sobrenome

do casamento

anterior.

Art, 257 - Para o casamento dos estrangeiros deverio ser exigidos
os documentos

seguintes:

1 - Certidio de nascimento traduzida por um tradutor oficial
(cépia autenticada);
II — Passaporte traduzido ou acompanhado de atestado passado
pela autoridade consular do pais de origem (cépia autenticada);

lI - Declaragdo do pafs de origem constando o estado civil
(traduzida);
IV — Declaragio da Policia Federal constande que tem situagio
regular no Brasil;
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VII -— Inventdério conclufdo ¢ partilha de bens:
a) caso nfo tenha conctufdo inventdrio deverd casar adotando
o regime de separagio total de bens, conforme disposto no art, 1,641,
do Cédigo Civil.
VIII - Trés testemunhas com identidade. exceto pats;

DE

22
Oficial

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

I

Art. 266 - A realizacgio do casamento deve ser comunicada ao
do Registro Civil do lugar em que river sido registrado o

nascimento dos contraentes, para as devidas anomagées. A comunicagio
ou averbacaio & margem do assento de nascimento deve ser certificada
nos autos da habilitaciio.
Art. 267 - Quando o casamento se der em circunscriqiio diferente
daquela da habilitagio, o Oficial do Registra Civil comunicard ao da
habilitagdo esse fato, com os elementos
nos respectivos autos.

necessdrios

para as anolagdes

Pardgrafo Unico - O nubente estrangeiro, no residente no pais,
poderd comprovar a inexisténcia de impedimento matrimonial. por
meio de atestado consular. além de outros documentos necessdrios.

Art. 268 - A pedido dos nubentes, o Oficial do Registro Civil
fornecer-lhes-4 a certidio de habilitagdo para o casamento perante
autoridade ou ministro religioso.

Art. 258 - O consentimento de analfabeto para o casamento de
seu filho seré dado por procurador constituido por instrumento publico,
ou por termo nos autos de habilitagio, colhida a impressic digital, com
assinatura a rogo de duas testemunhas, todes devidamente qualificados.

§ 1° - A certidfio mencionard o prazo legal de validade da
habilitag#o (art. 1.532, Cédigo Civil), o fim especffico a que se destina

An, 259 - Na peticdo inicial, os nubentes declarario o regime
de bens a vigorar 2 o nome que passardo a usar, podendo qualquer dos
nubentes, querendo, acrescer ao scu o sobrenome do outro, nos termos
do § 1°. do art, 1.565, do Cédigo Civil.
§ 1° - Deve o Oficial do Registro Civil esclarecer aos cénjuges
sobre os regimes de bens admitidos (comunhito parcial de bens. comunhio
universal, participaciio final nos aqitestos ¢ separagio universal de bens}
ea significagdo de cada um.
§ 2°- A escolha do regime de bens diverso do legal devera ser
precedida de pacto antenupcial. com traslado ou certidao anexada ao
processo de habilitagao.
Art. 260 - Na hipétese do casamento se seguir a uma comunhiio
de vida entre os nubentes, que haja perdurado por 10 (dez) anos ou da
qual renham resultado filhos, 0 regime matrimonial de bens serd
estabelecido livremente nado se lhe aplicando o art. 1.641 do Cédigo
Civil. Se nao houver filho, a vida em comum pelo tempo exigido pode
ser provada com a declaracao de 2 (duas) testemunhas idéneas, declaragao
de dependéncia comprovada nos termos da lei, ou de declaragao judicial.
Segiio IV
Do Edital de Proclamas

Art. 261 - Os proclamas expedidos pelo cartério ¢ os recebidos
de outros oficios serio registrados no livro “D", em ordem cronoldgica.
Parigrafo unico - O livro poderd ser formado por uma das vias
do edital.
Art. 262 - O registro do edital de casamento conterd todas as
indicagdes quanto 4 época de publicagiio ¢ aos documentos apresentados,
abrangendo também o edital remetido por outro oficial processante.
Art. 263 - O Oficial somente expedird a certiddo de habilitagio
para o casamento,

depois

de receber e juntar aos autos a certidao

provinda de outro distrito em que tenham sido publicados os proclamas.

Art, 264 - Apés a expedigic dos editais de proclamas e
certificadas as circunstdncias, as habilitagdes de casamento serao
encaminhadas ao representante do Ministério Pablico para vistas ¢
manifestagiio sobre o pedide e requerer o que for necessdrio A sua
regularidade. independentemente do decurso do prazo previsto no ait.
67, § 3°, da Lei n. 6.015/73.
Parigrafo unico - Em caso de diivida ou impugnagGes, os autos
serio encaminhados ao juiz, que decidird, sem recurso.
Segia V

Do Casamento
Art. 265 - Do matriménio, logo depois de celebrado. sera lavrado
assento, assinado pelo presidente do ato, os cénjuges. as testemunhas e
o oficial, sendo examinados rigorosamente os elementos exigidos na
lei.

e o ntimero dos respectivos autos.

§ 2°- A entrega da certidSo sera feita mediante recibo que ficard
nos autos da habilitagio.
§ 3° - E recomendavel, no interesse dos nubentes, a colheita
prévia de requerimento do regisiro do assento ou termo do casamento

religioso nos autos de habilitago, para que o Oficial do Registro Civil
o efetive.

Art. 269 - Requerido pelo celebrante ou qualquer interessado ao
Official do Registro que expediu a certidio de habilitagio. serd procedido
0 registro do assento ou termo do casamento religioso, contendo os
requisitos legais, a data e o lugar da celebragiio, 0 culto religioso, o
nome, a qualidade e a assinatura do celebrante, o nome, proftssdo,
residéncia ¢ nacionalidade das testemmunhas que o assinam, e, o nome

é

assinatura dos contraentes.
Art. 270 - Anotada a entrada do requerimento. o Oficial do
Registro Civil fard o registro no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas.
Art. 271 - O casamento religioso, celebrado sem a prévia
habilitagio perante o Oficial de Registro Publico competente, poderd
ser registrado, a requerimento dos nubentes, apresentando a prova do
ato religioso ¢ os documentos exigidos pela lei, suprindo eles eventual
falta de requisitos ne termo de celebragio.
§ 1° - Processada a habilitagdo com a publicagio dos editais e
certificada a inexisténcia de impedimentos, o Oficial do Registro Civil
fard o registro do casamento religioso, de acorda com a prova do ato e
os dados constantes do processo. observados os requisitos legais (art.70
da Lei. n. 6015/73).

§ 2° - No registro do casamento, o tabelifio fard constar o
regime de bens, consignando o oficio de notas que lavrou o ato, bem
como o livro e folhas.
Art. 272

- A certiddo

de casamente

de brasileiros em

pafs

estrangeiro para que seja trasladada no Registro Civil Brasileiro deverd
vir acompanhada de tradugdo. além de ser previamente levada a registro
no Offcio de Tftulos e Documentos, em cumprimento ao art. 129, item

6°, da Lei n. 6.015/73,
Art. 273 - Ocorrendo a situagio prevista e cumprida a medida
anterior, os interessados deveriio requerer junto ao juiz competente do
Registro Publico da comarca a trasladagiio que. em sendo deferida, sera
feita no livro B de Registro de Casamento do 1° Oficio do domicilio do
registrado e na falta de domicilic conhecido, essa sé poderd ser feita no
1° Officio do Distrito Federal.
Art. 274 - Em ocorrendo a situagio prevista no art. 76, da Lei
de Registros Péblicos - casamento em iminente riseo de vida, o juizo
competente. referido no § 2° do mencionado artigo, € aquele ao qual a
matéria de familia esteja afeta, nfo havendo vara especializada.
Secio VI
Da Conversio da Uniaio Estavel em Casamento
Art, 275 - A conversdo da unido estdével em casamento deverd
ser requerida pelos conviventes a0 Oficial do Registro Civil das Pessoas
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Naturais da circunscrigéo do seu domicilio, mediante declaragdo de que
mantém unido estivel,
Art. 276 - No requerimento mencionado no artigo anterior,
serd dispensdvel a indicacao da data do inicio da uniio estdvel, nio
cabendo ao Oficial do Registro Civil perquirir acerca do seu prazo.
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I

eleitor: niimero do registro de nascimento, com informagiio do livro,
da folha e do termo; niimero e série da Carteira de Trabatho (Medida
Proviséria n° 2.187/2004):

XIII - ¢ obrigatéria a utilizagdo da Declaragiio de Obito (DO),
por todos os Oficios de Registro Civil de Pessoas Naturais, para o
registro do assento de dbito, devendo constar no assento o mimero da

respectiva DO.
Art. 277 - Recebido o requerimento, sera iniciado o processo
de habilitagio previsto em lei, devendo constar dos editais que se trata
de cenversio de uniaio estével em casamento,

Pardgrafo unico - Se nao for possivel constar do assento de
6bito todos os elementos indicades, o Oficial do Registro Civil
mencionard

Art. 278 - Decorrido o praze legal do edital, sem aparecer
quem oponha impedimento, serd lavrado o assento da conversfo da
uniio estavel em casamento, independentemente de qualquer solenidade,
prescindindo o ato da celebragio do matrimGnio.
Art, 279 - O assento da conversdo

da unifio estivel

em

no corpe do registro que o declarante

ignorava os dados

faltantes.
Art. 286 - Na hipétese de pessoa desconhecida, falecida em
hospital ou outro estabelecimento piiblico, ou encontrada acidental ou
viclentamente morta, conterd a estatura aproximada se for poss{vel,
cor, sinais

aparenies,

idade

presumida,

vestudrio

e qualquer outra

casamento serd lavrado no Livro B, conterf os requisitos do art. 1.536

indicagio que possa auxiliar o futuro reconhecimento. Deve ser extraida

do Cédigo Civil, exarando-se o determinado no art. 70, I° ao 10°, da Lei
de Registros Publicos, sem a indicagdo da data da celebragio, 0 nome e
assinatura do presidente do ato, cujos espacos préprios deverio ser

a individual dastiloscépica. se no local houver esse servigo.

inutilizados, anotando-se no respectivo termo que se trita de conversio

de ébito 36 sera lavrado por determinagio judicial, excetuando-se, por

de unio estdvel em casamento, tal como regulado no art. 8° da Lei n.
9.278, de 10 de maio de 1996,

motivo relevante, os casos

Art. 280 - A conversdo da uniao est4vel dependeri da superagdo

dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se 4 adogdo do
regime matrimonial de bens, na forma e segundo os preceitos da lei

Art. 287 - Excedido o prazo legal de 15 {quinze) dias, 0 assento
previstos no ait. 50 da LRP.

Art, 288 - O Oficial do Registro Civil deve encaminhar nos
primeiros 5 (cinco) dias de cada més, as comunicagées de Gbito ocorridos
no perfodo:

I - ao Instituto Nacional do Seguro Social/INSS;

civil.

If - 4 junta do Servigo Militar;

Ili - 4 Secretaria de Satide do Municipio;

Secdo VII

Do Registro de Obito

IV — ao juiz da zona

Art. 281 - G assento de sbito, observado o lugar do falecimento,
serd lavrado 4 vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou, em
caso contrario, de duas pessoas, devidamente qualificadas, que tiverem
presenciado ou verificado a morte.

eleitoral do lugar do dbito, quando

o

falecido for elcitor;
¥V - 4 Policia Federal, 4s embaixadas ou reparticdes consulares
das respectivas regides, quando
§ 1° - No

o registro envolver estrangeiro.

formuldrio para cadastramento de ébito referido no

inciso [ do caput deste artigo deverd constar, pelo menos uma das
Art. 282 — Apés a lavratura do assentamento de 6bito serd
entregue ao declarante a respectiva certidio para viabilizar
sepultamento nos termos do art. 77 da Lei dos Registros Publicos.

Art, 283 - Deverio ser arquivados em cartério os atestados de
6bito, observada a ordem

seguintes informagdes relativas & pessoa falecida:

o

cronoldgica.

I = nimero de inscrigio do PIS/PASEP;
II - ntmero de inscrigio no INSS;
IIT - ntimero do CPF;
V = nimero

Art. 284 - A declaragao de ébito seni feita por quem indica, a lei,
pela diregio do Institute Médico Legal, quando se tratar de pessoa
encontrada morta e ndo reconhecida oportunamente, ou pelo Servico
de Verificagiio de Obito - S¥O.
Art. 285 - O assento de dbito deverd conter o que determina o
art. 80 da LRP:
I — a hora, se possfvel, dia, més e ano do falecimento:
II — o lugar do falecimento, com sua indicagdo precisa;

ITI - 0 prenome, nome, sexo, idade, se possivel, a data do
nascimento, estado civil, profissdo, naturalidade, domicilio e residéncia
do morto;
IV = se era casado, o nome

do cénjuge sobreyivente, mesmo

quando separado judicialmente ou divorciado, mencionando-se a
circunstincia; se vivo, o nome do cénjuge pré-morto; e o cartério do
casamento em ambos os casos:
V ~ se era eleitor;

VI - os nomes, prenomes, profissio, naturalidade e residéncia

.

IV - nimero de registro da carteira de identidade e 6rgio emissor;
do titulo de eleitor;

VI - ntimero e série da carteira de trabalho.
§ 2° - Da comunicagio referida no inciso V do caput deste
artigo deverd constar:

I - o nome do falecido;
II - a filiagao;
IH - a data de nascimento;
IV — o nimero da cédula de identidade.

Art. 289 - O dbito deve ser comunicado ao Oficial do Registro
Civil que lavrou o nascimento e o casamento,

Pardgrafo nico

conforme

o caso.

- A comunicagio referida no art. 296 nao

vencerd custas, emolumentos ou quaisquer despesas,
arquivada em pasta prépnia em ordem cronolégica.

devendo

ser

Segio VIII
Da Emancipagdo, Interdigio ¢ Auséncia

dos pais;

VII — se faleceu com testamento conhecido;
VII - se deixou filhos, nome e idade de cada um;
IX -— se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida,
com o nome dos atestantes;
X — o lugar do sepultamento;
XI — se deixou bens eu herdeiros menores ou interditados;
XII - pelo menos uma das informagées a seguir arroladas:
numero de inscrigio do PIS/PASEP; nimero de inserigéo no Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS. se contribuinte individual; nimero de
beneficio previdencidrio - NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer
beneffcio pago pelo INSS; numero do CPF; nimero de registro da
Carteira de Identidade ¢ respectivo drgio emissor; niimero do titulo de

Act. 290 - Serio registrados no Livro “E”, do 1° Offcio
competente, as sentengas de emancipacio, bem como os atos dos pais
que a concederem, em relagic aos filhos menores nela domiciliados,

observados os requisitos legais.
Art. 291 - © registro de emancipagiic por outorga dos pais nao
depende de homologagio judicial.
Art. 292 - O registro de emancipagdo decorrente de sentenga
serd feito mediante comunicagdo judicial.
Ait, 293 - A emancipagio

de menor com idade entre 16 e18
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anos € outorgada por senteaga judicial. por instrumento ptiblico do pai
e da mie. on de um deles na falta do outro, nos termos do art. 5°, inciso

I do Cédigo Civil. E registrada no Livro “E” da Serventia da sede da
Comarca de residéncia do emancipado e por comunicagdo ou anotagaa,
langada A margem do termo de nascimento. ou por comunicagao para
o Officio onde seja o emancipado registrado. Do registro de emancipagio
podend ser expedida a certiddo respectiva para comprovagiio do estado
de emancipado.

An. 294 - As interdigdes seraio registradas no mesmo offcto em
igual livro, salvo quando tiver havido seu desdobramento, pela natureza
dos atos, que nele devam ser registrados em livros especiais, a
requerimento do curador ou promovente, com os dados exigidos em lei
ea cépia da sentenga, mediante comunicagdo judicial.
An. 295 - Registrada a interdic&o, o Oficial comunicard o fato
ao juizo que a determinou, para que seja assinado pelo curador o termo
de compromisso.

Art, 296 - © registro das sentengas declaratérias de auséncia
que nomearem

curador, sera feito no cartério do domicilio anterior do

ausente, com as mesmas cautelas ¢ efeitos do registro de interdigdo,
observados os requisites legais.

Art, 297 - As comunicagées dos regisiros de emancipagées,
interdigdes e auséncias deverio ser langadas aos registros de nascimento
@ casamento, com posterior arquivamento em pasta prépria ¢ em
ordem

cronoldgica.

Art. 298 — As comunicagdes de que trata o artigo anterior serio
registradas na Serventia da sede da Comarca do mesmo Juizo que prolatou
a sentenca, ne Livro B, por tratarem-se de atos relatives ao estado
civil.
Secio IX
Da Averbacio

Art. 299 - A averbacio serd feita com esttita observagao da
forma, dos requisites ¢ sob as cominagées legais.
Art. 300 - Na averbacdo da sentenga de separagéo judicial,
indicar-se-4 o julzo 2 o nome do juiz que a proferiu, a data em que foi
prolatada ou o seu transite em julgado e o nome que o cOnjuge passou
a adotar.

8&8. 1°. Serd também averbado, com as mesmas indicagdes ¢
efeitos, o ato de restabelecimento da sociedade conjugal.
§ 2° . Averbar-se-4o. também, as escrituras pdblicas de separacdo

e divércio consensuais, observadas as disposic¢des da separagdo judicial,
ho que couber.

Art. 301 - A averbacdo da sentenga de divércio atendera as
disposigdes da separaco judicial, no que couber.

§ 1° - No caso de casamento celebrado sob jurisdi¢ao diversa do
juiz do processo de separaciio judicial ou divércio, dentro do Estado, 0
mandado

de averbagio

da sentenca serd encaminhado

diretamente

ao

Oficial do foro em que foi lavrado o ato, independentemente de
intervengao judicial.
8 2° - Os emolumentos referentes aos atos praticados pelos
oficiais do Registro Civil deveriio ser pagos pelo interessado no ato da
apresentacio do mandado, nos termos do ar. 14 da Lei n. 6.015/73, os
quais também poderio exigir do interessado o depdsito da importancia
referente as despesas postais decorrentes da comunicagdo a que alude o
art. 100, § 4°, da mesma lei.
§ 3° - as averbagdées gratuitas realizadas pelos Cartérios de.
Registro Civil de Pessoas Naturais nos assentos de casamento. nascimento
e ébito, em cumprimento 4 ordem judicial, serio ressarcidos pelo FERC,
até o limite da média das averbagées apuradas no ano imediatamente
anterior, nos termos da Resolugdo n° 002/2005 - FERC.

Art, 302 - Serio averbadas também as alteragdes ou abreviaturas
de nomes 4 margem do respective assento.
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Segiio X
AnotagGes

Art. 303 - A anotagiio do registro ou da averbagdo nos atos
aliteriores, se langados no cartério, ou comunicagao deles ao officio em
que estejam os assentos primitivos far-se-d com observancia dos
requisitos legais.

Pardgrafo Unico + A inobservancia do disposte neste artigo
sujeitard o Oficial as penas previstas no art, 108, da Lei n° 6.015/73.
Art. 304 - Anotar-se-4 também, nos assentos de casamento ¢
de nascimento. a mudanca do nome do cOnjuge em virtude da separagao
judicial, do divércio, ou da anulagdo do casamento ¢ do restabelecimento
da sociedade conjugal.
§ 1° - As sentencas declaratérias de divdércio ou de separagio
judicial, apés o seu trinsito em julgado, bem como as escrituras publicas
de separagdo e divércio consensuais previstas no art. 3° da Lei n°
11.441/2007

deverio ser inscritas no Livro E, nos Cartérios do Registro

Civil do local onde tramitou o processo e averbadas 4 margem do
assento de casamento no Cartdrio onde o mesmo foi realizado, devenda
constar na averbagic o nimero do livro, folhas ¢ n° de ordem do
assento realizado pelo Cartério onde a sentenga ou a escritura publica
foi inscrita.
§ 2° - Apés a inscricdo
pardgrafo anterior, mediante
averbagdo ¢ encaminhado por
onde se encontra o registro de

no Livro E dos atos mencionados no
certidio, seri expedido mandado de
officio para o Registro Civil do lugar
casamento,

§ 3° - A averbagdo atenderd As disposigGes dos arts. 97 a 100 da
Lei dos Registros Publicos.
Art. 305 - O ato
sentenga judicial deverd
comarca onde tramirou
cancelando-se o registro

constitutive da adocio decorrente sempre de
ser registrado no Oficio do Registro Civil da
o processo, mediante mandado judicial.
onginal do adotado.

Pardgrafo unico - Na hipétese de o assentamento primitivo
achar-se lavrado em cartério de Registro Civil pertencente a outra
comarca, a autoridade que deferir a adogio fara expedir mandado de
cancelamento,

incumbindo

ao interessado

ou ao Oficial do Registro

obter o “cumpra-se” do juiz local.
Segio XT
Das Certidées e Retificagdes de Registros
Art. 306 - Reechido o pedido de certidao, o Oficial do Registro

Civil entregard A parte a nota de entrega devidamente autenticada, para
a verificagdo de atraso no atendimento ¢ eventual reclamagao.
Art. 307 - Ressalvadas as restrigdes legais, a certiddo sera lavrada
independentemente de despacho judicial.

Art. 308 - E vedado o fornecimento de certiddo com rasura,
emenda ou entrelinha nado ressalvada expressamente.
Art. 309 - A certidio mencionard a data em que foi lavrado o
assento, © livro do registro ou o documento arquivado em cartério.
Art. 316 - A certidfo seri lavrada em inteiro teor, em resumo
ou em relatério, devidamente autenticada pelo Oficial do Registro
Civil ou sew substitute legal, nao podendo deixar de constar os requisitos
exigidos em lei.
Art. 311- A certidao de inteiro teor poderd ser extrafda por
meio datilogrdfico, reprogrifico ou pelo sistema de computagao.
Pardgrafo dnico - Se houver dados que nio possam ser
mencionados, ¢ vedada a certidfo de inteiro teor, salve ordem judicial.
Art. 312 - A certidao mencionard qualquer alteragdo do ato,
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Pardgrafo unico - A alteragdo constaré do corpo da certidio a
de averbagdo 4

Parigrafo tnico - O Registro de Iméveis destina-se a0 registro
declaratério ¢ averbagio dos titulos ou atos on fatos biter vives ou

mortis causa, constitutivos, translativos ou extintivos de direitos
reais, a fim de assegurar-lhes validade, ¢ficdcia erga onmes ¢
disponibilidade?

Art. 313 - Nao sera fornecida certidio do mandado que
determinou o registro da sentenga concessiva de adocdo, e da certiddo

de nuscimento nenhuma observacio poderd constar sobre a origem
do ato. salvo por ordem judicial.

Se¢do

Art. 323 — Os prinefpios elencados abaixo norteiam o servigo,
a fungio e a atividade registral imobilidria :

adotado.

Iregistro ¢
I
registral a

Pardgrafo nico - Da certidéo nio deverfio constar, em
qualquer caso, o estado civil dos genitores, a natureza da filiagdo, o
lugar e cartério de nascimenio.
315

- Na

certidio

de casamento

nao

sera referida

II

Dos Principios

Art. 314 - Nenhuma certidio de nascimento sera expedida
com clementes que possibilitem a identificagéo do registrando haver
sido concebido de relagio matrimonial ou extramatrimonial, ou

Art.

1

para a pratica dos atos relacionados na legislagao
pertinente ao Registro Publico, sujeite as normas que
definirem as circunscri¢ées geogrdficas.'

ndo obstante as especificagdes do pedido, ressalvadas as restrigdes legais.

observagéo: “a presente certidio envolve elementos
margem do termo, feito em data de ...”.

DE

Fé
piiblica dos servicos.
- Publicidade
oponibilidade

assegura autenticidade dos atos emanados do
?
- garante os direitos submetidos a titulo
erga omnes.”

Ill - Obrieatoriedade -

a

imp6e

o registro dos atos previstos

legitimagdo de filho dele decorrente, salvo ordem judicial.

em lef, embora inexista

Art. 316 - Ao subscrever a certidio, o serventudrio responderd
pela veracidade do que foi certificado.

condigio de haver sido praticado por agente legitimamente investido
da fungdo.®
V ~ Territorialidade - circunscreve o exercicio das fungdes
delegadas do Oficio Imobilidrio 4 drea territorial definida em lei.?

IV

Pardgrafo tinico - As certiddes requisitadas judicialmente ou
pelo Conselho Tutelar, na regularizagao do registro civil de crianga
e adolescente amparados pela Lei n. 8.069/90, no estéo sujeitas 20
pagamento de multa, custas ou emolumentos, em face da isengao
estabelecida pelo art.

102, § 2°, do referido diploma

prazos ou sangies pelo descumprimento. *

- Titu/aridade_

VI - Continuidade

submete

-

impede

legal.

apresentar o titulo a preferéncia

declarante ou nubentes, ou termo cartor4rio préprio, recolhendo-se
e inutilizando-se as certiddes expedidas.
Art. 318 - Em outras situagées. a critério do oficial, a corregio
far-se-d por despacho judicial, mediante encaminhamento de
instruido.

procedimentos

XII - Legalidade -

petig¢ao assinada

pelo interessado.

vedada

ao registro

e a prioridade

erga

pessoa).

Art. 320 - Para os atos previstos no artigo 317 deste
Provimento, tendo havido omissio ou erro, de modo que seja
necessdrio fazer adigfo ou emenda, a correcio de erros poderd ser
processada no préprio Cartdério onde se encontrar o assentamento,
mediante

de qualquer ato

disponibilidades ffsica (drea disponivel do imdvel) e juridica (a
vincular o ato de disposigio 4 situacdo jurfdica
do imdvel e da

Art. 319 - Para os assentos lavrados no livro “E" do Cartério

do Registro Civil poderio ser adotados os mesmos
Previstos nos artigos anteriores.

o langamento

4

omnes. ?
VIIL - A reserva de fniciativa - define o ato registral como
de iniciativa exclusiva do imteressado, vedado 9 ato ex officio, &
excecao do previsto no art. 167. II, item 13. da LRP.
IX -Tinicidade - afirma screm registraveis apenas titulos
relatives a dircitos reais, previstos em lei.!!
X ~ Especiatidade - exige a plena e perfeita identificagado do
imével nos documentos."
XI - Disponihilidade - ninguém pode transferir mais direitos
do que os constituidos pelo Registro Imobilidrio, a compreender as

Gbito ou casamento, em caso de erro evidente serd procedida desde
logo pelo oficial, com a devida cautela. mediante petigiio dos pais,

pelo oftcial ao Juiz, devidamente

do ato registral

de registro sem que exista registro anterior ¢ obriga as referéncias
origindrias, derivadas ¢ sucessivas*
VII - Prioridade e preferéncia - outorga ao primeiro a

Art. 317 - A retificag#o de registro civil de nascimento,

expediente

a validade

a cobranga

impée o exame prévio da legalidade,

validade e eficdcia dos titulos, a fim de obstar o registro de titulos

invalidos, ineficazes ou imperfeitos.’>
Segao III
Das CertidGes e das Informagées

de

emolumentos em decorréncia da prdatica de ato de retificagdo ou que
teve

de ser refeito

ou renovado

em

razio

de erro

imputdvel

Art. 324 - Os Oficiais obrigam-se a:

ao

respective servico, nos termos do inciso IV, do art, 3° da Lei Federal
n’ 19.169/2000,

I - lavrar certidées pertinentes ao requerida;
II - fornecer as partes as informagdes e certidées nos prazos

Parigrafo Unico — No caso de restauragdo, suprimento ou
demais casos de retificagéo serdo devidos os emolumentos previstos
na Tabela

[, cédigo 004008,

além da certidao.

.

Art. 321 - Nos procedimentos judiciais de registro civil tardio

de nascimento, o oficial da circunscricio da residéncia lavrard o ato
a vista da autorizagio judicial competente, e¢ na presenga do
registrando e testemunhas, servindo estas 4 identificagio daqueles.

CAPITULO XI
DO REGISTRO DE IMOVEIS

Art, 322 - O Registre de imdveis é service exercido

cardter privado,

por

delegagdo

do

Art. 325 - Lavrar-se-fo as certidjes em formulario
timbrado, vedada a utilizagio de impressos nio-oficiais.

préprio,

Art. 326 - Qualquer pessoa pode requerer certid3o de registro,
sem informar o motivo e interesse do pedido,"
Art. 327 - Expedir-se-fio as certidées, com a identificagio do
livro, do registro ou documento arquivado, independente de despacho
judicial, ressalvado o disposto nos arts. 45, 57, § 7°. ¢ 95 pardgrafo
nico, todos da Lei dos Registros Publicos.
§ 1° - A certid4o sera lavrada em inteiro teor, em resumo, ou em
relatéric, conforme quesitos, e devidamente autenticada, ¢ no prazo de
05 (cinco) dias titeis. ”

Secao I
Da Institucionalizagdo e Fins
em

e hipéteses previstos cm lei.

Poder

Publico,

So.
ictidtin
de intni
ars
+
:
§ 2° - A certiddo de intcico teor podera extrair-se por meio
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Art. 328 - Emitir-se-do as certidées mediante escrita capaz de

reprodugdo

por

fotocdépia.

ou

outro

processo

Art. 329 « B vedado apor em certiddes dizeres a impossibilitarem
ou dificultarem a sua reproducio.

§ 1° - Facultar-se-4 a reprodugZo de cdépias se estas estiverem
arquivadas no Oficio e devidamente autenticadas.
§ 2° - Nesse caso, a reproducio declarard expressamente ser
cépia de cépia arquivada na serventia e reproduzird também a
autenticagio,
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se para alienagdo

ou

oneracgio.

A solicitugdo

indicard

as partes

cootratantes e a natureza do negdcio,
§ 1° - © requerimento da ceridao sera protocolado no Registra
de Iméveis. Apés extraida, sua expedigio sera averbuda na matricula

§ 2° - © prazo de validade. que é de 30 (winta) dias corridos

a

contar da expedigio, constard da avetbagio.>
§ 3° - Na eventualidade de ser expedida nova certidao, nela
deve constar a averbaciio da respectiva matricula ow transcrigio.
§ 4° - Os efeitos da averbagio cessario automaticamente
decorridos 39 (trinta) dias ou antes. por cancelamento. a pedido das

partes requerentes,

8 3° - Para autenticacgéo ¢ certidao poderio ser utilizados
carimbos especificos.
An. 331- No caso de recusa ou retardamento da expedigio de
certidio, o interessado poderd reclamar ao Titular da serventia
imobilidria, e¢ este(a) terd a responsabilidade de apresentar a justificativa
do retardamento. °°
§ 1° - O interessado nao se conformando com as justificativas
expostas as requererd & autoridade competente.
§ 2°-Paraa
algum

JANEIRO

ou 4 margem da transcrigio do imével.

Art. 330 - A extragdo de cépias reprograficas autenticadas
somente se fard dos originais.

receber

DE

escrito, certidiio da situagie juridica do imével. assinalando sua finalidade,

datilografico, manual ou reprogrifico. 1°
permitir a sua
equivalente.'9

22

venilicagio

pedido,

do retardamento

fornecerd,

A parte,

o Oficial. logo que

uma

nota

de

entrega

devidamente autenticada*!

§ 5° - A expedicio da certidfo acautelatéria, acerca da situagio
juridica do imével no Registro de Im6veis decorre, sempre, do interesse
das partes, dependendo, pois, de requerimento expresso nesse sentido.
Art, 338 - O pedido poderd ser reiterado apenas uma vez e por
igual prazo.
Art, 339 - Em caso de pedidos simultdneos, sera respeitada a
ordem de prioridade, conforme an. 186, da Lei a° 6.015/73.
Pardgrafo tinico - O Oficial do Registro [mobilidrio deverd
comunicar ao interessado a existéncia de pedido de cautela negocial
anterior.

§ 3° - A autoridade competente para conhecer da reclamagio ¢
o Juiz Diretor do Foro, nas comarcas do interior onde ndo houver Juiz
da Vara dos Registros Puiblicos. *

Act. 332 - A certidio deverd ser expedida atualizada,
comprobatéria do registro anterior, e da existéncia ou inexisténcia de
énus.??
Pardgrafo inico. Salvo nos casos em que a serventia fique
impossibilitada de atestar com exatidio a negativa de dnus, o Titular ou

Substituto(s) ficam obrigados a declarar no corpo da certidio sobre o
impedimento legal de ser possivel expedir a certidio na forma da lei.
Art, 333 - Existindo qualquer alteragio posterior ao ato cuja
cettidio ¢ pedida, o Oficial a mencionard, obrigatoriamente, no obstante
as especificagdes do pedido, sob pena de responsabilidade civil ¢ penal.
Pardgrafo tinico - A alteragtio serd anotada na prépria certidio,
que declarard: “a presente certidfo envolve elementos de averbagao 4
Mmargem do termo”.™

Art. 340 - A existéncia de um ou mais pedidos de certidio para
o fim declarado niio impede 0 registro de outros atos, cuja validade e
eficdcia sera resolvida na via propria.
Segdo V
Da Ordem de Servigo
Art. 341 - O servigo comecard ¢ terminard 4s mesmas horas,
em

todes

os

dias

iitels, observado

o hordrio

fixado

pelo

Juizo

competente.**
§ 1° - Serd nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares
ou em dias sem expediente, responsabilizando-se, o Oficial. civil &
penalmente.?"
§2° - Todos os titulos, apresentados no hordrio regulamentar e
que nao

forem

registrados até a hora do encerramento

do servigo,

aguardarao o dia seguinte, no qual serio registrados, preferencialmente,
aos apresentados nesse dia.**

Art. 342 - Adotar-se-d sistema de controle, de modo a assegurar
As partes a ordem de precedéncia na apresentagao dos scus Litulos,

Secao 1V
Da Certidiio Acautelatéria

estabelecendo-se, sempre,

Art. 334 - E dever dos que exercem a funcao notarial (Tabeliaes
de Notas ¢ Registros Piiblicos) ¢ dos Diretores de Secretarias, quando
for o caso, na lavratura de escrituras ou atos, ou no prosseguimento dos

feitos, em documentos de tansmissiio, constituiggo, modificagao ou

Art. 343

0 nimero

- Nenhuma

de ordem

exigéncia

geral.**

fiscal, ov diivida, obstaré

a

apresentagio de um titulo ¢ o seu langamento no protocolo, com o
respectivo niimero de ordem, nas silmagdes em que da precedéncia
decorra pricridade de direitos para o apresentante.”*

cessao de direitos reais sobre imdveis, a exigéncia da exibigdo da certidio

atualizada do Registro Imobilidrio, aludida no art. 1 °, I'V, do Decreto n°
93.240, de 09-09-86.
Parégrafo

tinico - Ao

magistrado cumpre

igual cautela ao dar

Curso aos processos de sua competéncia, em especial naqueles atos que
envolverem alienagdo judicial.
Art. 335 - Considera-se atualizada a certidiio cuja data de
expedicio nao seja superior a 30 (trinta) dias,

§

1° - Independem

de apontamento

no protocolo

§ 2° - Todos os oficios deverdo adotar um talondrio, em dupla
via, uma permanecerd no Offcio. ¢ a outra destinar-se-4 4 parte. para
servic de nota de entrega dos pedidos de certidao dos documentos
apresentados para exame, na forma do pardgrafo unico, do art, 12, da
LRP.
§ 3° - Tratando-se de Officio de grande movimento,

Art. 336 - No caso de registro de penhoras, arrestos e seqilestros,
observar-se-d, ainda ao disposto na Segfio XIX - Das Penhoras, Arrestros
e Seqiiestros deste capitulo ¢ as disposigGes da Lei n° 8.953/94.
Art. 337 - Para os fins da cautela almejada, as partes interessadas
efou o Tabeliio, sclicitargo ao Oficial do Registro de Iméveis, por

os titulos

apresentados apenas para exame e calculo dos devidos emolumentos.?!

a critério

do Oficial, o talondrio poderd ser substituide por um sistema de cartées
de protocolo,
§ 4°-No

verso da “nota de entrega”

prevista no

§ 2°,

o

Oficial colherd recibo passado pela parte, do documento, referido no
anverso daquele.
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VI - o condominio, nas respectivas convengdes:
VII - o instituidor, no bem de familia:
VIII - o requerente, nas averbagdes;
IX - o emitente, nas cédulas rurais, industriais, ete.

4 parte.

§ 6° - Salvo as anotagdes e as averbacdes obrigatérias, praticarse-iio o§ atos de registro:??
I - por ordem judicial;
TI] - a requerimento verbal ou escrito dos interessados:
III - a requerimento do Ministério Piblico, quando a lei
autorizar,

DE

Pardgrafo Unico - No caso de registros ou averbacées relatives
a hipotecas, caugdes, cessdes de crédito e cédulas hipotecarias, para
melhor identificagio do instrumento, o apresentante seri o devedor
hipotecdrio.
Art, 354 - Na escrituragio, observar-se-d, ainda, o seguinte:

Art, 344 - Quando o interessado no registro for o Oficial
encatregado de fazé-lo. ou algum parente seu, em grau a determinar
impedimento, o ato incumbe ao seu substituto legal,”

I - no anverso de cada folha, no topo. mencionar-se-4
IT - o nimero

Secdo VI
Dos Livros, sua Escrituracio e Conservagio
Art, 345 - Haverd no Registro de Iméveis, os livros:+
I - Livro

de ordem,

a comegar

pelo algarismo

| (um),

seguird ao infinito:
Ill - na coluna destinada ao registro da data, indicar-se-4 apenas
o dia e més do primeiro Jancamento didrio;
IV - o nome do apresentante sera grafado
ressalvadas as abreviaturas usuais das pessoas juridicas:

V

[ - Protocolo:

It - Livro 2 - Registro Geral;

o ano

em curso:

- a natureza

formal

do

tftulo

poderd

por

extenso,

ser

indicada

abreviadamente.

MI - Livro 3 - Registro Auxiliar;

I¥ - Livro 4 - Indicador Real;

Art. 355 - A cada titulo apresentado corresponder4 um sé numero

V - Livro 3 - Indicador Pessoal:

de ordem do protocolo, pouco importando a quantidade de atos a

VI - Livro Cadastro de Estrangeires.

gerarem,

mas

estes serao

mencionados,

resumidamente.

na coluna

“anotagGes” (ex.: Registro 4 na matricula 284 - R.4-284; Averbagio 2
Art. 346 - Gs Livros 2, 3, 4 ¢ 5 poderio ser substituidos por

na matricula

145 - Av.2-145,

etc.)."°

fichas.**
Secio VIIT

Pardgrafo tinico - Nesse caso, recomenda-se para as fichas a

Do Livro 2 - Registro Geral — Matricula*!

substituirem os Livros 2 e 3 a sua conserva¢io em invélucros plasticos.

Amt, 356 - O Livro 2 - Registro Geral, destinar-se-4 4 matricula
Art. 347 - O livro I - Protocolo servird para apontamento de
todos os tftules apresentados diariameate, ressalvado o disposte no
pardgrafo nico do art. 12 da Lei n° 6.015/73.6

dos imdveis e ac registro ou averbagGes dos ates relacionados no art.

167, da Lei n ° 6.015/73 e nfo atribuidos ao Livro 3.

167 da Lei n° 6.015/73 e nao atribuidos ac Livro 3.

Art. 357 - Cada imével tera matricula prépria, aberta por
ocasiio do primeiro registro efetuado na vigéncia da Lei dos Registros
Pdblicos, a requerimento do proprietério ou “de officio”, com os
Tequisites do art. 176, da LRP

Art. 349 - O Livro 3 - Registro Auxiliar sera destinado ao
registro dos atos que, sendo atribuidos ao Registro de Iméveis por
disposi¢io legal, no digam respeito diretamente a imével matriculado”

Ant. 358 - Serd ainda aberta matricula nas seguintes condicdes:**
a) por ocasifio de “unificagd#o - remembramento”, encerrando
as matriculas primitivas com abertura de matricula dnica, averbando

Art. 348 - O Livro 2 - Registro Geral serd destinado 4 matricula
dos imdveis e ac registro ou averbagdc dos atos relacionados no art.

(Av.1) a finalidade da abertura.

Art. 350 - Incumbe aos notdrios e aos oficiais de registro
praticar, independentemente de autorizagio, todos os ates previstos
em lei necessdrios 4 organizagdo e execugdo dos servicos, podendo,
ainda, adotar sistemas de computagdo, microfilmagem, disco ética ¢
outros meios de reprodugio,*
Segdo VII
Do Livro | - Protocolo”
Art, 351 - O Livro [ - Protocolo servird para apontamento de
todos Os titulos apresentados diariamente, ressalvando aqueles exibidos
apenas para exame e cdélculo dos emolumentes.
Art. 352 - Sao requisitos da sua escrituragio:
T- o némero de ordem, a continuar infinitamente nos livros da
mesma

b) por ocasifo de “unificagfio - remembramento” de imdveis
transcritos (Livro n° 03 -

anterior

a

Lei

dos

Registros Publicos ) e

Inscrigdes (Livro n °04 - anterior aLei dos
Registros Puiblicos), com
abertura de matricula tinica, averbando (Av.1} a finalidade da abertura.
c) por ocasiio do “desmembramento” de terreno tinico, em
terrenos distintos, com abertura das matriculas correspondentes, averbase a finalidade da abertura, salvo nos casos dos “Loteamentos e
Desmembramentos” regulamentados pela Lei n* 6.766/79 com as
alteragdes constantes da Lei n° 9,.785/99, que deverd ser registrado na
matricula do imével

correspondente.

d) quando na Transerico ou Inscrigdo nfo comportar mais
nenhuma anotacdo seri aberta nova matricula, averbando (Av.1) a
alteragio pretendida dos titulos primitivos desde que o imdvel ainda
pertenga 4 Serventia.

e) ou quando necessitar proceder qualquer das averbagées

espécie;

elencadas

Tl
III
IV
V

ptimitivo(s), transcrigdes ou inscrigées quando nao existir mais espaco

- a data da apresentacao;
- o nome do apresentante:
- a natureza formal do titulo;
- os atos que formalizar, resumidamente, mencionados,

Art, 353 - Consideram-se apresentantes, para efeitos de
escrituragdo, as pessoas para quem o registro criar direitos. extingui-los
ou publicd-los, assim:
I - o adquirente, nos atos translativos da propriedade;
If - o credor, nos atos constitutivos de direitos reais:
Ill - o autor ou requerente, nos registros de citagdo. penhora,

afresto € seqiiestro;
IV - o locador, nas locacées,
V - o incorporador, construtor ou condominio requerente nas
individualizacgdes;

no

art.

167,

II da

LRP,

relativamente

ao(s)

titulo(s)

para qualquer anotagdo, desde que o imével ainda pertenga 4 Serventia,

Art. 359 - Constard na matricula:
I - o nimero de ordem, que seguird ao infinito:

II - a data;
III - a identificagdo do imével, feita mediante indicagio: se
rural, o cédigo do imével, dos dados constantes do CCIR - Certiftcado
de Cadastro de Iméveis Rurais, da denominaciio ¢ de suas caracteristicas,
confrontagdes, localizagio e drea; se urbano, suas caracteristicas e
confrontacées, localizaco, drea, jogradouro, nimero e de sua designagiio
cadastral, se houver;
IV - 0 nome, domicilio, estado civil e nacionalidade do
proprictario, ressalvado se for pessoa juridica,
a) pessoa fisica - o estado civil, a profissio, o nimero de
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inscrigdo no CPF/MEF ou da cédula de identificagfo, ou, 4 falta deste, sua

averbagGes, que serio efetuadas na matricula ou 4 margem do registro a

filiagao:

que se referirem, ainda que o imével tenha passado a outra citcunscrigao.

b) pessoa juridica - a sede social e o ntimero de inscrigio no
Cadastral Nacional de Pessoa Juridica:
V - o ntimero do registro anterior.
Pardgrafo tnico - Siio requisites do registro no Livro 2:

An. 365 - Serd averbado nas matriculas abertas indevidamente
por pertencer o imével a outra circunscrigdo imobilidria, seu “bloqueio”
tornando subsistente o ato jd realizado. mantendo o “Principio da
Continuidade” no atual offcio imobilifrio,
preservando assim o
direito de propriedade do adquirente de boa fé.

]-a data:

II - a nome, domicilio ¢ nacionalidade do transmitente, ou do
devedor, e do adquirente. ou credor, bem como:
a) tratando-se de pessoa fisicu, o estado civil. a profissio ¢ a

nimero de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou a falta deste,
sua filiagao;
b) tratando-se de pessoa juridica, a sede social e o numero de
inscrigho no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica,

If]
IV
¥
condigdes

- o tftulo da transmiss’o ou do énus;
- a forma do titulo, sua procedéneia e caracterizagio:
- o valor do contrate, da coisa ou da divida, prazo desta,
e mais especificagées. inclusive os juros, se houver.

Art. 360 - Para a matricula e registro das escrituras e partilhas
lavradas e homologadas na vigéncia do Decreto n° 4.837/39. nao se
observariio as exigéncias do artigo anterior devendo-se obedecer ao
disposto na legislagio anterior?
Art. 361 - A cada lancamento de registro precederd a letra “R",
e o da averbacio as letras “Av”, seguindo-se o nimero de ordem do ato
eo

da matricula ( exs: R.1/100,

R.2/100. Av.3/100. ete).

Art, 362 - No caso de serem utilizadas fichas, atentar-se-4 para
as regras:"*
{ - se esgotar o espago no anverso da ficha ¢ se for necessiria a
utilizacdo do verso, consignar-se-d ao final da ficha a expressao “continua
no verso";
Il - se necessirio o transporte para nova

ficha, proceder-se-4

assim:
a) na base do verso da ficha anterior, usar-se-d a expressdo

“continua
na ficha ou folhas n° ...";
b) repetir-se-4 o némere da matricula na ficha ou na folha
seguinte, acrescendo-se, também, a ordem seqiiencial correspondente
{ex.: matrfcula

n °325,

na 2° ficha, o niimero serd 325/2; na 3* sera

325/3 e igual ¢ sucessivamente);
¢) na nova ficha ou folha. iniciar-se-4 a escrituragio, indicandose “continuagio da matricula n°...”.
Art. 363 - Na hipétese de utilizagiio do livro encadernado ou de
folhas soltas, observar-se-Jo estas regras:
1 - no alto da face de cada

folha,

langar-se-4

a matricula do

imdvel, com os requisites estabelecidos na Lei de Registros Piblicos;
Il - no espaco

restante

no

verso,

anolar-se-ado,

por ordem

cronolégica e em forma narrativa. os registros c averbagGes dos atos
pertinentes ao mesmo tmdvel:
Ill - esgotando-se 0 espago em folhas, far-se-d o transporte da
para a primeira folha em branco seguinte com remissdes

matricula

recfprocas;
IV - repetir-se-4 o numero da matricula na nova folha, sem
necessidade do transporte dos dados constantes da folha anterior.
Subsecio I
Do Bloqueio de Matricula

Art. 364 — No caso de criagio de novo Oficio ou
desmembramento da circunscrigio geogrifica. até sua instalagdo, os
registros conlinuarge a ser feitos no Oficio desmembrado. sendo
desnecessdrio repeti-los posteriormente.**
§ 1° - Permanecerfo

no antigo Oficio os documentos

ali

§ 1° - Neste(s) casofs), o Titular da serventia imobilidria que

praticou o ato indevidamente repassard ao Titular da atual serventia
imobilidria a qual pertence o imével, os valores cobrados como
emolumentos devidamente alualizados.
§ 2°- Os registros efetuados na forma do caput deverdo ser
bloqueades, atenfo ao que dispde o pardgrafo 1° deste artigo, a partir da
data do primeiro registro no novo officio.
An. 366 — A atual circunscrigdc imobilidria na qual pertengam
os iméveis, quando da abertura da mutricula, deverd observar os principios
legais da Lei dos Registros Publicos n° 6015/73."
§ 1° - Seo registro anterior foi efetuado em outra circunscrigdo,
a matrfcula serd aberta com os elementos constantes do titulo
apresentado e da certidao atualizada daquele registro, a qual ficard
arquivada em cartdrio.
§ 2° -

Quando

da abertura de matricula que corresponda

4

totalidade do imdvel objeto do titulo anterior, o Oficial de Registro da
atual serventia comunicard ao Oficial de Registro da serventia anterior,
e este ENCERRARA a matricula dando publicidade do ocorrido por
averbacdo, com isencdo de emolumento e da taxa do FERMOJU por se
tratar de averbacao “ex officio”.
Att. 367 -— Se o juiz entender que a superveniéncia de novos

registros poderd causar danos de dificil repara¢giio poderd determinar de
offcio, a qualquer momento, ainda que sem a oitiva das partes, o bloqueio
da matricula do imével.

An. 368 - Bloqueada a matricula, o oficial fio podera praticar
qualquer ato, salvo com autorizagao judicial, permitindo-se, todavia,
nos interessados a prenotacda de seus titulos, que ficardo com o prazo
prorrogado até solugio do bloqueio (LRP art, 214, $8 3° € 4°).
Sesiio 1X

Do Livro 3 - Registro Auxiliar”

Art. 369 - O Livro 3 - Registro Auxiliar destina-se ao registro
dos atos que, sendo atribufdos ao Registro de Iméveis por disposigao
legal, ndo digam

respeito diretamente a imdveis matricutados.

Art. 370 - Registrar-se-§0 no Livro 3 - Registro Auxiliar:
1 - aemissio de debéntures, sem prejufzo do registro eventual €
definitivo, na matricula do imével. da hipoteca, e¢ da anticrese ou no

Livro 3. do penhor a abonarem especificamente tais emissdes, firmandose pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigagies
emitidas pela sociedade;
Il - as eédulas de crédito rural, industrial, comercial ¢ de crédito
A exportagdo, sem prejufzo do registro da hipoteca cedular;
Ili - as convencgdes do condominio:
IV - 0 penhor de muiquinas ¢ de aparelhos utilizados na industria,
instalados e em funcionamento, com ou sem os respectives pertences;
¥ - as convengdes

antenupciais;

VI - os contratos de penhor rural;
VII - os titulos a serem registrados no seu inteiro teor, sem
prejuizo do ato praticado no Livro 2, em razio do requerimento do
interessado.
VIII — Os contratos

que regularem a unido estdvel, os quais

podem ser publicos ou particulares.

arquivados.

§ 2° - Apés a instalago do novo Oficio, o Oficial de Registro da
serventia anterior fica proibido de praticar qualquer ato de registro
relativamente aos iméveis que ndo mais [he pertence, salvo as

Seciio X
Do Livre 4 - Indicador Real**
Art. 371 - O Livro 4 - Indicador Real constitui o repositério de
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identificagiio, referéncia aos ntimeros de ordem dos outros livros e
anotagGes necessdrigs,

utilizagao de processos racionais a facilitarem as buscas, facultada a
utilizagio de microfilmagem ou outros meios de reprodugdo autorizados
por lei?

$ 1° - Nio utilizado o sistema de fichas, o Livro 4 conterd,
ainda, o nimero, a seguir infinitamente. nos livros da mesma espécie.

Art. 381 - Os livros « papéis arquivados permanecerio no
Oficio indefinidamente podendo, a pedido do titular, serem autorizados

todos os imdéveis

a Figurar nos demais

livros,

devendo

conter sua

pelo Corregedor Geral, o seu encaminhamento

§ 2° - Adotado o sistema de fichas haverd, para auxiliar a
consulta, um indice em livro ou fichas, organizado pela denominacdo
tas Tuas, quando se tratar de iméveis urbanos, e pelos nomes
identificadores da sua situagdo, quando rurais.
Art, 372 - Recomenda-se escriturar o Livro + em fichas,
facultada a continuidade da utilizagao dos sistemas existentes antes do
advento da LRP.

ao Arquivo

Piblico.

Segio XIV
Dos Titulos
Art. 382 - Admitir-se-o a
I - escrituras

registro:**

ptiblicas. inclusive as lavradas em

consulados

brasileiros;
TI - eseritos particulares autorizados em

lei, assinados

pelas

partes @ testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensando-se o

Segio XI

reconhecimento

Do Livro 5 - Indicador Pessoal

Art, 373 - O Livro 5 - Indicador Pessoal, dividido
alfabeticamente, conterd os nomes de todas as pessoas
individual ou
coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, que
figurarem nos demais livros, fazendo-se referéncia aos respectivos
mimeros de ordem.

quando

se tratar de atos praticados

por entidades

vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitagao:
Ill - sentengas proferidas por tribunais estrangeiros, apds
homologaciio, pelo Superior Tribunal de Justiga (Art. 105, 1. alinea “i”,
CF/88);
IV - documentos constitufdes em paises estrangeiros, com forga
de instrumento publico, Iegalizados, traduzidos na forma da lei ¢
registrados no Registro de Titulos

¢ Documentos;

V - cartas de sentengas, formais de partilhas, certiddes c

Art. 374 - Caso nfo seja utilizado o sistema de fichas. o Livro
5 conterd, ainda, o numero de ordem de cada letra do alfabeto, a seguir

mandados

infinitamente, nos livros da mesma espécie.

VI - documentos ptiblicos previstos em let, emanados de
autoridades da Administragio Publica *;
VII -— Nao dispondo a Jei em contrdrio, a escritura ptiblica ¢
essencial 4 validade dos negdcios juridicos que visern 4 constituicdo,
transferéncia, modificacio on reniincia de direitos reais sobre imdveis

Paragrafo tinico - Poderé ser adotado, para ajudar as buscas, um
indice em livro ou fichas, em ordem alfabética dos nomes.*°
Art. 375 - A responsabilidade por qualquer erro ou omissiio do

fichdrio, seri sempre do Oficial.**

de valor superior a trinta vezes o maior salirio minimo

Art. 376 - Na escrituragio do indicador pessoal, recomenda-se

§ 1° - Gs mandados oriundos de outras comarcas ¢ os mandados
da Justiga do Trabalho e da Justiga Federal somente serio submetidos 4
jurisdigio do Juiz de Direito do Foro ou do Juiz da Vara dos Registros

Piiblicos
Segio XTI

Ant. 377 - Em livro especial. manter-se-d cadastro das aquisigdes
de terras rurais por pessoas estrangeiras, fisicas e juridicas, ¢ nele
constardo:
{ - mengiio do documento de identidade das partes contratantes
ou dos respectivos ates de constituigao, se pessoa juridica;
com

<irea, caracteristicas,

limites ¢ confrontagdes:
Ul - wanserigio da autorizagdo do drgio competente, quando
for 0 caso.
Secgdo XIII
Da Conservagio
Art. 378

- Os

houver,

verificando

existir razdo

impeditiva

do

da ordem.

§ 2° - Registrar-se-fo apenas os mandados
magistrados.

assinados por

§ 3° - As cépias de atos judiciais, seladas ¢ autenticadas pelo
Diretor de Secretaria, considerar-se-do vilidas ¢ eficazes.

§ 4° - Os mandados de registro encaminhadus pelo coreio ou
por Oficial de Justicga, logo apés serem recebides, deveriio ser prenotados.
Incorrendo fato impeditiva do registro ¢ nio tendo sido remetido o
vator dos emolumentos

devidos

(niio sendo

caso

de isencdo ou de

dispensa do seu adiantamento ou pagamento ao final da execugdo fiscal),
deverd ser comunicado ao magistrado que cxpediu o mandado, que a
efetivagiio do registro se dard mediante o pagamento dos cmolumentos®
correspondentes, cujo valor deverd ser desde logo indicado. Niio sendo

livros de registros e as fichas a substitul-los

somente sairio do respective Oficio mediante autorizacio judicial.”
§ 1° - Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e
sistemas de computagdo deverdo permanecer sempre sob a guarda e
responsabilidade do titular do servigo de registro, que zelard por sua
ordem, seguranga e conservagio.*
§ 2° - Se houver necessidade de serem

onde

cumprimento

Do Livro Cadastro de Estrangeiros

descritivo do imével.

vigente no pafs.

a

se faga em fichas, facultando-se continuem os Oficios a utilizar os
fichdrios ja existentes ou sistema de banco de dados.

Il - memorial

extraidos de autos de processo judicial;

periciados, 0

exame

deverd ocorrer na prépria sede do servico, em dia e hora previamente
designados, com ciéncia do titular ¢ a autorizagio do Juizo competente.
§ 3° - A apresentagiio de qualquer livro, ficha ou documento,
mesmo determinada judicialmente, far-se-d ne préprio Cartério.*
Art, 379 - Incumbe aos Notérios e aos Oficiais de Registro
praticar, independentemente de autorizagdo, todos os atos previstos
em lei necessdrios & organizagao e execugao0 dos servicos, podendo,
ainda, adotar sistemas de computagao, microfilmagem, disco Gtico ¢
outros meios de reproducio.*
Art, 380 - Arquivar-se-4o os papéis relativos ao registro mediante

procedido o pagamento dos emolumentos no prazo Icgal, a prenotagiio
sera cancelada.

Art, 383 - Nio se deixard espago em branco entre os atos
lavrados,
Parigrafo tnico - A inutilizagio desses espagos far-se-d apdés a
lavrarura dos atos, de mancira ¢ forma a impossibilitar qualquer insercio
posterior.
Art. 384 - Cuidando-se de documento particular, somente se
faré o registro mediante a apresentagdo do original.
§ 1° - O documento publico poderd ser registrado por cdpia
autenticada por pessoa investida na fungao e com poderes.
§ 2° - Sendo escritura publica,
mesmo Tabeliio que a lavrou.

a autenticagdo provird do

§ 3° - Os microfilmes de documentos particulares e publicos ¢
as certidées, traslados e cépias fotogréficas obtidas diretamente dos
filmes serio considerados originais, para fins de registro, obedecidas as
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normas legais regedoras da materia.

os interessados completd-los exctusivamente com documentos oficiais
(ex.: certido da Prefeitura Municipal), desde que nao altere as dimensGes

Art, 385 - Aceitar-se-d o registro de contratos de compra €
venda de iméveis celebrados por instrumento particular, mesmo nilofinanciados, desde que sejam intervenientes obrigatérios 4 Caixa
Econémica Federal ou seus agentes, a fim de ensejar a utilizagio pele

constantes do titulo primitivo.

adquirente de imdével, de valores da sua conta vineulada ao FGTS.

Art. 386 - Sobre a apresentagdo dos titulos, incumbird ao Oficial
observar;
T - nas escrituras e nos atos relatives
sentenga e formais de partilha, se o Tabelido
respectivamente, referiram-se 4 matricula ou
nimero ¢ Offcio;”
Il - nos instrumentos pasticulares, sé
registro anterior, seu numero e Offcio;*
Ill - nas escrituras lavradas

a iméveis, nas cartas de
ou Diretor de Secretaria,
ao registro anterior, seu
consta a matricula ou 0

mediante

autorizagdo judicial, se

foram mencionados, por certidio em breve relatério, os respectivos
alvards. com tedas as circunstdncias a permitirem identificd-los:*
TV - nas escrituras, nos atos judiciais ¢ nos instrumentos
particulares, se as partes indicaram, com precisiio, as caracteristicas € a
localizagiio dos iméveis. e se mencionaram os nomes dos confrontantes
e, tratando-se somente de terreno, se este fica do lado par ou impar do

logradouro, especificando a que distancia metrica situam-se da edificagio
ou do cruzamento mais préximo.*

§ 4° - Poderiio ser registrados, independente de devolucdo ao
apresentante, para complementa¢do ou retificagdo, os documentos
levados a registro

com eventuais omissbes de elementos determinados

pela Lei n ° 6.015/73, se a lei nfio os exigia 4 ¢poca do negécio juridico
e da sua producio., salvo com relagao as medidas lineares divergentes do
imével.
§ 5° - Deverd ser averbade de officio os nomes dos logradouros,
decretados pelo Poder Puiblico “ex-afficie.”™

& 6° - Nao serd objeto de recusa pelo oficial registrador o tftulo
apresentado juntamente com certidio do registro anterior, onde exista
divergéncia no(s) nome(s) dos) logradouro(s), na forma seguinte: Luiz

com “Z" ou “S". Souza com “Z" ou “S", Jatahy com “y” ou “i”,
Manoel com “o” ou “uw, ¢ demais nomes similares, por se tratar de

“HOMONIMO/HOMOFONOS".

§ 7° - Nio serd objeto de recusa pelo oficial registrador 0 titulo
apresentado juntamente com a certiddo do registro anterior. onde cxista
divergéncia no(s) nomets) do(s) vendedor(es) e comprador(es), na forma
do pardgrafo anterior, desde que exista coincidéncia dos documentos
pessoais (CPF. Cédula de Identidade. Certiddo de Nascimento (filiagao),
Certid%o de Casamento, Certidie de Obito, Passaporte, etc.), isentando-

§ 1° - A identificagao de iméveis rurais serd obtida a partir do

memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, contendo as coordenadas
dos vertices definidores dos limites dos imdéveis rurais, geo-referenciadas
aod Sistema Geodésico Brasileiro e com precisio posicional a ser fixada
pelo INCRA, mantida a isengdo de custos financeiros aos proprietirios
de iméveis rurais cuja somatéria da drea nao exceda a quatro mddulos
fiscais®?
§ 2° - Existindo divida nos documentos reterenciados no caput,
9 Oficial recusard o registro, devolvendo o documento ao interessado,
com a discriminacade das irregularidades a serem sanadas.
§ 3° caso em que o
da Comarca
procedimento

Nao se conformando, o interessado suscitard diivida.*
Oficial de Registro enviani os documentos ao MM. Juiz
competente que determinard a forma correta do
para abertura da respectiva matricula.

§ 4° - As impugnagdes

aos documentos apresentados a registro

far-se-fio numa tinica oportunidade, por escrito com fundamentagao
legal ¢ de uma sé vez, dentro do prazo de 15 (quinze dias), contado da
prenotacdo do titulo, ¢ exigéncias adicionais somente sio permitidas
com

base em

novos documentos

acostados

pelo interessado.

1 - A inobservancia desta disposigio. por cada nota devolutiva,

implicari nas penalidades gradativas do artigo 32, da Lei n° 8.935, de
18.11.1994,
ll - E facultado

ao Oficial

Registrador

responsabilizar o(s)

preposto(s) que fez o exame do titulo apresentado.?
Art. 387 - Considerar-se-4o imegulares, para efeito de matricula.
os titulos nos quais a caracterizagio do imével niio coincida com a
constante no registro anterior, podendo ser retificado mediante

processo administrative previsto na Lei n° 6.015/73, art. 213 ou
judicial.”

Art, 388 - Nao serdo reputados imperfeitos os titulos a corrigirem
omissées ou atualizarem nomes de confrontantes mencionados em
titulos anteriores, respeitado © principio da continuidade.”

o de divida.
Segio XV

Do Registro
Art. 389 - No Registro de Imdveis, além da matricula, far-se-4
o registro:
{ - da instituigao de bem de famflia;
II - das hipotecas legais, judiciais ¢ convencionais;
IL - dos contratos de locagfo de prédios, com a cldusula de
vigéncia no caso de alienagio da coisa locada;
IV - do penhor de maquinas e aparelhos utilizados na inddstria,
instalados e em funcionamento, com

ou sem os respectivos

pertences;

V - das penhoras, arrestas € seqilestros de iméveis;
VI - das servidées em geral;

VII - de usufruto e do uso sobre iméveis ¢ da habitagdo, quando
nao resultarem do direito de familia:
VIII - das rendas constituidas sobre imdveis ou a eles vinculadas
por disposico de dltima vontade;
IX - dos contratos de compromisso de compra e venda, de
cessfio e de

promessa

de cessdo

destes, com

ou sem

cldusulas

de

arrependimento, sobre iméveis niio-loteados e cujo prego (foi pago)
no ato de sua celebracdo, ou deva sé-lo a prazo, de uma sé vez ou em
prestagdes:
X - de anticrese;

XI - das convencdes antenupciais;
XIl - das cédulas de erédito rural, industrial, 4 exportagdo,
comercial

ou do produto rural;

XII - dos contratos de penhor rural;
XIV - dos empréstimos por obrigacio ao portador ou debéntures,
inclusive as conversiveis em agdes;

XV - das incorporagées. instituigdes e¢ convengdes de
condominios;
XVI - dos contratos de promessa de compra e venda, cessio ou
promessa de transferéncia de unidade auténoma condominial aludida
na Lei n® 4.591, de 16.12.64, quando a incorporacao ou a instituigao de
condominio se formalizou na vigéncia da Lei n° 6.015, de 31.12.73;
XVII - dos loteamentos urbanos e rurais e desmembramentos
utbanos;7*

§ 1° - Entender-se-4 como atualizagao dos confrontantes a
referéncia expressa aos anteriores ¢ aos que os substituiram.
§ 2° - preferencialmente, mencionar-se-do como confrontantes
os prédios, e ndo os seus proprietérios, observando o disposto no
paragrafo antecedente, visto que um imével se limita com outro imével
e nado com

pessoas.

§ 3° - Nao constando por qualquer motivo, do titulo, da certidao
ou do registro anterior, os elementos indispensdveis & matricula, poderdo

XVIII - dos contratos de promessa de compra e venda de
terrenos loteados em conformidade com o Decreto-Lei n° 58, de
10.12.37, ¢ a Lei n° 6.766, de 19.12.79, e respectiva cessao € promessa
de cessio, se o loteamento se formalizou na vigéncia da Lei n° 6.015/
73, de 31.12.73;
XIX - das citagdes de agdes reais ¢ pessoais reipersecutérias
relativas a imédveis:
.
XX - dos julgados ¢ atos juridicos entre vivos a dividirem iméveis
ou a demarcé-los, inclusive nas incorporacdes, que importarem em
constituigdo de condomfnio ¢ atribuirem uma ou mais unidades aos
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Art. 394 - Se o bem de familia for instituido com a transmissio
da propriedade (Decreto-Lei n° 3.200, de 14.04.41, art. 8°, §5°), a
inscrigfo far-se-A imediatamente apds o registro da transmiss&o ou, se
for o caso. com matricula.

incorporadores;
XXI - das sentengas. nos inventdrios, arrolamentos ¢ partilhas,

a adjudicarem bens de raiz em pagamento das dividas da heranga, bem
camo as escrituras piiblicas lavradas nos termos da Lei n° 11.441/2007;
de

DE

XXII - dos atos de entrega de legades de imdveis, dos formais
partilha ¢ das sentengas de adjudicagdo em inventdrios, ou

Pardgrafo nico — A cléusula do bem de familia podera ser
cancelada por sentenga judicial.

arrolamentos, quando nao houver partilha;
XAIII - da arrematagao e da adjudicagio em hasta publica;
XKIV - do dote lavrado até 10.01.2003;
XXV - das sentencas declaratérias de usucapido;

Art. 395 - Deverd constar da eseritura a apresentagao da certidio

do imével objeto da instituigic devidamente atualizada, bem como
declaragdo do(s) instituidor(es) sobre a inexisténcia de dividas de qualquer

XXVI - da compra é venda pura e da condicional;
XXVII - da permuta;

natureza.

XXVIII - da dagZo em pagamento;

XXIX - da transferéncia de imdével & sociedade, quando destinada

Pardgrafo Gnico - Responderd o(s) instituidor(es), sob as penas

a integrar quota social:
XXX - da doacdo entre vivos:

da lei, acerca da declaragdo

Segéo XVIL
Das Hipotecas, Convencional, Legal ou Judictal

XXXI - da desapropriagdo amigivel e das sentengas prolatadas
has acGes desapropriatérias:

XXXII - da incorporacaio de imdveis do patrimdnio
para formar sociedades por administragdo indireta ou para
patriménio de empresa publica:
XXXII - da alienagio fiducidria em garantia de coisa
XXXIV - do arrendamento residencial com opgio de
venda;’§

ptiblico,
construir

A HIPOTECA € um direito real de garantia. Por ela sujeita-se
uma coisa imével, (dominio direto, dominio wil, estrada de ferro.

imével;*
compra e

recursos naturais do art, 1.230 CCB, navies e aeronaves) de propriedade

do devedor ou de terceiro, ac pagamento de uma divida, conferindo-se
ao credor o direilo de preferéncia. ainda que o imdvel continue na
posse do respectivo proprictario.”

XXXYV - da imissdo proviséria de posse, ¢ respectiva cessio ¢
promessa de cessio, quando concedido & Unido, Estados, Distrito

Art. 396 - A hipoteca convencional é livremente constituida

Federal, Municipios ou suas entidades delegadas, para execugdo de
parcelamento popular, com finalidade urbana, destinado As classes de
menor renda;**
XXXVI - dos termos administrativos ou das sentengas
declaratérias da concessdo de uso especial para fins de moradia,
independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificagiio

pelo

proprietdrio

por meio

é a sentenca

de especializagio

§ i? - O Cédigo

devidamente

inscrita no

Registro

Civil Brasileiro confere hipoteca a diversas

§ 2° - Para que tenha eficdcia em relagdo a terceiros, © art.
1.492 do Cddigo Civil

§ 3° - A especializagio da hipoteca legal se di em jufzo e consiste

a

Art. 391 - Inexistindo raz%o para dtivida, far-se-A a publicaciio

Ant, 398 - A hipoteca decorrente de decisfio judicial € previsia
no artigo 466, do Cédigo de Processo Civil. O titulo para o seu registro
Na competente serventia de Registro de Lndéveis € o MANDADO
JUDICIAL.

I - o resumo da escritura, nome, naturalidade ¢ profissao do
instituidor, data do instrumento e nome de Tabelido responsdvel pela
Javratura, situagio e@ caracteristicas do prédio;
fl - o aviso de que, julgando-se alguém prejudicado, deverd,
deniro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicagio,
reclamar contra a instituigéo, por escrito e perante o Oficial.

Art. 399 - Sio requisitos do Mandado para o registro da hipoteca
legal ou judicial:

Art. 392 - Findo o prazo do inc. II do artigo anterior, sem
integralmente,

I - nome do Juiz que a determinar;

no Livro 3,

Il - natureza e numero do processo:
If] - nome e qualificagio das partes envelvidas, de forma
completa (CPF, RG, regime
de casamento, profissio,
residéncia e
domicilio);

proceder-se-d ao registro da competente matrfcula, arquivar-se-4 um
exemplar do jornal com a publicagao exigida e restituir-se-4 o
instrumento a0 apresentante, com a nota de registro.
dela fornecer-se-d, a0

instituidor, cépia auténtica, restituindo-se-lhe a escritura, com a
declaracgiio de suspensio do registro e cancelamento da prenotagao.
§ L° - O instituidor poderd cequerer ao Juiz que ordene o registro,
sem embargo da reclamagiio.
§ 2° - Se o magistrado determinar o registro, ressalvara ao
reclamante o direito de recorrer 4 agfo competente para anular a
instituigdo ou de fazer execugiio sobre o prédio instituido, na hipdtese
de tratar-se de divida anterior e cuja solucio restou inexegiifvel em
virtude do ato da instituigdo.

exige sua especializagio ¢ registro.

na individuago dos bens dados em garantia. Esta disciplinada nos arts.
1.205 a 1.216 do Cédigo de Processo Civil. O procedimento, em juizo.
se encerra com a sentenca. O titulo para o seu registro na competente
serventia de Registro de Imdveis € o MANDADO JUDICIAL.

da escritura. em forma de edital, especificando:

a reclamagao,

da

pessoas conforme as hipdéteses enunciadas no art, 1.489 .

Art. 390 - Para o registro de bem de familia, o instituidor
apresentara ao Oficial a escritura publica cu testamento correspondente,
para que mande publicd-la na imprensa local ou, na falta, na da Capital
do Estado.

- Apresentada

e Devedor

Imobilidrio.*

Secio XVI
Do Bem de Famflia”’

Art. 393

entre Credor

Art. 397 - A hipoteca legal € imposta por lei, conferida a
determinados credores para sua protegAo especial, seu titulo constitutive

10,257/2001);
XXXVII — da constituigao do direito de superficie de imével
urbano (Lei 10.257/2001).

transcrever-se-d a escritura,

de acordo

obrigacio principal, podendo ser submetida a Registro Imobilidric.”?

(lei

reclamacio,

firmada na escritura publica.

|

IV - indicacgdo do imével, com suas caracteristicas essenciais,
inclusive o némero da matricula e/ou
transcrig&o/inscri¢&o;
¥ - especificagio do valor do débito que se pretende garantir;
V1 - autenticagio das pecas que acompanharem o mandado,
assinadas pelo MM. Juiz ou Diretor de Secretaria indicado.
Art. 400 - O Registrador recusard pedido de registro de escritura
publica de hipoteca lavrada com o descumprimento do disposto no art.
1.424, do Cédigo Civil, ¢ se nio expressar em valores o total da divida
ou sua estimacio.
Art. 401 - O registro de hipoteca convencional valerd pelo
prazo

de 20 (vinte) anos,

¢, decorridos, sé sera mantido

o mimero

anterior se reconstitufda por novos titulos e registro.)
§3°-Do despacho do Juiz ndo caberd recurso, e, se deferir o
pedido, sera transcrito iniegralmente, com o instrumento.

Art. 402 - A extingdo da hipoteca depende da verificagdo ¢
comprovacdéo de qualquer das hip6teses previstas no art. 1.499, do
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O cancelamento sé pode ser feito pela forma prevista no

art. 251, da Lei dos Registros

Publicos, ou em cumprimento a decisdo

judicial transitada em julgado.
Art. 403 - Para o cancelamento da hipoteca proveniente de
financiamento do Sistema Financeiro Habitacional, Sistema Hipotecdrio,

Cédulas de Créditos Hipotecdrios (Rural, Comercial, Industrial, ¢
Exportacio), basta a simples apresentagio do oficio do Credor
Hipotecdrio determinando expressamente o numero do “registro, cédula
ou averbacio” a ser cancelado.

22

DE

por pessoa devidamente

deverd estar assinado

habilitada para autorizar

9 cancelamento

do

énus hipotecdrio, com firma reconhecida, juntando cépia autenticada
da procuragdo onde especifique com clareza os poderes do{s)
representante(s)

do credor hipotecario.

Segio XVITI
Dos Contratos de Locagao™
Art. 404 - O contrato de locagao, com cldusula expressa de
vigéncia no caso de alienac&o do imével, registrado no Livro 2,
consignard o seu valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do pagamento
€ a pena convencional.

§ 1° - O registro sera feito mediante a apresentagio de qualquer
das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas
testemunhas, bastando a coincidéncia entre o nome de um dos
proprietérios e o locador, com reconhecimento da firma dos
participantes.
§ 2° - © contrato de Jocagao pode ser ajustado por qualquer
prazo, dependendo de. vénia conjugal, se igual ou superior a 10 (dez)
anos.
Art. 405 - Facultar-se-d o registro dos contratos de arrendamento

rural, com efeito meramente publicista, desde que preencham
requisitos definidos na Lei n ° 6.015/73.

os

Pardgrafo Gnico « Nos contratos referidos neste artigo, poderd
dispensar-se a existéncia de cldusula de vigéncia em caso de alienagdo

do imével, porque esta decorre da lei
Art. 406 - Poderito ser averbados, ainda, os contratos de locagao
sem cldusula de vigéncia, para possibilitar ao inquiline o exercicio do

direito de preferéncia, assegurado no art. 27 da Let n° 8.245/91. ¥
$ 1° - O contrato de locacao pode ser ajustado por qualquer
prazo, dependende de vénia conjugal. se igual ou superior a 10 (dez)
anos.

2007-
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§ 3° - Os autos ou termos de penhora destinados ao respectivo
registo deverdo conter o valor da causa, ou da divida, ou. ainda, o da
avaliagdo do bem ou bens, que servird de referéncia para a cobranga de
emolumentos. ou averbagio, (apés entrar em vigor a Lei 11.382, que
alterou a redagao do atual art. 659 CPC).
§ 4° - Na impossibilidade de proceder-se a registro de penhora,
por falta de requisitos no titulo apresentado, exigidos pela legislagio
em vigor, deverd o Registrador noticiar a existéncia da penhora através
de averbagiio, nos termos do art. 167, inc, II, item 5, da Lei n° 6.015/
nio prejudicard posterior registro do documento

73. Tal averbagdio

Pardgrafo iinico - O offcio do CREDOR

DE

JANEIRO

judicial, devidamente corrigido. Igual procedimento poderd ser adotado
em caso de arresto ou seqiiestro.
Art. 408 - Competird ao interessado encaminhar ao Offcio a
ordem judicial ou certidio da penhora, arresto ou seqiiestro. para feitura
do respective ato registral, salvo no executive fiscal.
8 1° - O registro da penhora, seqilestro e arresto em executivo
fiscal far-se-d mediante a entrega, pelo Oficial de Justiga, de copias da
peticio inicial ¢ copia do termo ou auto de penhora, devidamente
autenticadas.
§ 2° - Esse registro independe do pagamento de emolumentos
ou outras despesas, podendo o Registrador anexar comprovante do
valor dos emolumentos, para integrar o calculo final das custas do
processo a serem pagos posteriormente, ao Registro de Iméveis, quando

o vencido nao for a Fazenda Publica. *
Art. 409 - Se o imdével objeto da penhora, arresto e seqiiestro
nao estiver em nome do executado, devolver-se-4 a ordem judicial ou
certidao com a informagiio. e aguardar-se-4 as prescrigdes judiciais.
Art, 410 - Nao se registrar a penhora, arresto ou seqiiestro de
imével gravado com cléusula de bem de famflia, durante a vigéncia da
instituigio.”"
§ 1° - Sdo absolutamente impenhordveis o bem de familia, os
bens inaliendyeis e os declarados impenhordveis, por ato voluntdrio,
salvo os casos previstos em lei.
§ 2° - Idéntica proibicdo aplica-se a imével hipotecade por
Cédula de Crédito Rural, Industrial, Comercial, 4 Exportagée ou do
Produto Rural, excepcionadas as hipdteses em que a constrigio judicial
tenha por fundamento a satisfagiio de crédito fiscal ou trabalhista.”!
Art. 411

- A penhora,

arresto ou seqiesiro incidentes sobre a

totalidade da gleba loteada ou a integralidade do imével objeto de
incorporacSo serio registrados na matricula original do imévei ou nas
matriculas individuais dos lotes.

§ 2° - A averbagdo serd feita mediante a apresentagdo de qualquer
das

vias do

contrato,

assinado

pelas

partes

e subscrito

por duas

testemunhas, bastando a coincidéncia entre o nome de um dos
proprietarios € 0 locador. com reconhecimento da firma dos
participantes.*
§ 3° - Na averbacdo, constard a ressalva de haver sido feita

unicamente para os fins do art: 27 ¢ seguintes da Lei n° 8.245/91.
Segio XIX
Das Penhoras, Arrestos ¢ Seqifestros®*
Art. 407 - As penhoras, arrestos e seqilestros de imdveis serao
registrados depois de pagos os emolumentos pelo interessado, em
cumprimento de ordem judicial ou & vista de certidio do Diretor de
Secretaria, constando, além dos requisitos exigidos para o registro, os
nomes do Juiz, do depositério e das partes © a natureza do processo."”
8 1° - Por ontolégica e legalmente incompativeis as fungées,
recomenda-se nao reeair sobre o Oficial do Registro Imobilidrio a
nomeaciio de depositdrio de bens penhorados, artestados ou seqifestrados.
§ 2° - Nos processos de execugic, o Juiz exigird do exeqilente o
registro de qualquer ato constritivo oponivel a terceiro (penhora,
arresto, seqiiestro), como condigio para o prosseguimento do processo
e, especialmente, para a venda judicial.”

§ 1° - Caso o Registrador opte pelo registro na matricula original
da gleba ou do terreno incorporado, seré ressalvada a exclusao A

constric¢io judicial, dos lotes ou fragGes ideais j4 compromissados e. nos
loteamentos, das dreas integrantes do dominio ptiblico.
§ 2° - A certidio da penhora, passada pelo Diretor de Secretaria,

hestes casos, poderd descrever somente a gleba toteada ou © terreno
incorporado, dispensando-se a discriminagdo individualizada dos lotes

ou fragdes tdeais.
§ 3° - A exclusiio dos lotes ou fragées ideais j4 compromissados
far-se-4 pelo Registrador, de modo que a constrigéo judicial recaia
apenas sobre as partes livres ¢ dispontveis, salvo manifestagdo judictal
expressa e¢ mais abrangente.
§ 4° - Apés

o registro, o Oficial ao certificar, identificara os

lotes ou fragdes ideais sujeitos 4 penhora, arresto ¢ seqitestro € os
exclufdos dos registros.
§ 5° - A certiddo far-se-4 no proprio titulo a ser devolvido ao
apresentante.
§ 6° - A op¢io pelo registro somente na matricula principal da
gleba loteada é facultada apenas

aos Oficiais que ainda nao abriram

matriculas individuais prévias.

§ 7°

- Na

abertura

daquelas

matriculas,

realizar-se-d,

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

obrigatoriamente, o registro em cada uma delas.

22

DE

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

1

assim entendidas: Divida Ativa do Estado, Divida Ativa da Unido, Quitagao

Municipal.
Art. 412 - Na execucio da divida ativa da Unido, dos Estados,

do Distrito Federal, dos Municipios e de suas respectivas autarquias ¢
fundagGes ptiblicas, serd facultado ao exeqiiente indicar bens & penhora,
a qual

serd efetivada

concomitantemente

com

a citacdo

inicial do

devedor.
Pardgrafo tinico - Os bens penhorados nos termos deste artigo

§ 2° - as certidées relatives ao CND do [NSS e TRIBUTOS
FEDERAIS, em caso de alienacgdo por pessoa juridica que exerce atividade
de compra e venda de imdvel, desmembramento ou loteamento de
terrenos, desde gue niio faga parte do ativo permanente, poderio
termos do diploma legal vigente, serem dispensadas.!"*

nos

ficam desde logo indisponiveis.”
§ 3° - obrigatério

pagamento

do

[TBI

(inter-vivos)

e sua

transcricgdo na escritura publica.

Seqdo XX

Das Serviddes %
Art.

Art. 413 - Para o registro da servidio. serd indispensdvel,
consigne o documento

a descrigéo dos prédios dominante e serviente.

425

— Fica

proibida

a constituigao

de enfiteuses

¢

subenfiteuses, subordinando-se as existentes. aié sua extingao, as
disposigdes do Cédigo Civil anterior, Lei n. 3.071, de 1° de janeiro de

1916, 2 leis posteriores.
Art. 414 - O registro das servidées far-se-d na matricula do
imével serviente,™ averbando-se o crédito na do imével dominante.*

Segio XXII

Das Anticreses!”’
Art. 415 - Os titulos constitutivos de serviddes siio o contrato,

sob a forma de Eseritura Piblica, * e o testamento.
Art. 416 - As servidées constituem-se

a)

Anticrese é o direito real sobre o imdvel alheio, em virtude do
qual o credor obtém a posse da coisa, a fim de perceber-Ihe os frutos ¢

por:

atos entre vivos, que podem ser unilaterais ou bilaterais

imputd-los no pagamento da divida, juros e capital, sendo, porém,
permitido estipular que os frutos sejam na sua totalidade percebidos a
conta de juros.’™

(escritura publica);

b) disposigio de tiltima vontade (testamento);
c) destinagiio do proprietario quando dois prédios pertencem a
um sé proprietdrio;

Em

relagio 4 sua funcdo juridica ¢ considerada “compensativa”

e “extintiva”.
Art. 426 - © registro da anticrese no Livro 2 declarard o prazo,

d) ato judicial nos casos de divis&o (escritura publica);
e) pelo Usucapiao.

a época do pagamento

e a forma de administragio,

obedecendo

aos

requisitos exigidos pelo art, 176 da Lei dos Registros Publicos.'”
Art. 417 - Os modos constitutivos das servidées, no sistema
juridico brasileiro, sio os REGISTROS dos titulos nas matriculas dos

iméveis, quando ajustado entre vivos.”
Art. 418 - O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios
judiciais, ac cancelamento da transcrig&o, inscrig¢ao ou matricula, embora
o dono do prédio dominante Ihe impugne.”

Art. 427 - O registro pode ser requerido pelo credor ou pelo
devedor, pessoalmente ou por pessoa que os represente. assim como
pelo terceiro que der a garantia pelo devedar.
Ast.

428

- Nao

hd razdo

suficiente

para impedir o credor

anticrético de arrendar o imével a terceiro, se o contrato anticrético
guarda siléncio a respeito, devendo o registrador aceitar a vontade das

An. 419 - As serviddes prediais extinguem-se,”

partes,#/°

T - quando o titular houver renunciado a sua servidio;
I] - quando o dono do prédio serviente resgatar a servidio:
Tl — quando houver cessado para o prédio dominante a utilidade
ou a comodidade que determinou a constituicéo da servidio;
IV - pela reunifio dos dois prédios no dominio da mesma pessoa:
¥V - pela supressio das respectivas obras por efeito de contrato,
ou de outro titulo expresso:
VI - pelo nio uso, durante

10 (dez) anos continuos.

Art. 429 - A anticrese, constituida para garantir uma obrigagao,

cessa com a extincio desta obrigagdo, pelo pagamento integral da
divida ao credor, pela rentncia do credor.'!"
Art.

430

- Nio

é nulo o contrato

de anticrese por estar o

imével gravado com as cldusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade
e incomunicabilidade. se os frutos e rendimentos néo sio inaliendveis.
Na anticrese siio os frutos e rendimentos que sio dados para o pagamento
da dfvida.?

Art. 420 - A servidio predial ¢ acessério do imével, nio existe

sem o prédio a que adere. Por isso nfo pode ser “penhorada”, nem
“hipotecada”, nem cedida isoladamente. Acompanha a sorte do prédio,

Art. 431 - O cancelamento do registro da anticrese deverd ser
autorizado pelo credor, emitindo “Termo de Quitagio”. assinado ¢

como

com

elemento da individualidade juridica do mesmo,'”

Art. 42] - Feira a matricula e o registro do imdvel no Livro 2,
OS requisitos para o registro sio os contidos no art. 176, da Lei de
Registros Publicos, acrescentando-se, caso necessdrio, as demais cléusulas
e condigées constantes do contrato.

firma

reconhecida.

§ 1° - Se ofs) credor(es) for(em) casado(s), deverd assinar o
termo de quitagdo “marido ¢ mulher”,
§ 2° - Se o credor for pessoa juridica, deverd ser apresentado
juntamente com c termo de quitagdo, o contrato social e aditivos,

certiddo simplificada da JUCEC, para se verificar a legitimidade dota)

Segdo XXI

Das Enfiteuses'”!

representante do credor(a).

Art, 422 - A matricula do imével promovida pelo titular do
dominio direto aproveita ao titular do dominio dtil, e vice-versa,'?

Segiio XXTH
Das Convengées Antenupciais!™

Paragrafo dnico - Embora existam dois direitos de propriedade,
haverd em cada caso uma sé matricula.
Art, 423 - O foreiro poderd, nos termos da lei, averbar a rentincia
de seu direito, independente do consentimento do senhorio direto.'”

Art. 432 - As escrituras antenupciais serdio registradas no Livro
3 do Offcio do domicilio conjugal, sem prejuizo de sua averbagdo
obrigatéria no lugar da situagio dos iméveis de propriedade do casal, ou
dos agiiestras adquiridos e sujeitos a regime de bens diversos do comum,
com a declaragado das respectivas cliusulas, para ciéncia de terceiros.

Art. 424 - © Instituto da Enfiteuse se materializa com o registro
imobilidric, devendo ser formalizado por Escritura Puiblica.!“

residéncia dos nubentes, este(s) poderd(4o) declarar sob as penas da lei

§ 1° - deverd ser transcrita na escritura as certiddes

a atual residéncia, que servird de base para a circunscrigdo imobilidria
registrar a escritura apresentada no Oficio Imobilidtio competente.

fiscais

§ 1° - Nao constando na escritura nenhum dos enderecos de
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f) data da publicagio oficial da ata da assembleia geral que
resolveu

Segiio XXIV

Das Cédulas de Crédito'!”
Art. 433 - Integrando garantia hipotecdria a cédula de crédito
rural, industrial, A exportacdo, comercial ou do produto rural, o registro
far-se-4 no Livro 3 (registro da cédula} e no Livro 2 (registro da
hipoteca cedular}.

a emissdo e lhe fixou as condicdes,

precisando-se o5 jornais

em que essa publicagao foi feita:
g) numero e valor nominal das obrigagées cuja emissio se
pretende, com o juro correspondente a cada uma, assim a época ¢ as
condicdes da amonizagio, ou do resgate. e do pagamento dos juros:
h) em

se tratando de debéntures

conversiveis em agdes, serdo

consignades, além dos requisitos acima, os prazos para o exercicia do
direito A conversio e as bases dela, relativamente ao ntimero de agdes

§ 1° - Nio se exigird CND do INSS na constituiciio de garantia
para a concessiio de crédito industrial, comercial ou @ exportagao, em
qualquer de suas modalidades, por instituigdes financeiras publicas ou
privadas, desde que nao envolva recursos piiblicos (art. 257, V, Dec.

3.048/99),
§ 2° - Nao sera exigida a CND do INSS na forma do 4 1°, caso
0 proprietdrio do imével seja “pessoa fisica”.

a serem emitidas por debéntures, ou entre o valor principal desta
agSes em que forem convertidas.'°
Art. 440 - Serao averbados a margem

das

do registro principal de

cada debéntures os ADITIVOS, que deverao constar: ntimero do aditivo,
série de debéntures, quantidade de debéntures, valores, indicagio do
registro primitive e partes envolvidas no contrato primitivo.
Secao XXVII

§ 3° - Serd obrigatéria apresentagio da CND do INSS na
constituicio de garantia para a concessiio de crédito industrial, comercial
ou A exportagdo, quando o({a) emitente for “pessoa juridica”, e nao
existindo como garantia real imével de propriedade de “pessoa fisica”.
§ 4° - E desnecessdrio o reconhecimento de firma como condi¢do
para o registro de cédula de crédito rural no Oficio Imobiliirio.

Dos Contratos de Promessa de Compra e Venda’!
Art. 441 - E facultado 0 registro de pré-contratos relatives a
iméveis loteados, se consignarem a manifestagiio de vontade das partes,

indicagdo do lote, prego, modalidade de pagamento e promessa de
contratar.
§ 1° - Os contratos preliminares,

Art. 434 - As cédulas, depois de rubricadas ow chanceladas,
serio agrupadas em arquivo préprio, em ordem cronoldégica, reunidas
em niimero de 200 ( duzentas).’
Segio XXV

Do Penhor Rural?!*
rural

independera

do

Segio XXVI

Das Debéntures |!”
- As emissdes

dos empréstimos

por obrigagées

ao

portador ou debéntures, inclusive as convers{veis em ag6es. serdo
registradas no Livro 3 ¢ a garantia hipotecdria,

se houver, no Livro 2.

Art. 437 - As debéntures terfio por garantia todo o ativo ¢ bens
da companhia, preferindo a outros quaisquer titulos de divida,
Ant, 438 - As sociedades anénimas poderao emitir debéntures
ou obrigagées, assegurando ads respectivos titulares o direito de-convertelas em acées do capital da sociedade emissora.'
§ 1° - Constario obrigatoriamente da ata da assembl¢ia geral,

que tera forca de escritura publica autorizando a emissdo de debéntures
ou obrigagGes

ao portador,

as condigGes

para

conversio

em

agoes

relativas a:
a)
b)

prazo ou época para exercicio do direito 4 conversao:
base da conversfo, com relagio ao nimero de agdes a

serem emitidas

por debéntures

ou obrigagdes endossdveis

ou entre o

valor do principal das debénmures ¢ das agdes em que forem convertidas.
§ 2° - As condigdes de conversio deverao constar também dos
certificados ou cautelas das debéntures.
§ 3° - As condices

§ 2° - Aqueles, a satisfazerem apenas os requisitos previstos no
art. 27, da Lei n° 6.766/79, acompanharaa a prévia notificagio prevista
no invocado preceito legal.
§ 3° - O normalivizado nesta segio aplicar-se-A apenas aos

Art. 435 - O registro do penhor
consentimento do credor hipotecdrio.

Art. 436

que cumprirem os requisitos

legais, poderdo ser levadas a registro.

da emissdo de debéntures

ou obrigagoes

conversiveis em agdes deverdo ser aprovadas pela assembleéia de
acionistas, observado o guerum previsto em lei.’
Art. 439 - Os requisitos a seguir relacionados sao ocbrigatdrios

para o registro das emissdes de debéntures no Livro 3 - Auxiliar. O
registro da hipoteca e da anticrese que abonarem tais emissOes, no
Livro 2 (matrfcula) - Registro Geral, na matricula do imovel:

contratos

celebrados

apés

o advento

da Lei

n° 6.766/79,

com

as

alteragdo constantes da Lei no 9.785/99.'?
Art. 442 - Nao se recusar4 registro a
metragem minima, se o imével destinar-se &
habitacionais de interesse social, previamente
puiblicos competentes, consoante dispde o art.
79,

contratos,
edificagao
aprovado
4 *, II, da

a pretexto de
de conjuntos
pelos orgdos
Lei n° 6.766/

An. 443 - 6 facultado o registro de contrato de promessa de
compra e venda relativas a apartamentos ou casas em construgdo,
desde que esteja depositado no Registro Imobilidrio competente o
processo de Incorporaciio devidamente registrado. '¥
Art, 444 - Os contratos particulares de promessa de compra ¢
venda ou cessio de transferéncia dos direitos da promessa, deve ser
assinados

pelas

partes

contratantes,

por

02

{duas)

testemunhas

devidamente identificadas, com reconhecimento das firmas dos que
participaram

do ato, salvo nos casos que

os mesmos

tém

forga de

Escritura Piblica (SFH).
Secio XXVIII
Dos Formais de Partilha!*
Art. 445 - Os formais de partilha expedidos nos autos de
separagiio judicial, de divércio ¢ de nulidade ou anulagdo de casamento
serio registrados." bem como as escrituras publicas lavradas nos termos
da Lei 11.441/2007
Art. 446 - A partilha amigdvel de bens pertencentes a herdeiros
maiores e capazes, e adjudicagao, quando houver herdeiro tinico, poderi
ser feita por escritura publica.
§ [° - Homologada a partilha, ficam dispensados os respectivos
formais, expedindo-se apenas certidéo da decisdo judicial.
§ 2° - Cada herdeiro, apresentando o traslado da escritura publica

de partitha acompanhada da certidiio de homologagao judicial, podera
requerer o seu Registro Imobilidrio. (art. 2.015 do Cédigo Civil)

a) ntimero de ordem:

b) data;
¢) nome, objeto e sede da sociedade;
d) qualificacdo do(s) representante(s) legal(is) da sociedade.
e) data da publicagiio de seu estatuto no érgio

como das alteragdes que tiver sofrido;

oficial, bem

§ 3° - A escrilura ptiblica de partilha, que serd antecedida do
pagamento do tributo correspondente, devera conter os requisitos
estabelecidos no art. 993, do CPC.
Art. 447 - Apés o ingresso do titulo no Registro Imobiliario,
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na forma do artigo seguinte,

§ 2° - O Juiz somente autorizaré o levantamento do produto,
no caso de existir outra penhora registrada, apds a certeza de que o
credor concorrente tenha tido a oportunidade para se habilitar na disputa

§ 1° - Se no formal de partilha apresentado, o imével for
destinado a varios herdeiros, na matricula serd feito um Unico registra
mencionando o percentual de cada herdeiro,

do prego, atentando as prefagdes de direito material e de direito
processual.

examinado com cautela os documentos
sera feito o registro na Matricula.

§ 2. Se forem expedidos varios formais, um para cada herdeiro,
relativamente 20 mesmo imédvel, serd realizado na matricula O1(um)

§ 3° - Havendo mais de um credor concorrendo na disputa do
prego, o Juiz. de offcio ou provocado, deverii instaurar o concurso de
preferéncia, nos termos da lei processual (art.

registro para cada formal apresentado.

§ 4° ~ Ultimada a alienacdo judicial. o Juiz da execugdo fara
expedir a respectiva carta.

Art. 448 - No Formal de Partilha, Arrolamento ou Adjudicagao
por falecimento do(s) proprietério(s) deveraio constar, necessariamente,
as pecas indicadas no artigo 1.027, do Cédigo de Processo Civil, aiém
de outras exigéncias da Lei n° 6.015/73 - Lei dos Registros Publicos,
quais sejam:

§ 5° - A carta deverd determinar expressamente o cancelamento
da penhora que originou aquela execugdo, bem assim todas as demais
que sejam contraditérias 4 transferéncia plena da propriedade.
§ 6° - O cancelamento dar-se-4 em forma de averbagio.

I - termo de inventariante ¢ titulo de herdeiros:
II - avaliagdo dos bens que constituiram o quinhaio de cada

Art. 451

herdeiro;

do(a)

I — Autuagio:
I - Titulo executivo;
III + Auto de penhora:
IV - Avaliacio;

vitivo{a) e dos herdeiros,

quando for o caso, para se verificar a necessidade ou nao do registro do

“pacto antenupcial’:'**
IX - certidao do transito erm julgado da sentenga;

X - identificagdes corretas das pessoas beneficiadas com a
transmissio do dom{nio: os herdeiros e os cessiondrios devem ser
qualificados com os nomes compleios, com os nimeros dos documentos

de identidade, CPF e, se casados. com indicagiio dos nomes dos respectivos
eOnjuges e com especificacio dos regimes de bens adotados;
XI - os iméveis devem ser individualizados c bem caracterizados,
consoante constante das transcrigées, inscrigdes e matriculas do Registro

V = Prova de quitagdo dos impostos, correspondentes ao ITBI
devido 4 Municipalidade;
VI — Deserigdo do imével, com todas as suas caracteristicas e de
conformidade com a descrigéo contida na transcrigdo. inscrigao ou
matricula:
VI

Segiio XXX
Da Usucapiao!®

XII - Quando no processo do Formal de Partilha, Arrolamento
ou Adjudicacio o beneficidrio for herdeiro cessiondnio, necessdrio fazer
parte do precesso a “Escritura Publica de Cessio de Direites
nela sendo

mencionado

os dados

obrigatérios

= Identificagio completa do arrematante ou adjudicante,

pelo nome, estado civil, regime de casamento se antes ou apés a Lei do
Divércio, nacionalidade, profissio, CPF ou CIC, Cédula de Identidade;
VIII - Se o executado for pessoa casada, é preciso que se anexe
o comprovante de intimagdo do cénjuge.!””

de Iméveis (art. 293, IV, a, do Cédigo de Processo Civil);

Hereditdrios”,

- Tratando-se de bem imével. os titulos (cartas) devem

conter, necessariamente, todos os elementos exigidos pelo Codigo de
Processo Civil, além dos requisitos de registrabiJidade exigidos pela Lei
de Registros Ptblicos:

Iil - pagamento do quinhdo hereditdrio (ou partilha dos bens);
IV - quitagio dos impastos:
a) quitagfio Municipal referente ao(s) imdvel(is);
b) quitag’do Dfvida Ativa Estadual em nome do espélio;
¢) quitacio Federal (Tributos Federats) em nome do espdlio;
d) quitagio Divida Ativa da Uniiio em nome do espélio.
V + sentenca;
VI - petigie inicial de abertura do inventdrio ou do arrolamento;
VI - certiddo de dbito;
VILI - certidio de casamento

711 do CPC).

Art. 452 - Na usucapido, os requisitos da matricula constarao
no mandado judicial,"?

para

Art. 453 - O Registrador deverd examinar 0 titulo apresentado

lavratura de escritura piblica, bem como o pagamento do ITBI (inter-

para registro, tendo as seguintes cautelas:

vivos).

Art. 449 - No Formal de Partilha por Separagao Judicial e
Divércio, deverio constar, necessariamente. as pegas indicadas abaixo:
I - Peticio inicial;

Il - Auto de partilha ou equivalente. podendo estar contido até
na inicial;

III - Descrigio individualizada dos iméveis, bem caracterizada,

CND

consoante consta das transcri¢cdes, inscrigdes e matriculas do Registro

de Iméveis;
IV - Sentenca homologatdria;
sentenga:
VI - Identificagdes

corretas

devem

das pessoas

envolvidas

com

de frente e

do INSS, por se tratar de aquisigio origindria;

c) da mesma forma, ndo serd necessdria apresentagao das
certiddes fiscais assim entendidas: Divida Ativa do Estado, Divida Ativa
da Unido ¢ Quitacio Municipal,

V - Certid%o ou carimbo onde conste o trinsito em julgado da

transmissio do domfnio;

a) em se tratando de terreno verificar as medidas

fundos, drea total do terreno, lado do logradouro, distancia para o
eruzamento mais préximo se o terreno nio for de esquina;
b) em se tratando de imével com edificagio, além dos cuidados
especificados no item “a” supra, se for mencionado no mandado a drea
constru{da do imdvel, nao é necessfrio a exigéncia da apresentagao da

por se tratar de aquisicio originaria.

d) Nao incidiré pagamento do ITBI (inter-vivos}, por se tratar
de aquisigio origindria.

a

ser qualificados com os nomes

completos, com os niimeros dos documentos de identidade, CPF, com ~
indicagdo dos nomes dos respectivos cénjuges e com especificagiio dos

regimes de bens adotados,

Art. 454 - Na usucapido, em qualquer hipétese deverd o Oficial

de Registro proceder abertura de matricula, por se tratar de aquisigao
origindria.

Das Arrematacdes e AdjudicagGes em Hasta Publica

Pardgrafo tinico - Mesmo nos casos em que seja mencionado
“registro anterior” deverd ser averbado seu bloqueio informando sobre
a nova matricula do imével usucapido.

Art. 450 - O juiz, antes de proceder 4 venda judicial de imével,
verificard quanto 4 existéncia de outras penhoras, énus, recurso ou

Secéo XXXI
Da Permuta!®

Secio XXIX

causa pendente sobre os bens

a serem arrematados

(art. 686, V, do

CPC), o que deverd ser verificado através de certiddes expedidas pelo
Registro de Iméveis competente.
§ I° - Na carta de arrematacdo transcrever-se-4, na integra, a

certiddo positiva ou negativa emanada do Registro de Imdveis.

Art. 455 - No caso de permuta, e pertencendo os iméveis a
mesma circunscrigio, far-se-fio os registros nas matriculas
correspondentes, sob um unico numero de ordem no protocolo,™!
Art. 456 - Na escritura ptiblica de permuta obrigatoriamente

gra
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Art, 464 - No Registro de Iméveis averbar-se-do:*4

nome(s} do(s) permutante{s}

I‘as convengdes antenupciais e os regimes de bens diversos
do legal. nos registros pertinentes a imdveis ou a direitos reais

“pessoa juridica”, se atender o que dispde os Diplomas Legais vigentes.'*

pertencentes a um dos cénjuges. inclusive os adquiridos posteriormente

Segao XXXII

ao casamento;
Il—
a extingioc dos énus e direitos reats;
II] —
os contratos de promessa de compra e venda, as cessGes

Parigrafo tinico - Fica dispensada a apresentagdo da certidio de
Tributos

Federais

e CND

do INSS

em

Da Transferéncia de Imdveis 4 Sociedade |?

eas promessas de cessio aludidas no Decreto-Lei n° 58/37, nos casos de

Art. 457 - Para o regisiro das transferéncias de imdveis a
sociedade andénima ou por quotas de responsabilidade limitada, para a
formagdo ou alteragio do capital social. é¢ dispensada a escritura por
instrumento publico.'¥
§ 1° - A certidac do registro do comércio, desde que atendidas as
exigéncias legais (registrais, tributdrias, previdencidrias, ete.), para
alienagdo de iméveis, é documento habil para acesso no Album
Imobiliarto.!5
§ 2° - Serfio registrados os atos de transferéncia de iméveis para

a sociedade por agGes decorrentes de fusio. cisio ¢ incorporagdo.
Secio XXXII
Da Doagio entre Vivos

Art. 458 - Nos atos a titulo gratuito. o registro podera ser
promovido pelo transmitente, acompanhado da prova da aceitagiio

loteamentos formalizados antes da vigéncia da Lei n® 6.015/73,;
IV—
a mudancga da denominagio e do mimero dos prédios, a
edificagdo,

a reconstrugdo,

a demoligio.

o desmembramento

¢ o

loteamento de imédveis:
V-—
a alteragfio de nomes por casamento, separagao judicial
ou divércio. ou, ainda, outras circunstancias a, de qualquer modo,
influenctar no registro ov na identificagdo ou qualificagfio das pessoas
nele interessadas; +?
VI-—
os atos pertinentes a unidades auténomas condominiais,

referidos na Lei n° 4.591/64, nas hipéteses de incorporacio formalizada
antes do advento da Lei n° 6.015/73;
VIT-—
as cédulas hipotecdrias; '**
VIII — a caucgdo e a cessfo fiducidria de direitos relativos a
iméveis: "5
IX 0 restabelecimento da sociedadé conjugal; **
X—
as cléusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade ¢
incomunicabilidade impostas a iméveis. ¢ 4 constituigio de fideicomisso;
wt

XI -

pelo benefictado.'??

as decisdes, recursos e seus efeitos, sobre atos ou titulos

registrados ou averbados;

§ [° - B dispensada a prova de aceitagdo nas doagdes rurais
feitas

em

beneficio

de

menores

absolutamente

incapazes.

Os

relativamente incapazes poderio aceitd-las. Em qualquer caso, porém,
nao consistirdé é6bice a lavratura do registro a inexisténcia de
representagaéo ou assisténcia destas pessoas no titulo apresentado,

XII de offcio, os nomes dos logradouros decretados pelo
Poder Publico;
XIII — as sentencgas de separagio judicial, divércio e nulidade
ou anulacdo de casamento, existindo, nas respectivas partilhas, iméveis

aquela instituida com reserva de usufruto ou com imposigio de cldusulas

ou direitos reais sujeitos a registro; “*
XIV — are-ratificagio do contrato de miituo com pacto adjeto
de hipoteca em favor de entidade integrante do Sistema Financeiro da
Habitagao, mesmo importando elevagdo da divida, contanto sejam

de incomunicabilidade, inalienabilidade ou impenborabilidade.

mantidas

§ 2° - Para estes efeitos. considera-se doagio pura também

as mesinas

partes e inexista outra hipoteca

registrada em

favor de terceiros; '?

Art. 459 - Sera obrigatdéria a transcricfo das certiddes fiscais,
bem como pagamento do ITCD ~ Imposto de Transmissio Causa
Mortis e Doagées.'34

XV ~

as sub-rogagdes ¢ outras ocorréncias que alterarem o

registro; "?
XVI ~—

a

indisponibilidade de bens decretada judicialmente;

154

Secio XXXIV
Da Incorporagio e Transferéncia de Iméveis do
Patriménio Piblico **
Art. 440- Nos casos de incorporagio e transferéncia de bens
piblicos, para a formacio

XVII -

ou transferidas, com base nos dadaos, caracteristicas e confrontagées
constantes no anterior registro.

Parigrafo Gnico - Servird come titulo habil para o novo registro
o instrumento vdlido empregado para a incorporagdo ou transferéncia,
em cépia auténtica, ou exemplar do érgio oficial com a publicagao dos

atos.
Art. 461 - Nio coincidindo as caracterfsticas do imével com as
constantes no registro existente, a entidade beneficiada, favorecida
com a incorporagiio ou transferéncia dos bens, promoverd a corregdo
mediante termo aditive ac instrumento de incorporagdo ou
transferéncia, fixando, entre outros elementos, os limites ou
confrontagées do imdvel. sua descrigdo e caracterizagao.
Art. 462 - Para fins do registro, previsto no artigo anterior,
considerar-se-4. como valor de incorporacdo e transnussiio dos bens, o
montante exarado no exemplar do drgao oficial com a publicagio do
instrumento de incorporagdo ou transferéncia.

protestos,

notificagdes

e¢

interpelagdes

XVII — a indisponibilidade de bens dos administradores,
gerentes e conselheiros fiscais das sociedades sujeitas ao regime de
liquidagio extrajudicial,
XIX

do patriménio de empresa publica, far-se-4

novo registro em nome da entidade destinatdria das coisas incorporadas

os

normatizadas no art. 867 e seguintes do CPC, mediante ordem judicial;

-

a alteragdo

do nome

das

pessoas juridicas

e a

transformagdo do tipe socieririo;
RX —
as sentencas definitivas de interdigao; '?
XXI-

os termos de acordo entre proprietdrios de terras e o

IBAMA, a teor dos preceitos contidos no Cédigo Florestal;
XXII -—
a substitui¢ao de mutudrio nos contratos de compra
e venda celebrados segundo as normas do Sistema Financeiro da
Habitag&o. com ocorréncia, ou nfo, de novagao. quando o adquirente

assume a divida e a garantia hipotecdria do mutudrio anterior;
XXIII -— os documentos de ajuste preliminar ou a cartaproposta prevista no § 4°, do art. 35, da Lei n° 4.591/64, na hipdtese
ali contemplada e para constituigdo de direito real oponivel a terceiros;
XXIV ~ 0 contrato de locagiio para os fins de exercicio do
direito de preferéncia; '5%
XXVa termo de securitizagio de créditos imobilidrios,
quando submetidos a regime fiducidrio;“*
XXVI - 0 termo de caugio real;
XXVII - 0 contrato de convivéncia que podera ser elaborado

por instrumento particular"?
XXVIII ~

a prenotagio dos titulos que ingressam para

registro;
Art. 463 — Os cartérios de registros de imdveis devem absterse de efetuar os registros das fragdes de terrencs pertencentes a Unido,
sem observincia do disposto nos artigos 32 ¢ 66, inciso L, da Lei n°
4.59 1/64,4°
Seco XXXV
Da Averbagao

XXIX

-—

a ope¢dio de compra e venda, sem prejuizo do registro

para terceiros.
XXX a notificagHo para parcelamento, edificagdo ou
utilizagio compulsdrios de imdvel urbano; (rent acrescentado pela lei
L0,257/01)
XXXI—
a_extingao da concessio de uso especial para fins de
moradia; fitem acrescentado pela Lei 10.257/0!)
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« dos Regimes de Bens

Art. 473 - Pacto ou convengio antenupcial € o contrato que os

nubentes firmam, por escritura pdblica, destmado a regular o regime de
bens durante a constincia do casamento.

Art. 465 — Os contratos de promessa de compra e venda, das
cessGes e das promessas de cess4o de lotes cuje Joteamento tenha sido
formalizado

sob

a égide

do Regulamento

anterior 4 Lei

6.015/73,

continuario sendo averbados no livro 8. Quando neste livro nfo houver
mais espago para o transporte dos langamentos, os transportes serio
feitos para o livro 2, mas os contratos de promessa continuardo sendo
averbados, 86 podendo ser registrados quando o loteamento se formatizar
na vigéncia da Lei 6.015/73.
Art, 466 - As averbagdes expressas no inciso V, do art. 464,
desta Consolidagio de Normas. far-se-iio a requerimento dos
interessados, com firmas reconhecidas, instrufdo com documento

Pardgrafo tinico - A escritura publica € condigdo necessdria e
imprescindivel 4 substincia do ato. Ela sé tera eficdcia com a efetiva
celebragao do casamento, daf a obrigatoriedade da apresentagio da
certidiio de casamento no ato do registro do pacto antenupeial (Livro
3-Aux.). 1?
'
Art, 474 - Os nubentes, no processo de habilitagdo, poderio
optar por qualquer dos regimes regulamentadas no Cédigo Civil
Brasileiro:'? o de comunhdo parcial, o de comunhio universal, o de
participacdo final nos agilestos e o de separagic de bens.

comprobatério pertinente, emitido pela autoridade competente.
Art. 467 - Nas averbacdes
desta Consolidagdio de Normas,
primeira hipoteca, como se extinta
constar, expressamente, no tftulo.

definidas no inc. XXII, do an. 464,
nfo se exigird o cancelamento da
fosse, e o registro de outra, salvo se
disposigéo impositiva.

§ 1° - O Regime

de Comunhiio

§ 2° — © Regime de comunhio
Pardgrafo tinico - Essa averbacgic dependerd do prévio registro

do contrate de compra e venda origindrio.

Parcial é o regime

legal por

exceléncia, reputando-se adotado ¢ prevalecendo sempre que no existir
um pacto derrogatério dele, salve os casos previstos em fei. '*
I. a opgfie pela comunhido parcial pode ser reduzida a termo,
sendo dispensado o pacto antenupeial feita por escritura piiblica,
universal importa na comunhiio

de todos os bens presentes ¢ futuros dos cénjuges e suas dividas passivas,
salvo as excecdes previstas nos artigos

1.667 ¢ 1.668, do Cédigo Civil.

1 ~ & obrigatéria a escritura publica de pacto antenupcial se 0
casamento foi realizado na vigéncia da Lei n* 6.515/77.

Art, 468 - O documento habil para averbar-se:
T- a alteragio do nome ¢ a Certidao do Registro Civil;
Tl - o casamento, separacio. divdrcio ou o Sbito de brasileiros
em paises estrangeiros ¢ a Certiddo de Registro Civil. indicada no § 1 °,

§ 3° - O Regime de separaciio de bens ¢ aquele em que
permanecem sob a exclusiva propriedade, posse e administragao de
cada cénjuge os bens que possuia ao contrair nupcias, bem como aqueles

do art. 32, da LRP.

adquiridos

Art. 469 — Averbar-se-io, ainda, na matricula ou no registro,

para o simples efeito de dar conhecimento:
] — os atos de tombamento definitivo de imdveis, promovidos
pelo Poder Publico, a pedide do interessado, instruido com

a certidio

expedida pela autoridade competente;
II - os decretos que declarem iméveis como sendo de utilidade
ou necessidade publica para fins de desapropriagde, a requerimento do
interessado, instruido com exemplar do original ou cépia autenticada

do decreto de desapropriagao ou de sua publicacio no Didrio Oficial; **
IIT — os contratos de comodato, satisfeitas as condigdes gerais
de contetido e forma. '
Art, 470 -— Terd legitimidade para requerer averbagio qualquer
pessoa (incumbindo-]he as despesas respectivas),’*! que tenha algum
interesse juridico no langamento

das mutagdes

subjetivas e objetivas

dos registros imobilidrios.
§ I° - Terao legitimidade para exigi-la nao s6 os titulares do

por

cada

cénjuge

durante

o

casamento,

podendo,

independentemente do consentimento expresso ou tacito do outro
cénjuge, alienar seus bens méveis ou iméveis, ou mesmo gravd-los de
énus real. '*
I© regime de separacgio de bens pode ser convencional,
quando

houver manifestagdo

livre e consciente

dos nubentes

neste

sentido, expressada através da celebragdo do pacto antenupcial, feito
por escritura publica.

Il - O regime de separaciio de bens serd obrigatério ou legal nas
seguintes hipdéteses: '°7
a)
quando as nipcias forem contraidas com inobservancia
das causas suspensivas da celebragiio do casamento;
b)

= quando

quem

contrair for pessoa maior de 60 (sessenta)

anos de idade;
¢)
quando se tratar de pessoas que, para casar, dependam de
suprimento judicial,
§ 4° - Regime de participacio final nos agilestos é aquele em
que cada um dos cdnjuges possui patriménio préprio ¢ tem garantido, a
época da dissolugio da sociedade conjugal, direito 4 metade dos bens
adquiridos pelo casal, a titulo oneroso, durante o matriménio, *

direito real. na qualidade de alienantes ou de adquirentes, como também

os anuentes ou intervenientes no negécio juridico.

Art. 475 - A averbagao far-se-4 & margem de todos os registros
e nas matrfculas em que figurarem os contracntcs, sem prejuizo do

§ 2° - As averbagées, salvo nos casos em que poderdo ser feitas
ex officio, dependeriio de requerimento escrito, com firma reconhecida,
acompanhado de documentagio comprobatéria, fornecida pela

registro referido no art. 167, I, 12, da Lei de Registros

autoridade

competente.

Piblicos.

Art. 476 - O registro serd feito no Livro 3 — Auxiliar, tomando
por base o enderego residencial de qualquer um dos nubentes.

§ 3° - Nas averbacées ex officio referente ao encerramento de

Parégrafo unico - Poderd um dos nubentes apresentar declaragio
residéncia para o registro do pacto antenupcial. com firma

matricula, tendo em vista que o imdvel em sua totalidade passou a

de

pertencer a outra circunscrigio imobilidria, o Oficial Registrador ficard

reconhecida, diferente do enderego constante na escritura publica, desde
que corresponda ao seu atual domicilio, que identificarad o Cartério
Imobilidrio competente onde serd registrada a escritura apresentada.

isento de recolher os valores correspondentes ao FERMOJU, pois nao
recebeu emolumentos referentes ao ato praticado.
Art. 471

— Nao se averbardo cldusulas contratuais relativas &

inalienabilidade do imével constante em instrumentos firmados perante
agente do Sistema Financeiro de Habitagao.

Seco XXXAVII
Dos Cancelamentos

Art, 477 - A averbacdo por cancelamento efetuar-se-4 4 margem
Aq, 472 —A cl4usula de inalienabilidade nao sera também objeto
de certidées expedidas pelo Offcio, excetuando-se

o fornecimento, a

pedido da parte, de cépia integral da via do contrato arquivada no
Officio.

Seco KXXVI

do registro ou da matricula onde

constarem,

mesmo

ante o efetivo

transportar do ato, por averbagao, para uma nova matricula ou para
outro Officio.
Pardgrafo nico - Para a averbagdo no novo Oficio, o titulo
habil sera a certidfio expedida pelo Officio originirio.
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e os adquirentes de lotes atingidos pela alteragdo, bem como aprovacdo
Art. 478 — Cancelar-se-d a inscrigio do usufrio no Registro de

Iméveis em face da sua extingio:
Iusufrutudrio;
I=

pela reniincia, feita de forma gratuita, ou morte do
pelo termo de sua duragda:

Hl pela extingiio da pessoa juridica, em favor de quem o
usufruto foi constitufdo, ou, no se extinguindo a pessoa juridica
beneficifria,

pelo decurso do prazo de trinta anos da data em que se

comegou a exercer, visto que o diteito real de usufruto ndo pode ser
perpéetuo;

IV-—
pela extingio do motivo especifico de que se origina;
ve
pela destruigio da coisa, com excegées das hipéteses de
recebimento de indenizagdo de seguro, desapropriagdo ou outras
decorrentes de ato ilfcite praticado por terceiro, nas quais se sub-rogard
o direito do usufratudrio.
VIpela confusio entre usufrutudrio ¢ nu-proprietario, de
modo

a se caracterizar a consolidagdo dos direitos reais de propriedade

e de usufruto nas mZos de uma s6 pessoa natural ov juridica:
VILpor culpa do usufrutudrio, quando aliena, deteriora, ou
deixa arruinar os bens, nZo lhes acudindo com os reparos de conservaciio,
ou quando, no usufruto de titulos de crédito. nado aplica, de imediato, a
imporiancia em titulos da mesma natureza, ou em titulos da divida
ptiblica federal, com cidusula de atualizagio monetdria segundo [ndices
oficiais regularmente estabelecidos;
VIII pelo nic uso, ou nao fruigio, da coisa em que o
usufruto recai.'*
Ant. 479 — Cancelar-se-d a inscrigio do fideicomisso no Registro
de Iméveis em face da sua extingdo pela morte do fideicomissdrio
ocorrida antes do fiducidrio, ou, antes de realizar-se a condigido
resolutéria do direito deste dltimo, caso em que a propriedade consolidase no fiducidrio. *”
Art. 480 — O cancelamento efetivar-se-d mediante averbaciio,
declarando-se o motivo determinante e o titulo gerador. '"!
Art, 481 — © cancelamento poderd ser total ou parcial ¢ referirse a qualquer dos atos do registro. '"*
Art. 482 — Far-se-4 o cancelamento: |?
I~

em cumprimento de decisio judicial transitada em julgado,

Il-—
a requerimento undnime das partes participantes do ato
registrado, se capazes, com firmas reconhecidas:

da Prefeitura Municipal. quando for o caso. ™!
§ 2° - As dreas destinadas a: espacos livres de uso comum, vias
e pracas: edificios piblicos ¢ outros equipamentos urbanos, constantes
do projeto e do memorial descritivo, deveriio ser objetos de “desafetagao”
pelo municfpio, nos casos de cancelamento do registro do loteamento.
Art. 488 - O cancelamento do registro de servidio, quando o
prédio dominante estiver hipotecado, sé se fard com a aquiescéncia do
credor, expressamente manifestada.
Art. 489 — No caso de duplicidade de mawicula o cancelamento
recairé sobre o tfiulo posteriormente descerrado. prevalecendo a
matricula mais antiga.
Segiio XXXVIIL
Do Loteamento ¢ do Desmembramento
Art, 490 — O parcelamento do solo urbano ou rural poderd ser
feito mediante loteamento ou desmembramento.
§ 1°- © loteamento do solo urbano restard caracterizado quando
houver a subdivisiio do imdével em lotes destinados 4 edificagdo, com
abertura

de novas

vias de circulagio,

de logradouros

ptiblicos

ou

prolongamento, modificagdo ou ampliagiio das vias existentes.
§ 2° - O desmembramento

do solo urbano

ocorrerd quando

houver a divisio da propriedade em lotes destinados A edificagao, com
aproveitamento do sistema vidrio existente, sem a abertura de novas
vias de circulagdo, de logradouras ptiblicos ou prolongamento,
modificacio ou ampliagao das vias existentes.
§ 3° - Realizada a divisio do bem imdvel em Jotes. estes passam
a constituir uma nova propriedade, nao sendo mais parte daquele.
§ 4° - O parcelamento do solo urbano deverd observar as
disposicdes das legislagdes federais, estaduais ¢ municipais pertinentes,
devendo ser autorizado pela Prefeitura Municipal, através da aprovagio
do Projeto de Loteamento ou Desmembramento, salvo os casos
excepcionados pelo legislador.
§ 5° — A aprovacdo do projeto de loteamento ¢ desmembramento
pelo Municfpio, poderd depender do exame ¢ anuéncia prévia do Estado
ou autoridade metropolitana. '**

HI -—
a requerimento do interessado, instruido com documento
habil.

§ 6° - Os loteamentos rurais sio regidos pelo Decreto-Lei n° 58/

37;
Art, 483 — O cancelamento de hipoteca poderd efetivar-se:
§ 7° - © parcelamento do solo rural. para fins urbanos, se sujeita
Ia vista de autorizagio expressa ou quilag’io outorgada
pelo credor ou seu sucessor, em instrumento puiblico ou particular;

I=
em razao do devido procedimento administrative ou
contencioso, evidenciada a intimagao do credor:175
Ill na conformidade da legislagio referente 4s cédulas

4 Lei n° 6.766/79, dependendo o seu registro de prévia aprovagado do
INCRA.

hipotecdrias.

Art. 491 - Aprovado o projeto de loteamento ou de
desmembramento, o Joteador deverd submeté-lo a0 Registro Imobilidrio
acompanhado dos documentos legalmente exigidos. *°

Art. 484 - © registro nfo cancelado produzini todos os seus
efeitos legais, ainda que. por qualquer modo, se prove estar o titulo
desconstitufdo, anulado, extinto ou rescindido,'”*

§ [° - Observar-se-Jo as seguintes normas e procedimentos na
escrituragio dos regisiros relativos aos loteamentos ¢ desmembramentos
de iméveis:

Ar. 485 — Ao terceiro prejudicado seri licito, em Juizo, fazer
prova da extingdio dos Gnus reais e promover o cancelamento do registro.

Iapresentados ao Oficial de Registro a documentagdo
legalmente exigida, inclusive requerimento, com firma reconhecida do
proprietétio, ou do procurador com poderes especificos. comprovados
pelo original ou cdpia autenticada do instrumento, ¢, cumpridas todas
as formalidades legais para o registro de loteamento ou desmembramento
de imével j4 matriculado, inclusive a do art. 19, da Lei n° 6.766/79,
langar-se-4 o registro na matricula fd existente, consignando-se a
cireunstincia do parcelamento do solo, na conformidade da planta, que
ficard arquivada no Offcio de Registro de Iméveis juntamente com os
demais documentos apresentados;
1 —
na apresentacio de titulos pertinentes 4 transagdo de
lotes de loteamento ou desmembramento ja registrados, o Oficial de
Registro deverd abrir nova matrfcula especifica para o lote. em
conformidade com o § 3°, do art. 490, desta Consolidagdo de Normas,
devendo ser indicado como proprietdrio o adquirente da drea Ioteada ou
desmembrada, efetuando-se, na matricula aberta, a referéncia 4 matricula

it

Art. 486 — Se. cancelado ¢ registro. subsistirem o titulo ¢ os
direitos dele decorrentes. 0 credor poderé promover outro registro,
mas este apenas produzird efeitos a partir da nova data do registro.
Art, 487

- Além

dos casos

previstos

em

lei, o registro de

incorporagdo ou loteamento s6 poderd ser cancelado em face de
requerimento do incorporador ou foreador, enquanto nenhuma unidade
for objeto de transagdo averbada, ou mediante o consentimento de
todos os compromissdrios ou cessiondrios, *% 18°
§1° - © registro do loteamento poderd, ainda, ser alterado ou
cancelado parcialmente, desde que haja acordo expresso entre o loteador
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do parcelamento, a remissio 4 matricula aberta, através de averbagido;
TI] na hipdtese do imdvel objeto do parcelamento niio se
encontrar

matriculado

no

registro

geral,

o

proprietdrio

devera

providenciar a abertura de matricula no seu nome, devendo
descrever

o imovel

com

todas

as caracteristicas

esta

e confrontagées

anteriores ao loteamento ou desmembramento. Na matricula aberta. 0
Oficial de Registro efetuard o registro do loteamento ou
desmembramento com observancia ao disposto no inciso ] deste artigo.
§ 2° - Na escrituragiio dos registros relativos a0 condominio em
edificagdes e incorporagées imobilidrias, disciplinadas nos termos da
Lei n° 4.591/64, e das transagdes pertinentes 4s unidades aut6nomas
delas resultantes, observar-se-0 as normas ¢ procedimentos do § 1°,
deste artigo.
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transmissao.

Art. 493 — Exigir-se-4 a apresentaciio de Certidiio Negativa de
Débito (CND) do INSS. quando da averbacio da obra civil no Cartério
de Registro de Imdveis, salvo no caso de construgio residencial
unifamiliar, destinada ao uso préprio, de tipo econdmico, executada
sem mio-de-obra assalaciada, observada as exigéncias do regulamento

préprio,
§ 1° — Entende-se como obra civil a construgiio, demolig¢ao,
reforma ou ampliagio de ediffcio ou outra benfeitoria agregada ao solo
gu subsolo.
§ 2° - Os oficiais de registro de iméveis do Estado do Ceara
devem se abster de exigir prova de quitagdo de tributos federais para
fins de averbaciio de construgées, conforme disposto no § 1°, do art. 1°,

& 3° - Quando o loteamento ou desmembramento abranger
virios iméveis do mesmo proprietério, com transcrigdes ou matriculas

do Provimento 04/2003 da Corregedoria Geral da Justiga do Estado do
Ceara.

distintas, deve ser solicitado ao Oficial de Registro a sua unificagdo e a
abertura de nova matricula para o imdvel que resultar dessa unificagio,

a fim de ser langada,
parcelamento.

na nova

matricula

aberta,

o registro

do

Art. 494 — Em situagdes consolidadas, poderd o Juiz de Direito
autorizar ou determinar o registro acompanhado tao-s6 dos seguintes
documentos:

a)
as divisdes infer vives celebradas anteriormente 4 vigéncia
da Lei 6.766/79;
b)
as divisées jater vives extintivas de condominio

ITitulo de propriedade do imével ou Justificagao Judicial
da Posse;
IlCertidio negativa de agio real ou reipersecutéria
referente ao imével expedida pelo respectivo Officio Imobilidrio:
Ill —
Certidfo de Gnus reais relativos ao imdvel;
IV—
Planta do im6ével ¢ respectiva descrigdo, emitida ou

formalizadas anteriormente a vigéncia da Lei 6.766/79;

aprovada pelo Municfpio.

Art. 492 — O registro de que trata o

art. 18, da Lei 6.766/79,

nao se aplica aos seguintes casos:

c)

as divisdes feitas em processos judiciais, qualquer que seja a
época de sua homologagio ou celebragao;

d)
usucapidio
onundo de
urbanos e
e)

o desmembramento decorrente de arrematagao, adjudicagiio,
ou desapropriagdo, bem como qualquer desmembramento
titulo judicial, respeitadas as notmas municipais em imdveis
legislagao agréria em iméveis rurais:
os desmembramentos

disponiveis, urbanos ou comunitérios, dentre outras situagdes peculiares,

indique a irreversibilidade da posse titulada que induza ao dominio.

oriundos de alienagdes de partes de

iméveis, desde que, no proprio titulo ou em requerimento que o
acompanhe. o adquirenre requeira a uniftcagdo da parte adquirida ao
outro, contfgua de sua propriedade, nos termos do art, 235 da Lei de
Registros Ptiblicos; no sendo necessdria a observincia do art. 4’, inciso
Il, da Lei 6.766/79, para a parte desmembrada, mas somente para o
imével que sofrer o desmembramento, devendo este permanecer com
as medidas iguais ou superiores a0 ali determinado;
f} o desdobro do lote, assim entendido o parcelamento de um
lote em dois, ou o parcelamento de lote resultante de loteamento ou de
desmembramento j4 regularmente inscrito ou registrado, observados os
limites minimos de testada para a via publica e de drea;
2) o desmembramento decorrente de escritura que verse sobre
compromissos formalizados até a entrada em vigor da Lei 6.766/79;
h) o desmembramento

§ 1° - Considera-se situagio consolidada aquela em que o prazo
de ocupaciio da drea, a natureza das edificagdes existentes, a localizagao
das vias de circulacéa ou comunicagdo, os equipamentos publicos

decorrente de cessio ou de promessas

de cessiio integral de compromisso de compra e venda, formalizado
anteriormente A vigéncia da Lei 6.766/79;

§ 2° - Na aferigdo da situagio juridica consolidada, valorizar-sefio quaisquer documentos provenientes do Poder Ptblico, em especial
deo muniefpio.
Art. 495 — Na hipétese de regularizagio pelo Poder Piblico, do
loteamento ou desmembramento nico auterizado ou executade sem
observincia das determinacdes do ato administrative de licenga,
conforme autorizado pelo art. 40, da Lei 6.766/79, 0 adquirente do
lote, comprovando o depdsito de todas as prestagdes do prego avengado,
poderd obter o registro, de propriedade do lote adquirido, valendo para
tanto o compromisso de compra e venda devidamente firmado- **
Art. 496 — Efetuado o registro nos termos do artigo anterior,
os adquirentes de lotes do terreno poderio requerer o registro dos seus
titulos.

lote dele

Art. 497 — Em iméveis situados nos perimetros urbanos, assim

resultante, construgio comprovada por auto de conclusfo, vistoria,

como nos locais urbanizados, ainda que em zona rural, em cujos assentos

i)

o desmembramento

em

que

houver,

em

cada

“habite-se” on alvaré de construcHo, ou ainda, quando houver expressa

conste estado de comunhiio, mas que, na realidade, se apresentam

referéncia A edificagio no aviso-recibo do impostoe municipal;
jjo desmembramento de que resultarem lotes que jé venham

individualizados em posic&o juridica consolidada nos termos do § 1°, do

sendo individualmente lancados para pagamento de imposto territorial;
k)o desmembramente de terrenos situados em vias e logradouros
publices oficiais, integralmente urbanizados, desde que aprovados pela

Prefeitura Municipal com declaragdo de se tratar de imével urbanizado
ede dispensa do parcelador realizar quaisquer melhoramentos publicos;
l)a subdivisiio de terreno situado em zona urbanizada, mesmo

que haja modificaciio no sistema vidrio oficial ou implique em abertura
de rua, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal e seja apresentado
0 projeto de subdivisdo ac Registro de Iméveis acompanhado de
declaragio da Prefeitura, de tratar-se de terreno integralmente
urbanizado ¢ com expressa dispensa do parcelador realizar quaisquer
melhoramentos publicos.
Pardgrafo unico. Para os fins do contido nas alfneas g e &
consideram-se formalizados os instrumentos que tenham sido averbados,
inscritos ou registrados no cartério de Registro de Iméveis ou registrados
no cartério de Registro de Titulos ¢ Documentos, ou ainda, aqueles em
que ac menos a firma de um dos contratantes tenha sido reconhecida ou
em que tiver sido feito o recolhimento antecipado do imposto de

art. 494, desta Consolidagiio de Normas, o Juiz de Direito podera
autorizar ou determinar a averbagao da identificagfio de uma ou de cada
uma das fragdes, observado, entre outras exigéncias, o seguinte:

Ianuéncia dos confrontamtes da fragic do imével que se
quer localizar, expressa através da assinatura na planta do imdvel ¢ no
memorial descritivo, com firmas reconhecidas:
Ilidentificagf&o, com preciso, do imével e da fragio
correspondente.

Art. 498 — O pedido de regularizagio do lote individualizado
serd formulado ao Juiz de Direito, o qual, se entender adequado, poderd
ouvir no prazo de 10 (dez) dias o Oficial do Registro de Iméveis.
8 1° - O Juizo competente seré o da Vara de Registros Publicos,
exceto nas comarcas onde nfo houver Varas especializadas, sendo,
nestas, competente, o juiz a quem couber conhecer o feito.
§ 2° - O procedimento sera especial de jurisdigado voluntéria,
aplicando-se, no que couber,

a Lei de Registros

Piiblicos (Let 6.015/
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registrario, primeire deve-se buscar a retificagdo do titulo. para depois

73).

promover

Art. 499 — Na hipétese da drea parcelada néo corresponder
com a descrigio constante do registro imobilidrio, o Juiz determinard a
retificagdo da descri¢io do imével com base na respectiva planta e no
memorial deseritivo apresentado.

a retificagio no assento.

Art. 505 — A retificagdo de dados de qualificagao pessoal das
partes difere da retificagiio de nome no registro civil das pessoas naturais,
cabendo ao Oficial do Registro de Imdveis somente retificar o erra na
uranscricéo do nome e estado civil do proprietério, que deverd apresentar

Art. 500 - Na hipétese de parcelamento de imdveis ja loteados
ou desmembrados, havendo dispensa do érgiio competente da Prefeitura,
nao se exigird a respectiva licenga e o comprovante do pagamento da
taxa respectiva.

requerimento

Art.
79, em que
a medida de
ou inscrigao)

de estrangeiro, se for o caso;

com

firma autenticada.

comprovando:

a}
que o nome langado no assento n3o corresponde ao nome
apresentado no registro civil das pessoas naturais, apresentando, para

tanto, a certidiio de nascimento ou casamento, se brasileiro, e do registro
501 - Nos loteamentos registrados antes da Lei n° 6.766/
o Orgio Municipal competente tenha aprovado o projeto,
fundo do(s} lote(s) omitida no titulo primitivo (transcrigdo
poderd ser suprida com apresentagio da certidio expedida

pelo Orgdo Municipal.

b)

que se trata do titular do dominio.

Art. 506 — © interessado poderd apresentar requerimento com

firma autenticada diretamente a0 registrador para solicitar a retificacdo
de dados de qualificago pessoal das partes, comprovada por documentos

Pardgrafo linica — A certidfio apresentada deverd constar:
mimero do titulo primitivo, niimero do lote, ouimero da quadra, data de
aprovagao do projeto de loteamento e a medida correspondente com a
drea total.

oficiais, como RG e CPF ¢ a alteragio da denominagiio do logradouro e
do nimero do imével ou modificagic da denominagio do imével,
urbano ou rural, comprovada por documento municipal para a
informacao

urbana e do departamento estadual ou federal competente

no caso de estradas (lei ou decreto).
Segio XXXIX
Das Retificagées no Registro Imobiliario

Art. 507 — O Oficial de Registro

poderd realizar de oficio a

retificaciic que vise 4 indicacio de rumes, fingulos de deflexdo ou insergic
de coordenadas georreferenciadas, em que nZo haja alteragdo das medidas

Art, 502 - Na omissiio ou imprecisio da matricula. registro ou
averbagio, poderd o interessado requerer a retificagao pelo Oficial do
Registro de Imdveis competente. por meio de procedimento
administrativo previsto no art. 213, da Lei n° 6.015/73, com a alteragio
promovida pela Lei n° 10.931/04.

poderd ocorrer em face de requertmento do interessado, que deverd
instruir seu pedido com o documento origindrio do poder publico
competente.

Pardgrafo inico - A opc¢io pelo procedimento administrative
no exclui a prestagio jurisdicional, a requerimento da parte interessada.

apresentado ao Oficial de Registro de Iméveis com a planta e memorial

petimetrais

ou da drea do imével;

de outra forma, a retificagio sé

Art. 508 - O pedido de retificagdo consensual

deve ser

descritivo subscritos pelo requerente, pelo engenheiro ou por profissional
Art. 503 —- © oficial retificaré a matricula, o registro ou a
averbagiio:
I - de ofigio ou a requerimento do interessado nos casos de:

a)
omissfio ou erro cometido na transposigio de qualquer
elemento do tftulo:
b) indicagio ou atualizagio de confrontagio;
c)alteragio

de

denominagio

de

logradouro

publico,

comprovada por documento oficial:
d) retificagiio que vise a indicacio de ramos, 4ngulos de
deflexfo ou insergao de coordenadas georreferenciadas, em que nio
haja alteragio das medidas perimetrais:

e) alteracfo ou insergio que resulte de mero calculo
tmatematico feito a pantir das medidas perimetrais constantes do registro;

credenciado. acompanhado

da anuéncia dos confrontantes, dos eventuais

ocupantes e do condémino em geral.
§

1° — Entendem-se

como

confrontantes

os proprietdrios

& 2° —- O condominio

seguintes do Cédigo
condéminos.

geral, de que

tratam os arts.

1.314

§ 3° = CO condominio edilicio, previsto nos arts. 1.331 e seguintes
do Cédigo Civil, sera representado. conforme o caso, pelo sindico ou
pela Comissio de Representantes.
§ 4° — Uma

vez atendidos os requisitos de que trata o caput do

am. 225, da Let 6.015/73, o oficial averbard a retificagio.

das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho
judicial quando houver necessidade de produgio de outras provas:
II — a requerimento do interessado, no caso de inseredo ou

confrontante, este serd notificado pelo Oficial de Registro de Iméveis

instruido com planta e memorial descritivo assinado por profissional
legalmente habilitado, com prova de anotagiio de responsabilidade técnica

no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetuca - CREA,
bem

assim pelos confrontantes.

Art. 504
de requerimento,
ainda, quando o
requerendo-lhe a

- A retificagdo de oficio ocorrerd independentemente
quando o préprio registrador identificar o erro, ou,
interessado detectar o erro e apontar ao registrador,
necessdria corregao.

Ias retificacées de officio, mesmo a requerimento escrito
do interessado que apenas aponta o erro, dependem de reconhecimento
de firma,
Il—
_na retificacao de offcia, em face da omissdo ou erro
cometido na transposicio de qualquer elemento do titulo, é imelevante
a data em que as omissées ou erros foram cometidos, ressalvada a
responsabilidade dos atuais titulares das serventias;
IIl- a retificagaéo de erro cometido no langamento da
matricula, registro ou averbacdo distingue-se do erro resultante do
negécio causal que motivou o langamento:
1¥V—
quando houver erro ne titulo que originou

§ 5° —

Se

a planta

nfo

contiver

a assinatura

de

algum

competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em 15
(quinze) dias, promovendo-se a notificagio pessoalmente ou pelo
correio, com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitagiio do Oficial

de Registro de Iméveis, pelo Oficial de Registro de Titulos e Documentos
da comarca da situacgio do imdvel ou do domicflio de quem deva recebéla.
§ 6 - A notificacdo serd dirigida ao endereco do confrontante
constante do Registro de Imdveis, podendo ser dirigida ao préprio
imdvel contiguo ou Aquele fornecido pelo requerente; nado sendo
encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e nilo sabido,
tal fato sera certificado pelo Oficial encarregado da diligéncia,
promovendo-se a notificagto do confrontante mediante edital. com o
mesmo prazo fixado no pardgrafo anterior, publicado por duas vezes
em jornal local de grande circulacao.

§ 7° — B valida a Carta de Anuéncia em separado, onde conste a
descrigio conforme o pedido de retiftcagio, por meio de planta ou
memorial descritivo.
.
§ 8° — A anuéncia dos confrontantes proprietérios deve ser dada
diretamente

o assento

e

Civil, sera representado por qualquer dos

f)
reproduce de descrigdo de linha diviséria de imével
confrontante que jd tenha sido objeto de retificaciio;
g) inser¢io ou modificagio dos dados de qualificagio pessoal

alteragio de medida perimetral de que resulte. ou nao, alteragdo de area,

e

Seus eventuais ocupantes.

na planta, com a reserva de espago adequado

para tanto,

contendo a exata qualificagio do subscritor e a indicagio de seu imdével,
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§ 1° - Os prazos somente comecam a correr do primeiro dia stil
apdés a ciéncia inequivoca da parte ou do Oficial de Registro.

anuir

juntamente com seu cénjuge, salvo se casado sob o regime da separagao

total de bens, com pacto antenupcial projetado para os bens futuros.

§ 2° - Os prazos sio continuos, nia se interrompendo nos
feriados.'”

§ 10° — Os eventuais ccupantes do imével confrontante, também
devem conferir anuéncia na planta ou em Carta de Anuéncia em
separado.

§ 3° - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia util se
© vencimento cair em feriado ou em dia em que: '*

§ 11° — Na hipétese do Oficial de Registro ter dividas se o
ocupante anuente é€ realmente confrontante, poderd fazer constatagio

de Iméveis:

IIl-

no local.

for determinado o fechamento do Oficio de Registro
o expediente cartordrio for encerrado antes da hora

normal.

§ 12° — Todas as anuéncias devem ter suas firmas reconhecidas.

Art. 519 - A retificacio tem efeito declaratério ¢ retroage a
data da prenotagio do titulo que deu causa a registro.

Att. 509 - Na retificagio que vise a simples insergdo, sem
alteragao das medidas tabulanes, a planta ou representagao grdfica deve
se limitar & configuragdo do imével retificando, indicando apenas sua
localizagiic e confrontagdes, com observancia ao disposto no art. 225,
da Lei n 6.015/73,

Art. 520 — E possivel a apuracdo dos remanescentes de dreas
parcialmente alienadas pelo mesmo procedimento estabelecido para a
retificagdo, caso em que sero considerados como confrontantes tiosomente os confinantes das dreas remanescentes,’¥*

Subsegio Il
Do Procedimento de Retificagiéo junto
ao Registro Imobilidrio

Art. 521 - E possivel o reconhecimento ou estabelecimento de
divisas, entre dois ou mais confrontantes. por meio de eseritura publica,
independentemente de retificagiio, observando-se o seguinte:”*

Art. 510 — Os procedimentos retificatdrios deverao seguir o
padrio judicial. Forma-se o processo que deverd ser numerado

a partir

da autuagiio e identificado com o mimero da prenotagio.

Itia alteragio ou estabelecimento de divisas, entre dois
ou mais confrontantes, poderd haver ou ndo transferéncia de drea de
um pora o outro;

§ 1°— A peca inicial sera materializada pelo requerimento escrito,
ou pelo ato do registrador. quando feito de officio.
§ 2° — O Oficial de
autuagiio das retificagdes de
identifica 0 erro € 0 corrige,
verbalmente © erro € requer

Registro poderd, a seu critério. dispensar a
officio, seja ne caso em que o registrador
seja no caso em que o interessado aponta
a corregao.

§ 3° — Sempre que houver requerimento escrito, este deverd ser
autuado, prenotado e, apdés concluido, arquivado.
Art. 511

— Os requerimentos deverdo ser apresentados com

a

firma reconhecida,'”
Art. 512 — O Oficial formulard por escrito a exigéncia a ser
satisfeita, devendo o interessado cumpri-la no prazo de 30 (trinta) dias.

Il -—
havendo transmissio de drea. isto €. o acréscimo para
um ¢ o decréscimo para o outro confrontante, serd devido o imposto de
transmissao;
IIL —
deve-se preservar. se o imével for rural, a frago minima
de parcelamento; e, se urbano, a legislagio urbanistica.
Art. 522 — Independe de retificagao:!*
Iregularizacio fundidria de interesse social, em zonas
especificas, desde que os lotes ja estejam cadastrados individualmente
ou com langamento fiscal h4 mais de vinte anos;
Il =
a adequagio da descri¢fio de imével rural fs exigéncias
dos arts, 176, §§ 3° e 4°, e 225, § 3°, da Lei n° 6.015/73;
IIla adequagio de que trata o inciso II € o
georreferenciamento criado pela Lei n° 10.267/01, tegulamentada pelo
Decreto n° 4.449/02, ¢ por ela introduzido nos §§ 3° ¢ 4° do art. 176 da
Lei n° 6.015/73,

para efeito de identificago

correta do imével

rural,

vias das Notas de Devolugdo ou Notas de Exigéncia, que deveriio trazer

obtida por meio de memorial descritivo. claboerado por profissional
habilitado. Estd sujeita 4 averbacio na matricula correspondente e ¢
exigivel sempre que ocorrer desmembramento, parcelamento ou
remembramento ¢. ainda, quando houver transferéncia da propriedade,
devendo-se observar os prazos fixados no art, 10 do Decreto n° 4.449/
02, com os esclarecimentos constantes da Portaria n° 1,032, baixada
pelo INCRA em 2 de dezembro de 2002 (DOU, 9 de dezembro de

© cicnte do interessado,

2002),

Art. 513 - Em face da recusa ou impossibilidade do apresentante
cumprir as exigéncias do Oficial de Registro, os efeitos da prenotagdo
devem seguir 0 trimite previsto no art. 198 da Lei n 6.015/73.
Art. 514 - As informagdes do Oficio de Registro de Imdveis
devem ser juntadas ao procedimento de retificagSo, inclusive as segundas

Art.

515

- A documentacio

necessdria

4 propositura

Art. 516 — © prazo para impugnagio do confrontante é de 15
(quinze) dias.
Art. 517 — Havendo impugnacio e se as partes ndo lograrem
éxito na composicdo amigdvel da controversia, o Oficial de Registro
remeterd 0 processo ao juiz competente, que decidir’ de plano ou apds
instrugdo suméaria. salvo se a controvérsia versar sobre o dircito de
propriedade de alguma das partes, hipétese em que o juiz profenré uma
decisio extinguindo o procedimento administrative e remetendo o
interessado As vias ordindrias.
Art. 518 ~ Os prazos, salvo disposi¢io legal em contririo, so
computados excluindo o dia do comeco e incluindo o do vencimento.
191

Segio XL
Da Fiscalizagic

do

procedimento de retificagiic deve ser apresentada no original ou copias
autenticadas.
Pardgrafo ttnico - As plantas e memoriais descritivos devem
ser apresentados através de cdpia autenticada ou simples em numero
suftciente para a notificagao de todos os envaivides.

Art. 523 - Cumpre aos Oficiais de Registro analisar a forma do
titulo apresentado e a documentagdo que o instrui, fiscalizando o
pagamento dos impostos e contribuigdes sociais, entre outros Iributos,
devidos por forga dos atos que Jhes forem apresentados em razio do

oficio. |?
Pardgrafo tnico - A inobservancia a este artigo sujeita o
registrador A responsabilidade solidaria pelo encargo, sem prejufzo da
responsabilidade administrativa e penal.
Art, 524 - Para a efetivacdo do registro de cartas de sentenga,
cartas de adjudicagio, arrematacio, mandades e formais de partilha
(titulos judiciais), ¢ descabida ¢ desnecessdria a exigéncia de prova de
quitacio de débitos fiscais para com a Fazenda Publica, tratando-se de
nus que se transmite, por forca da lei, aos adquirentes, sendo inaplicdvel
a regra do art, 298, da Lei 6.015/73, que impde aos Oficiais somente a
fiscalizagio do pagamento do imposto de transmissio.
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fazer comunicagio 4 Secretaria da Receita Federal (SRF) dos documentos

matriculados, registrados e averbados em seus cartérios e que caracterizem
aquisigdo

ou alienagio de imdveis,

realizadas

por pessoa

fisica ou

juridica, independentes de seu valor, através da remessa da Declaragio
Pardgrafo tnico - Nos casos em que a sentenga judicial tiver
procedido
A andlise
da inexigibilidade
tributdria,
como,
exemplificativamente, nos processos de inventdrio. arrolamento ou
usucapido, o registro do mandado ou do formal de pantilha expedidos
nestes feitos nao depende da manifestagdo da autoridade triburdria.

sobre Operagdes

I-

celebrado

por autoridade

tiver sido:

particular

com

forga de

emitido por autoridade judicial (adjudicagao,

heranga,

legado ou meagiio):
IV decorrente de arrematag4o em hasta publica;
V- _ lavrado pelo Cartério de Officio de Notas e nio constar
a expressdo: “cemitida a DOI" no respectivo instrumenta.

Art. 534 — & considerado profissional habilitado para elaborar
a planta € o memorial

descritivo todo aquele que apresentar prova de

Anotagiio da Responsabilidade Técnica
§ 2° - Havendo divida sobre o recolhimento do ITBI, o Oficial
diligenciard, a fim de obter seguranga quanto 4 sua procedéncia, ou, se
for o caso, submeterd a matéria 4 apreciagdo do Juiz Director do Foro,
has comarcas do interior. ou ao Juiz dos Registros Publicos, na Capital,

o.documento

escritura publica;

§ 1° - O titulo, ao dar entrada no Registro de Imdveis, deve

estar revestido e instruido de todos os documentos e¢ requisitos para sua
admissibilidade no félio real.

(DOI), quando

celebrado por instrumento particular.

IlIll —

Art. 526 — A falta de comprovaciio do recolhimento do ITBI é
Obice para o registro, visto que o seu pagamento é pressuposto do ato
de registro ¢ nio conseqiiéncia.

Imobilidrias

Regional

- ART no competente Conselho

de Engenharia e Arquitetura - CREA.

§ 1° - A Anotagiio de Responsabilidade Técnica (ART) serd
exigida

sempre

que

haja

tarefas

execuradas

pelos

profissionais

enquadrados (engenheiros, arquitetos, agr6nomos), paca os trabalhos
Art. 527 - A adjudicagdo. por credor hipotecdrio, ou a eventual
amematagde, por terceiros, de imdvel hipotecado através do Sistema
Financeiro da Habita¢do, nfo goza da redugio da alfquota de [TBI],
salvo disposigdo expressa na legislagao municipal.

incluidos em expedientes especificos do Registro Imobilidrio.
§ 2° - Na ART

Art. 528 - Sem a apresentagio do Certificado de Cadastro de

Imével Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, com a comprovacio da
quitacdo da taxa de servigos cadastrais, nfio poderio os proprietérios de
im6veis rurais, sob pena de nulidade, desmembrar, arrendar, hipotecar,
vender ou prometer em venda o imdvel, sendo, ainda, o CCIR
indispensdvel para homologagio de partilha amigdvel ou judicial
(sucessfio causa mertis) de acordo com os parigrafos

deverd constar o reconhectmente

de firma do

interessado e do profissional contratado.
Segio XL]
Do Processo de Registro
Art. 535 - Na designacdio genérica de “registro”. considerar-se-

fo englobadas as inscrigGes e as transcrigGes.77
Art. 536 - Os atos enumerados

1° e 2° do artigo

no art.

167, I ¢ Il, da Lei n°

22 da Lei 4.947, de 6 de abril de 1966, modificado pelo artigo 1° da Lei
n° 10,267, de 28 de agosto de 2001.

6.015/73, sio obrigatérios e realizar-se-ado no Officio da situagio do
imével, exceto:™

§ 1° - Os dados constantes do CCIR sio exclusivamente
cadastrais, niio legitimando direito de dominio ou posse, conforme
preceitua o pardgrafo tinico do artigo 3° da Lei n° 5.868, de 12 de
dezembro de 1972.

Ias averbacies, a se efetuarem na matricula ou A margem
do registro a que se referirem, embora o imével passe a pertencer a

§ 2° - Em caso de sucessiio causa mortis, 0 Oficial verificard se
a partilha, amigdvel ou judicial, foi homologada sem a apresentagio do
CCIR, ¢ comunicard ao Jufzo competente.

outra circunscrigdio;
Il -—
os registros

relativos

a imdéveis,

em

comarcas

ou

circunscrigées limftrofes, que serdo feitos em todas elas. constando dos
registros tal ocorréncia.
Art. 537 - Se a averbacio

ou anotagiio

tiver que ser feita no

Livro 2 ¢ nao houver espaco nos anteriores Livros de Transcrigfo das
Art. 529 — Para o registro ou averbacdo dos atos de transmissdo
inter vives OU causa mortis, bem como

a constitui¢io de énus reais,

sobre iméveis da zona rural, é necessaria a apresentagio de certidaio
negativa de d{vidas referentes ds multas previstas na Lei n° 4.771/65 ou
nas leis estaduais supletivas, por decisdo transitada em julgado."

Att. 530 ~ Os atos registrais relativos ao crédito rural
independem da exibigio de comprovante de cumprimento de obrigagGes
fiscais ou da previdéncia social, ou declaragio de bens ou certiddo
negativa de multas por desrespeite ao Cédigo Florestal, desde que ndo
se tenha exigido essa documentacio quando da concessdo do credito
rural, }
Art. 531

Transmissdes. serd aberta a matricula do imdvel. se ainda pertencer a

serventia,-°4
Art. 538 - O Oficio do Registro de Imdveis, criado mediante
desmembramento territorial de outros Offcios j4 existentes, comunicard
Oo nove

registro, para efeito de averbagdo,

ao Oficio da procedéncia

anterior. ?°5
§ 1° - Essa comunicagio poderd efetivar-se por certido ou
oficio,

contendo

concementes

a

a completa

seu

caracterizagio

do

imével

¢ dados

registro,

— A alienagao ou transferéncia de direitos pertinentes

& aquisiciio de unidade do condominio especial criado pela
64 e A constituigio de direitos reais sobre ela, dependerd
quitagao das obrigagées do alienante para com o respectivo
cumprinde ao registrador exigic a apresentagio dos

Lei n° 4.591/
de prova de
condominic,
documentos

comprobatérios.*”

§ 2° - 0 Offcio do novo registro nada cobrard pela comunicagiio,
ressalvadas as despesas postais com a remessa.
§ 3° - No Oficio primitive, recebidas a comunicagdo e os
emolumentos,

far-se-4 a devida averbacdo, considerando-se encerrado

o registro antecedente, sem qualquer averbagio adicional.
Pardgrafo unico
obrigacdes condominiais
procurador, sob as penas
instrumentos de alienagdo
Art. 532
estd restrita ao
deverd exercer
contidas na Lei
86.

- Considerar-se-d prova de quitagdo das
g declaragio feita pelo alienante ou seu
da lei, a ser expressamente consignada nos
ou de transferéncia de direitos.

-— A observagio de regularidade do ato notarial nao
notdrio, sendo também inerente ao registrador, que
fiscalizagao sobre o cumprimento das disposigées
n° 7.433/85, regulamentada pelo Decrete n ° 93.240/

Art. 533 - Os Oficiais de Registro de Imdveis estio obrigados a

Art. 539 - O desmembramento territorial posterior ao registro
nfo exigiri a repetigao no nove Offcie.”
Art. 540 - Os atos relativos a vias férreas registrar-se-fo no
Officio correspondente A estagdo inicial da respectiva Sinha.*”
Art. 541

- Os titulos receberio,

no Protocolo,

o respective

nmimero de ordem na seqiiéncia rigorosa de sua apresentagao.?”
Art. 542 - Reproduzir-se-4, em cada titulo, o nimero préprio
de ordem e a data de sua prenotaciic.2”
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By

titulo ndo for registrado por omissic do interessado em atender as
exigéncias legais.~

Art, 543 - Encerrar-se-d o Protocolo diariamente.?”

Art. 344 - A escrituracio do Protocolo incumbiri ao Oficial, ao
seu substituto legal, ou ao escrevente auxiliar expressamente designado
pelo oficial titular ou pelo seu substituo legal mediante autorizagao do
juiz competente, ainda que os primeiros ndo estejam afastados ov
impedidas.?”
An. 545 - O nimero de ordem determinard a prioridade do
titulo, e esta a preferéncia dos direitos reais, ainda que apresentados
pela mesma pessoa mais de um titulo simultaneamente**
Art. 546 - Protocolizado o titulo, proceder-se-d ao registro
dentre de 30 (trinta) dias, salvo nos casos previstos nos artigos
seguintes.?4
Pardgrafo dnico - Examinar-se-4
(quinze) primeiros dias desse prazo.

DE

e validade do titulo nos 15

Art. 557 - Se o documento prenotado nio puder ser registrado,
ou o apresentante desistir do seu registro, os emolumentos cobrados
serdo restituidos, deduzida a quantia equivalente as buscas e &

prenotagao.*”
Art, 558 - O registro iniciado dentro das horas fixadas nio se
imterromperd, salvo por motivo de forga maior declarado, prorrogandose o expediente até sua conclusio.“**
Ar. 559 - Durante a prorrogacdo. nenhuma nova apresentagdo
se admitird, lavrando-se o termo de encerramento ne Protocolo,”**
Art. 560 - Todos os atos serao assinades ¢ encerrados pelo
oficial, por seu substitute legal, ou por escrevente expressamente
designado pelo oficial ou por seu substituto legal ¢ autorizado pelo juiz
competente

ainda

que

estes

nico

estejam

nem

afastados

nem

impedidos,?"
Art. 547 - Apresentado titulo de segunda hipoteca, com
referéncia expressa A existéncia de outra anterior, depois de prenotado,
aguardar-se-d durante 30 (trinta) dias para que os interessados na primeira
promovam o registro“!

Art. 561 - Nas vias dos titulos restituidos aos apresentantes,
declarar-se-iio, resumidamente, por carimbo, ou qualquer outro meio
eletrénico, os atos praticados.7*

Pardgrafo tinico - Esgotado esse prazo, que correrd da data da
prenotagdo, sen apresentacio do tftulo anterior. o segundo sera
registrado e obterd preferéncia sobre aqueie.

e devedores. respectivamente:*??

Art. 548 - Nio se registrarao. no mesmo dia, titulos constitutivos

de direitos reais contraditérios sobre 9 mesmo imével.?4
Art. 549 - Prevalecerdo, no
de registro, quando apresentados no
no Protocolo sob mimero de ordem
dos apresentados posteriormente,
minimo,

O1

entanto, para efeito de prioridade
mesmo dia. os tftulos prenotados
inferior, protelando-se 0 registro
pelo prazo correspondente a, no

(um) dia dtil2’

Art. 550 - © disposto nos arts. 548 e 549, desta Consolidaciio
de Normas,
nao se aplica as escrituras publicas, com idénticas datas,
apresentadas no mesmo dia, quando determinarem, taxativamente, a
hora de sua lavratura, atrihuindo-se preferéncia 4 escrita em primeira
lugar??
Art. 551 - O registro far-se-4
independentemente de extratos.?*"

pela exibicio

do titulo,

Art, 562

- Para fins de escrituragao. considerar-se-fio credores

Inas
do prédio serviente;
tl no
Ill na
Iv na
Vno
YIna
VII -

servidées, o dono do prédio dominante ¢ o dono
uso, o usudrio ¢ 0 proprietdrio;
habitagio, o habitante e o proprietéria;
anticrese, © mutuante e o mutudrio;
usuiruto, o usufrutudrio ¢ o nu-proprietirio,
enfiteuse, o senhorio e o enfiteuta;

na constituigdo de renda. o beneficidrio e o rendeiro

censudrio:
VIIna locagao, o locatdrio ¢ 0 locador:
IX nas promessas de compra e venda. o promitentecomprador e o promitente vendedor;
x A

nas penhoras ¢ agGes, o autor e o réu;

XI nas cessdes de direito, o cessionario e o cedente:
XI nas promessas de cessio de direitos, o promitentecessiondrio e o promitenteXIIT- — cedente.
Art. 363 - © imével objeto de titulo a ser registrado deverd

Art. 552 - O titulo de natureza particular, autorizado em lei,
assinado pelas partes ¢ testemunhas, com as firmas reconhecidas, seri
arquivado no Offcio de Registro de Imdveis.””

estar matriculado no Livro 2 —- Registro Geral - obedecido ao disposto

§ 1° - O Oficial poder fornecer, a pedido, certidio do titulo,
que poderd ser reprografica.

registro a depender da apresentacio de titulo anterior, de modo a
preservar a continuidade do ato?

§ 2° -O registro do documento
apresentagiio do original.

Art, 564 - A matrfcula efetuar-se-4 por ocasiio do primeiro
registro a ser lancado na vigéncia da Lei n° 6.015/73.?"

particular se fard mediante

Art. 553 - Nao estando o imével matriculado ou registrado em
nome do ourorgante, exigir-se-4 a prévia matrfcula e 0 registro do
Iftulo anterior. independentemente da sua natureza, a fim de manter a
continuidade do registro.”
Art. 554 - Abrir-se-d a matricula 4 vista dos elementos constantes
do tftulo apresentado e do registro anterior existente no oficio.~!
Art. 555 - Estando o titulo anterior registrado em outro oficio,
exigir-se-4 venha o novo titulo acompanhado de certidio atualizada,
comprobatéria do registro precedente e da existéncia ou inexisténcia
de 6nus. completands com certidio atualizada do novo officio.

no art. 176, da Lei n® 6.015/73.2"
Parégrafo tinico - Embora matriculado o imével. recusar-se-4 0

Art. 565 - Facultar-se-4, a critério do Oficial, a abertura, ex
officio, de matricula para iméveis constantes das transcrigées anteriores.
sem énus imediato para parte.
Art. 566 — Efetuado o registro anterior em outra circunscrigdo
ou comarca,

abrir-se-4 a matricula

com

os elementos

constantes no

titulo apresentado e na certidio atualizada daquele registro, com 0
arquivo desta no oficio,
An. 567 — Se na certidfo ou no registro do officio constar nus,
far-se-4 a matricula. averbando-se, em seguida ao registro, a existéncia
do gravame,

sua natureza

¢ valor, certificando-se

o fato

no titulo

§ 1° - A certiddo prevista no caput tera validade por 30 (trinta)

devolvido a parte. **

§ 2° - Efetuado o registro, arquivar-se-4 a certidio em pasta

Art. 568 - O registro e a averbagio poderao ser requeridos por
qualquer pessoa, arcando com as despesas respectivas.*

dias.

especial,
Art. 556 - Cessario automaticamente os efeitos da prenotacdo
se, decorrides os 30 (trinta) dias do seu Jangamento no Protocolo, o

Art. 569 - O oficial de registro de iméveis, mediante
requerimento do Municipio, poderd proceder 4 abertura de matricula
nova em nome deste teferente As dreas puiblicas ou de uso comum

da
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§ 5° — O juizo competente serd o da Vara de Registros Pibheos,

nos arts, 11 ¢ 22 da Lei n° 6.766/79.

§ 1° - Uma vez aberta a matricula, o oficial deverd averbar A sua

exceto nas comarcas onde nfo houver Varas especializadas, sendo,
nestas, competente, o juiz a quem couber conhecer o feito.

margem que se trata de drea afetada em razdo da instituigdo do loteamento
ou desmembramento

de solo urbano.

§ 2° - No caso de loteamento j4 registrado, havendo interesse
da Municipalidade na obtencio da matricula prépria, deverd propor a
iniciativa discriminatéria no Oficio do Registro de Imdveis conpetente.
Art. 570 - A matricula sera cancelada:?*
I, por decisao judicial;
[.quando, em virtude de alienagées parciais, o imdvel for
intetramente

IN].

transferido

a outros

Art. 574 - A notificagdo sera feita pelo oficial, seu substitute
ou escrevente autorizado, podendo, ainda, ser ulilizada a via postal
com AR. quando o apresentante residir fora da sede do jufzo.2"
Art. 575 = A dtivida € do oficial, mas requer-se que ele a leve ao
Juiz para que este se pronuncie sobre a legitimidade da exigéncia do
oficial e a conveniéncia ou no do registro,
Art. 576 - O Oficial de Registro

néo tem

interesse e nio ¢

parte do processo de registro, ndo tendo Jegitimidade para recorrer da
decisilo.

proprietarios;

pela fusio, nos termos do artigo seguinte.
Ant. 577 — E obrigacao do oficial suscitar a diivida com clareza
e€ precisio, exponde os motives juridicos e de fato justificativos de sua
oposi¢io, néo sendo suficiente a alegagdo que a duvida suscitada decorreu

Segdo XLII
Das Fusées de Matriculas

da omissdo de requisito legal, quando essa indicagdo por st sé nao puder

Art. 571 - Quando dois ou mais imdveis contiguos, pertencentes
ao mesmo proprietdrio, constarem em matriculas auténomas, poderd
ele requerer a fusio destas em uma sé. com novo numero, encerrandose as primitivas.**7

exprimir nada.
Art. 578 — Mesmo
parte do interessado.

néo havendo impugnagdo 4 ddvida por

no decurso do prazo legal ela sera julgada por

sentenga.
§ 1° - A unificagio de iméveis nfo se confunde com cetificagio,
visio que opera com registros em que niio se cuidard de retificagdo de
erro,

Art. 579 — Havendo impugnagdo por parte do interessado, que
poderd juntar documentos, serd ouvido o Ministério Piblico no prazo
de 10 (dez) dias.

§ 2" - Nao hd obrigatoriedade de citaciio dos confrontantes, em
face dao inexisténcia de interesse de ser resguardado, tratando-se de

Art. 580 — No processo de divida nio se ouvem testemunhas e

mera conveniéncia do proprictario.

nado se produz prova pericial, em face do 4mbito restrite deste. que se

§ 3° - A prova pericial também nao € exigida pela tet, havendo,
porém, necessidade de se concordar com sua dispensa.

aparente legalidade,

restringe ao exame

Art, 572 - Poderdo fundir-se, com abertura de matricula

dnica:

dos titulos apresentados

e 4 verificagio da sua

Pardgrafo inico — Tudo que exceder ao exame da legalidade ou
ilegalidade da documentagio apresentada pelo interessado deve ser
submetido 4s vias ordinarias.

L. dois ou mais iméveis constantes em transcrigées anteriores

& Lei n° 6.015/73, 4 margem das quais se averbard a abertura da matricula
unificada;
II.dois ou mais iméveis, registrados por ambos os sistemas,
caso em que, nas transcrigdes serd feita a averbagdo prevista no item
anterior, com 0 encerramento das matriculas primitivas.

Art. 581 - Se nfo forem requeridas diligéncias, o juiz proferird
decisiio no prazo de 15 (quinze) dias. com base nos elementos constantes

nos autos,
Art. 583 - Se a diivida, dentro de noventa dias, for julgada
improcedente, o registro cfetuar-se-d com

§ 1° - Para esses iméveis, ¢ os oriundos de desmembramento,

partilha e glebas destacadas de maior poredo, abrir-se-do novas matriculas,
anotando os énus incidentes sobre cles, sempre que ocorrer a
transferéncia de uma ou mais unidades, procedendo-se, em seguida,
conforme

o estipulado no art. 233.

o mesmo

numero que teria

na data da prenotacdo; no caso contririo, cancelada esta, receberd o
registro o némero correspondente & data em que se tomar a requerer.?’”
Art. 583 — Da sentenga poderio interpor apelagdo, com os
efeitos devolutivo ¢ suspensivo, o interessado, o Ministério Publico ¢ o

II, da Lei n° 6.015/73,

terceiro prejudicado.?*”
§ 2° - Nos casos de fusiio de matricula. os Oficiais deverdo

adotar cautelas na verificagdo da drea, medidas, caracteristicas e
confrontagées

dos imoveis

resultantes do desdobramento,

a fim de

evitar que. a pretexto desde, se fagam retificagdes sem o procedimento
legal.
Segio

XLII

Da Suscitagdo de Dhivida
Art. 573 — O rito do processo de dtivida estabelecido na Lei n°
6,015/73 € 0 processo legal pelo qual se submetem A apreciagdo judicial
as exigéncias formuladas pelos oficiais registradores e notdrios nos
titulos apresentados 2 registro. quando 9 interessado se recusa ou se
julga impossibilitado de satisfazé-las.

Art. 584 — Transitada em julgado a decisiio da divida, procederse-d do seguinte modo:
ISe for julgada procedente, os documentos serdo
restitufdos 4 parte, independentemente de traslado, dando-se ciéncia
da decisiio ao oficial, para que a consigne no protocolo ¢ cancele a
prenotagao,

IISe for julgada improcedente, o interessado apresentarA
de novo os documentos, com o respective mandado, ou certidio da
sentenga, que ficarfio arquivados para que, desde logo. se proceda ao

registro, declarando o oficial o fato na coluna de anotagGes do protecolo.
Art. 585 — Se a divida for julgada procedente, as custas serdo
pagas pelo interessado, caso contrério nao haverd custas a recolher.

§ 1° -— A duvida sera suscitada a requerimento do interessado.

Art. 586 — A decisio da diivida tem natureza administrativa «
§ 2° - O oficial anotaré no protocolo, 4 margem da prenotagao,
a ocerréncia de dtivida.

nio impede

o uso do processo contencioso

competente.

Art, 587 — Havera diivida inversa quando:
§ 3° — Apés certificar, no titulo, a prenotagéo © a suscitagdo da

ddvida, rubricard todas as suas folhas.
§ 4° - O registrador dard ciéncia dos termos da divida ao
apresentante, fornecendo-lhe cépia da suscitagdo e notificando-o para
impugna-la, perante o jufzo competente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Iprenotacic,

O registrador, ao examinar o instrumento. com ou sem
devolve-o ao apresentante em face da auséncia de certas

formalidades inerentes ac titulo, no intuito deste sanar o defeito
apresentado que, inconformado, pestula em juizo a pritica do ato
independentemente do cumprimento da exigéncia formulada.

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

22

U0 oficial nfo formular exigéncias nem tomar iniciativa
no sentido de atender A solicitacio da parte.

DE

JANEIRO

ser4

da

DE

2007-

CADERNO

i

Ba

Art, 596 — Na aquisicéo de imével cural por pessoa estrangeira,
esséncia

do

ato

a escritura

publica,

da

qual

constardo

obrigatoriamente: +48
Segdo XLIV

Da Aquisicgdo de Imével Rural por Estrangeiro

a)

os dados do documento de identidade do adquirente;

Art. 588 — © oficial observard as restriges legais relativas A

b)
c)

prova de residéncia no territério nacional; ¢
quando for o caso, autorizagdc do drgio competente, ou

aquisigéo de imével por pessoa fisica ou juridica estrangeira.

assentimento prévio do Conseiho de Defesa Nacional.

Pardgrafo Gnico — O desrespeito 4 legislagao patria vigente
importard na aplicagiio das penalidades cabiveis.

Parigrafo
escritura conter4
para a aquisigfio
constitui¢cio e da

Art. 589 — O regime especial a que se sujeita a pessoa do
estrangeiro se aplica Aqueles domiciliados ou nao no Brasil.

Art. 590 — Qualquer pessoa fisica estrangeira, mesmo que nio
possua visto permanente, pode ser proprietéria de imével no pats.
Pardgrafo

unico

— Por exigéncia

do art. 20

da

Instrugao

Normativa n 20.461/2004, da Receita Federal, ¢ obrigatério que a
pessoa patticipante de qualquer operagio imobilidria, mesmo que nao
residente no pais, seja inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF).

Art, 591 — E vedada a aquisicao de imével ou terreno situado na
faixa

de

100

(cem)

metros

ao longo

da costa maritima,

salvo

se

autorizado o ato de aquisicio pelo Presidente da Reptblica ou pelo
Ministro da Fazenda.*!
Pardgrafo

nico

— Fica dispensada

a autorizagao quando

se

tratar de unidade auténoma de condominios, reguladas pela Lei 4.591/
64, desde que o imdvel esteja situado em zona urbana, e as fragées ideais
pretendidas, em seu conjunto, nio ultrapassem 1/3 (um terco) da drea
total.
Art. 592 — A Lei 3.709/71 regula e limita a aquisigdo ou o
arrendamento de propriedade rural por pessoa fisica ou jurfdica
estrangetra.7*

nico — Cuidando-se de pessoa juridica estrangeira, a
a transcrigdo do ato que Ihe concedeu autorizagio
da drea rural, dos documentos comprobatérios de sua
Jicenga para seu funcionamento no Brasil.

Art. 597 — As normas desta secao aplicam-se nos casos de fusao
ou incorporagdio de empresas, de alteracgio do controle aciondrio da
sociedade, ou de transformagZo de pessoa juridica nacional para pessoa
juridica estrangeira.
Art. 598 — Somente se fard a transcrigio de documentos relativos
aos negécios definidos nesta segao, se neles houver a ceprodugao das
autorizagées correspondentes.
Art. 599
competente, que
condigdes com os
rurais, ressalvadas
Pardgrafo

- O cidadio portugués, em face de ato do poder
co declare timlar de direitos civis em igualdade de
brasileiros natos, poderd adquirir livremente iméveis
as exigéncias gerais determinadas em lei.
tinico -

Exigir-se-d a apresentagdo

da carteira de

identidade, consignando-se o fato no titulo a ser registrado.
Art. 600 — A aquisigdo de imédvel rural por estrangeiro a violar
as preserigdes legais, serd nula de pleno dircito, sujeitando o oficial que,
contra a lei, registrar a escritura, 4 responsabilidade

¢

civil, penal

administrati va."
Art. 601 - Trimestralmente, os Oficiais remeterio, sob pena
de perda da delegacdo, & Corregedoria-Geral da Justiga e 20 Ministério

Pardgrafo tinico — Esto
pessoa juridica brasileira da qual
estrangeiras fisicas ou juridicas
social e residam ou tenham sede

sujeitas ao regime da Lei 5.709/71 a
participem, a qualquer tftulo, pessoas
que tenham a maioria de seu capital
no exterior,

da Agricultura, relago das aquisigées de dreas rurais por pessoas
estrangeiras, contendo os dados enumeradas em lei. *”
§ 1° - Nos Municipios situados na Faixa de Fronteiva, a relagio
sera também encaminhada ao Censelho da Defesa Nacional.

Art. $93 -— A aquisigfo de imdvel rural por pessoa fisica
estrangeira ndo poderd exceder a 50 (cingilenta) médulos de exploragado
indefinida, em drea continua ou descontinua”
Pardgrafo tinico — Tratando-se de imével com area nfio superior
a 03 (trés) médulos, a aquisicdo sera livre, independentemente de
autorizagio ou licenga, ressalvadas as exigéncias gerais determinadas
em lei.
Art.
funcionar no
implantagio
colonizagao,

594 — As pessoas juridicas estrangeiras autorizadas a
Brasil, s6 poderao adquirir iméveis rurais destinados &
de projetos agrfcolas, pecudrios, industriais ou de
vinculados aos seus objetives estatutérios "! , .

§ 2° - Nao se exige a remessa de relagiio negativa.

Segiio XLV
Da Faixa de Fronteira
Art. 602 - A aquisicdo. por pessoa estrangeira,

de dominio ou

posse de imodvel situado em drea considerada indispensdvel 4 seguranca
nacional,

mesmo

assentimento prévio

através

de

sucessao

legitima.

dependerd

do

do Conselho de Defesa Nacional. **

Art. 603 - Considerar-se-d drea indispensdvel 4 seguranga
nacional a faixa interna de 150 Km (cente ¢ cingiienta) de largura,
paralela a linha diviséria terrestre do territério nacional, designada

Art. 595 — A soma das dreas rurais pertencentes a pessoas
estrangeiras ndo ultrapassard 44 (um quarto) da superficie dos Municfpios

onde se situem, comprovada por Certidio do Registro de Imdveis, com
base no Livro de Cadastro de Estrangeiro.¥
§ 1° — As pessoas da mesma nacionalidade ndo poderio ser
proprietdrias, em cada Municipio, de mais de 40% (quarenta por cento)
do quantificado neste artigo.
§ 2° — Excluem-se
a)

dessa restrigdo as compras de areas rurais:

inferiores a 3 (trés) médulos;

b)
objeto de compra e venda, de promessa de compra ¢ venda,
de cessio ou de promessa de cessio, mediante escritura publica ou
instrumento particular, devidamente protocolado no registro
competente, e cadastrados no INCRA em nome do promitente
comprador, antes de 10.04.69;
c)
quando o adquirente tiver filho brasileiro. ou for casado
com pessoa brasileira, sob o regime de comunhio de bens.

como Faixa de Fronteira. 7“
Art.

604 — Para

o registro de escritura

de alienagjio

ou de

constituigao de direito real. a versar ou incidir sobre imével rural situado
na Faixa de Fronteira, sendo o outorgado pessoa juridica, verificar-se4 se dela participa, como sécio ou acionista, pessoa fisica ou juridica
estrangeira,
8 1° — A verificacdo far-se-a:
I + Cuidando-se de sociedade anénima, 4 vista de relagio nominal
dos acionistas, contendo a nacionalidade, o nimero de agdes com direito
a voto e a soma do capital dos participantes. devendo o resultado
coincidir com o valor declarade no estatute social da empresa:
Il — Tratando-se de sociedade de outra natureza, 4 luz do contrato
social e de suas alteracées, e o identificar das quotas nas respectivas
sociedades.
§ 2° A relacdo prevista no inciso I, do parigrafo anterior, seré
firmada pelos diretores da empresa, responsdveis pela exatidiio da
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aos alienantes do terreno ¢ 40

f) certidées de distribuicdo da Justiga Federal e da Justiga Estadual
visando 4 declaragdo de inexisténcia de agGes civeis e criminais e de
énus reais relativamente ao imével. acs alienantes do terreno e ao
incorporador,
&) certidiio de distribuigio de protesto - Cartério Barros Leal;

h) certidio de distribuigfo de protesto - Cartério 2° Officio;

Art. 605 - © descumprimento das disposigdes legais e normativas

i) certidao de distribuicéo de protesto - Cartério 3° Officio;
j) certidGes de protestos (Alexandre Rolim, Maztins, Araripe,

definidas nesta segio sujeita os oficiais 4 responsabilidade civil. penal e

administrativa,

Jodo Machado e Aguiar):
Secio XLVI

k) histdrico dos titulos de propriedade do imdvel, abrangendo

os ultimos 20 anos, acompanhado de certidfio dos respectivos registros;

Do Registro Torrens

1) projeto de construgdo devidamente aprovado pelas autoridades

Art. 606 -- A atual Let de Regtstros Publicos destina o Registro
Torrens somente

a imovel

competentes;
m) cdlculo das dreas das edificagdes,

rural.

discriminando,

além da

global, a das partes comuns, ¢ indicando, cada tipo de unidade a respectiva
Art. 607 — © Registro Torrens se inicia com o requerimento da
parte interessada ac oficial de registro, que verificard se preenche os
requisitos necessdrios ao despacho.

Metragem

de drea construida:

nh) certidio negativa de débito para com a Previdéncia Social,
quando

o titular de direitos

sobre

o terreno

for responsavel

pela

arrecadagao das respectivas contribuigdes,
Pardgrafo tinico - O requerimento sera instruido com os
documentos constantes do art. 278. da Lei n° 6.015/78.

Go) memorial

descritivo das especificagdes da obra projetada,

segundo o modelo a que se refere o ine. [V, do art. 53, da Lei n° 4.591/
64;

Art. 608 - Se o oficial considerar irregular o pedido ou a
documentagio, poderd conceder o prazo de 30 (trinta) dias para que o
interessado os regularize. Se o requerente nao estiver de acordo com a
exigéncia do oficial, este suscitard diivida.
Art, 609 — Se o oficial considerar em termos o pedido, remetélo-4 a juizo para ser despachado.

Art, 610 - O representante do Ministério Publico poderd

p) avaliagdo do custo

global

da obra,

atualizada a data do

arquivamento, calculada de.acordo com a norma do ine. III, do art. 53,
da Lei n° 4.591/64, com base nos custos unitdrios referidos no art. 54

da mencionada lei, discriminando-se, também, 0 custo de construciio de
cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsivel
pela obra;

q) discriminagdo das fragdes ideais de terreno com as unidades
auté6nomas que a elas corresponderio;
r) minuta da futura convengio de condomfnio que regera a

impugnar o registro por falta de qualquer dos requisitos da lei.

edificagHo ou o conjunto de edificagdes;

Art. 611 -— Determinando o juiz a submissio do registro do
imével aos efeitos do Registro Torrens, o titulo ficarad inatacdvel,
indisputavel, invulnerdvel, ¢ os documentos autuados ficarao arquivados
em cartdrio.

incise IT, do art, 39, da Lai n® 4.591/64;
t) certidio do instrument publico de mandato, referido no §

s) declaragdo em que se defina a parcela do prego de que trata o

1°, do art. 31, da Lei n° 4.591/64;
uw) declaracio expressa em que se fixe, se houver, o prazo de

caréncia;
Art, 612 — Cumpridas as formalidades legais, 0 oficial averbara
ha matricula o julgado que determinou a submissiio do imdvel aos efeitos
do Registro Torrens.
Art, 613 - O registrador, a requerimento do interessado,
fomecerd certiddes dos atos praticados e dos documentos

v)

idoneidade

financeira,

fornecido

por

y) declaragio de divergéncia de dreas
Z) declaragio sobre o regime de afetagdo. caso haja.

.

DAS INCORPORACOES IMOBILIARIAS E INSTITUICAO
CONDOMINIO

de

guarda dos mesmos.

arquivados.

CAPITULO XII

atestado

estabelecimento de crédito que opere no Pafs hi mais de cinco anos;
x) declaragio. acompanhada de plantas elucidativas, sobre 9
nuimero de vefculos que a garagem comporta e os locais destinados a

DE

§ 1° - Aexisténcia de dnus fiscais ou reais, salvo os impeditivos
de alienagdo, nfo impedem o

EM EDIFICACGES

registro. que serd feito com

as devidas

ressalvas, mencionando-se, em todos os documentos. extrafdos do
registro, a existéncia e a extensaio dos 6nus.

Segio I
Das DisposigGes Gerais

§ 2° - Os oficiais de registro de imdveis terfio 15 (quinze) dias
para apresentar, por escrito, de uma sd vez, todas as exigéncias que

Art, 614 - A incorporagdo é indispensdvel nos casos de edificios
a construir, vendidos através de oferta publica, para entrega futura.
Art. 615 - O incorporador somente poderd negociar unidades
auténomas

em construco

apds ter arquivado, no cartério competenie

oficial levantard a divida, segundo as normas processuais aplicdveis.

de registro de imdéveis os seguintes documentos:
a) oficio ao cartério

competente

julgarem necessdrias 20 arquivamento
com o respective fundamento
legal, e, satisfeitas as referidas exigéncias, lero o prazo de 15 (quinze)
dias para fornecer certidio, relacionando a documentagio apresentada,
e devoalver, autenticadas, as sequndas vias da mencionada documentacao,
com excecio dos documentos publicos. Em casos de divergéncia, o

solicitando

o registro da

incorporagio, mencionando se esta serd realizada em parte do terreno

§ 3° - O oficial do registro de imdveis que nio observar os
prazos previstos no § 2° ficard sujeito a penalidade imposta pela

ou na {otalidade;

autoridade judicifrta compefente em montante igual ao dos emolumentos

b) contrato social, dltimo aditivo, ¢ Certidiio Simplificada da
JUCEC, para se verificar a legitimidade legal do representante da empresa
que assina os documentos de ajuste do memorial de incorporagio:
c) memorial de incorporacio, assinado pelo incorporador e

devidos pelo registro de que trata este artigo, aplicdvel por quinzena ou

engenheiro responsavel pela obra, com a identiftcagio da inscrigao no

§ 4° - O oficial de registro de iméveis nao responde pela exatidio
dos documentos que lhe forem apresentados para arquivamento em
obediéncia ao disposto nas alfneas “e, g. h, i, p” do art. 32, da Lei n°

CREA:
d) titulo de propriedade de terreno, ou de promessa, irrevogdvel

e izretratdvel, de compra e venda ou de cessao de direitos ou de permuta
do qual conste

cldusula

de imissic

na posse

do imével,

nao

para demolicio

¢ construgao, devidamente

€) certidées negativas de impostos

art. 32, § 8°, da Lei 4.591/64,

4591/64,

desde que assinados pelo profissional responsdvel pela obra.

haja

estipulagées impeditivas de sua alienagiio em fragdes ideais e inclua
consentimente

fragio de quinzena de superagdo de cada um daqueles prazos, conforme

registrado;

federais, estaduais ¢

§ 5° - As plantas do projeto aprovado (alfnea “d” do art, 32, da
Lei n° 4.591/64}, poderdo ser apresentadas em cépia autenticada pelo
profissional responsdvel pela obra, acompanhada de cdpia de licenga
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interessados e seus representantes legais;***

de construgio.

g) nos iméveis hipotecados

4s instituig6es financeiras,

para a

alienagio dos quais é necessdria 4 anuéncia da credora;***

An. 616 - Apds a concessio do auto de conclusio (/rabite-se)

expedido pela municipalidade, comprovando a regularidade da
construcde, de acordo com o projeto apravado, o incorporador deverd
requerer a averbacdo da construgio das edificagGes, para efeito de
individualizacg3o ¢ discriminagdo das unidades, respondendo perante os
adquirentes pelas perdas ¢ danos que resultem da demora no cumprimento
dessa obtigacio. conforme disposto no art. 44, da Lei 4.59 1/64.
§ 1° - Na omissiio do incerporador, o consurutor devera requerer
a averbagiio, sob pena de ficar solidariamente responsdvel com o
incorporador perante os adquirentes.

h) nos iméveis dados em penhor rural, para a alienagdo dos
quais também € necessdria a anuéncia do credor.”
i) nos imdveis dados em garantia de financiamentos concedidos
por meio de cédulas de crédito rural e industrial,** os quais no podem
ser objeto de penhora ou seqiiestro,**? ¢ cuja alienagao depende de
anuéncia do credor;?”
f) nos imdéveis dados em garantia hipotecdria em cédula de
produto rural, criada pela Lei 8.929/94*!, os quais sofrem as mesmas
restrigées impostas nas leis que regulam a cédula rural e o penkor;
m)
nos legados ou doados, sobre os quais os testadores ou

doadores impuseram cléusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e
incomunicabilidade.

§ 2° - Na omissiio do incorporador e do construtor, a averbacdo
da construgéo das edificagdes poderd ser requerida por qualquer dos
adquirentes de unidade, que deverd apresentar os documentos legalmente

Art, 625 - Os bens penhorados em execucées judiciais da dfivida
ativa da Uniiio, suas autarquias e fundagdes puiblicas, ficam desde logo
indisponfveis
7?

exigidos para tanto.

Art. 617 — A convencio que constitui o condominio edilfcio
deve ser subscrita pelos timlates de, no mfnimo, dois tercos das fragdes
ideais e torna-se, desde logo, obrigatéria para os titulares de direito
sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detengao.

Art. 626 - A decretaciip da medida cautelar fiscal produzird, de
imediato, a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da
satisfagio da obrigagio.*”

CAPITULO Xill
DOS TABELIAES

Pardgrafo unico — Para ser oponivel contra terceiros, a
convengio do condominio deverd ser registrada no Cartorio de Registro
de Iméveis.

Segio I

Ait. 618 - Os cond6éminos que representem, pelo menos, 2/3
(dois tergos) do total de unidades isoladas e fragdées ideais
correspondentes a 80% (citenta por cento) do terreno e coisas comuns
poderao decidir sobre a demolicao ¢ reconstrucio do prédio, ou sua
alienacio, por motives urbanisticos ou arquiteténicos, ou, ainda, no
caso de condenagao do edificio pela autoridade publica. em razo de sua
inseguranga ou insalubridade.

Da Fungéo Notarial
Att. 627 - Ao tabeliao é atribuido a fungdo de:
a) formalizar juridicamente A vontade das partes;

b) conferir fé publica as relagSes de direito privado, nia objeto
de acées em Juizo;

ce) colher, interpretar e formalizar juridicamente a vontade das
Pardgrafo inico - A minoria no fica obrigada a contribuir para
as obras, mas assegura-se 4 maioria o direito de adquirir as partes dos
dissidentes, mediante avaliaciio judicial, aplicando-se o processo previsto
no art. 15, da Lei n* 4.591/64.
Art. 619 - O Oficial de Registo ndo poder interferir no mérito
das cldusulas ¢ condigdes estipuladas na Instituigado, Especificacgio e
Convencio de Condomfnio, salvo nas hip6teses previstas em let.

partes;
d) intervir nos atos e negécios juridicos a que as partes devam
ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redacgio ou
redigindo os instrumentos adequados. conservando os originais ou cépias
fidedignas de seu contetido;

e} conferir autenticidade a documentos avulsos;
f} qutenticar fatos.?74
Secio

Art. 620 - O Oficial de Registro deverd observar se a
documentagio exigida nas alineas e, g, A. fe p do § 9°, do art. 32, da Lei
n° 4,591/64, obedece ao modelo disposto na legislagdo, nao podendo,
todavia, interferir nos aspectos técnicos de elaboragio.

Att. 628 - Aos tabelifes de notas compete com exclusividade:?
a) lavrar instrumentos piblicos;
b} lavrar testamentos

Art. 621 - Nos casos em que envolva imdvel “duplex” onde o
exercicio do direito dominial seja exercido por somente um dono, nao
havendo condomfnio, nao serd exigido a elaboragao de convengdo de
condominio

para fins de registro junto ao Oficio de Iméveis.

IT

Da Competéncia

ptblicos e aprovar os cerrados:

c) lavrar atas notariais:
d) extrait, por meio reprogrdfico ou datilografico, certiddes de
instrumentos piblicos e de documentos arquivados, bem como traslados
dos instrumentos piiblicos lavrades no tabelionato;
e) autenticar mediante conferéncia com os respectivos originais,

Art, 622 - Nos

documentos

que fazem

parte do processo de

incorporacdo, expedidos por érgio piblicos nao se
reconhecimento das firmas dos seus representantes legais.

exige

o

Art. 623 - Todos os documentos assinados pelo incorporador e
engenheiro responsdvel pela obra, devem estar com firma reconhecida,

An. 624 - Siio iniimeras as resiric6es ao direito de dispor,
algumas encobrindo verdadeira indisponibilidade, outras parciais, mas
todas decorrentes de lei, da propria natureza de um ato juridico ou da
vontade do agente. Vamos encontra-las:

eépias reprograficas;
f} reconhecer letras, firmas e chancelas;
g) confeccionar, conferir e concertar pitblicas-formas,
h) registrar assinaturas mecanicas.
Pardgrafo

unico

- Compete

também

aos oficiais do registro

civil das pessoas naturais, respeitada a legislagdo estadual em vigor,
proceder aos seguintes atos dos tabelides:
I-

lavrar procuragdes puiblicas;

I] —

reconhecer firmas:

IIL — autenticar cépias.
a) nos bens ptiblicos;*”
b) nas freas comuns dos loteamentos,*'
integrar o patriménio publico com o registra;*?
¢) nas reas comuns

dos condomfnios

as quais passam a

regidos pelo Art, 3°, Lei

4,591/64, as quais so insuscetiveis de alienagiio em separado;
d) nas reservas técnicas, nas quais pode estar inclufdo algum
imével;??

e) nos bens iméveis adquiridos com o produto de crimes, sujeitos
a seqiiestros;*
f) no bem de familia, cuja alienagao depende de autorizagdo dos

Art. 629 - As piiblicas-formas passadas por um tabeliao serao
conferidas e concertadas por outro e, onde houver um sé, por tabeliaio
designado.

Art. 630 - E vedado aos tabelides a lavratura sob a forma de
instrumento particular, de atos estranhos 4s atcibuigdes previstas nesta
consolidagio.
Ant. 631 - O testamento ptiblico, sua revogacio e aprovagiio de
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que ele, seu cénjuge,

ou

parentes. na linha reta ou colateral, consangiiineos ou afins, até o 3°
grau, figurem como parte, beneficidrio, procurador ou representante
legal?"
Art, 642 - O tabelifio que infringir os deveres de sua fungdo°”
responderd pessoal, penal e civilmente, pelos danos causados, nos termos

Art, 633 - Os atos de reconhecimento de firmas e de autenticacdo
cépias

DE

com

competéncia plena.**

de

22

reprograficas

poderiio

ser praticados

dos arts.22, 23 e 24, todos da Lei n° 8.935/94.

por escreventes

Segao IV
Dos Atos Notariais

autorizados pelo tabelionato.?
Segdo III

Art. 643 - Sao requisitos formais do ato notarial:

Da Atividade Notarial

Art. 634 - Integra a atividade notarial:
a) avaliar a identidade, capacidade, apresentagdo e representacao

legal das partes:*”
b) assessorar e orientar, com

imparcialidade e independéncia,

os interessados, instruindo-os sobre a natureza e as conseqiiéncias do
ato a realizar;
c) redigir, em estilo correto, conciso e claro, os instrumentos

a) a redagiio na lingua portuguesa;**
b) a localidade e a data da lavratura:
ce) ser lavrado de forma clara, precisa e objetiva, de modo a nao
ensejar diividas ou interpretagdes diversas;
d) quatificar e identificar devidamente

as partes. e no caso de

interveniente, indicar também a finalidade de sua participagio.
e) a assinatura dos comparecentes. quando

for o caso;

f) a assinatura do tabeliao ou substituto;?”

publicos, utilizando os meios juridicos mais adequados 4 obtengdo dos
Art. 644 - Os tabelifes sé poderfo lavrar ou autenticar, inclusive
através de reconhecimento de firmas. atos conforme a lei-

fins visados;

d) apreciar, em negécios imobilidrios, a prova dominial.
Art. 635 - Cumpre ao tabeliao:
a) remeter, logo apdés a sua investidura, ao Registro de Iméveis
de sua comarca, ficha com a sua assinatura ¢ sinal publico. incumbindo

igual obrigacio aos seus substitutes;?”

Art. 645 - Os tabelides somente poderao colher e retratar
declaragées das partes destinadas a formar e constituir atos juridicos,
proibido aquelas que importem em depoimentos de testemunhas
arroladas, ou nfio, em processo civeis ou criminais, e para fins de
instruir as pretensGes deduzidas em Juizo.

b) prover fichdrio de cartGes de autégrafos;

¢) manter, pelo patronimico das partes, fichas. microfichas ou

banco eletrénico de dados referentes aos atos lavrados; *”!
d) exigir prévio pagamento dos impostos devidos em atos
notariais ¢ circunstanciar o recolhimento;?”
e) consignar, no Livro de Testamentos, a aprevacdo de
testamentos cerrados;
f)

langar.

no

livro

correspondente,

por

transcrigao

ou

Parfigrafo Unico - Encontrando-se a escritura ja registrada no
Offcio Imobilidrio competente, 0 tabeligo de nolas nio poderd alterar
por “em tempo, entrelinhas ou ressalvas” o ato j4 formalizado, devendo
obrigatoriamente ser corrigido por Escritura Publica de Re-Ratificagio.
Art. 646 - Em todos os atos expedidos serd aposto 0 nome do
subscritor, se nio declarado no texto.

arquivamento do préprio documento ou cépia reprografica, as
procuragdes € as autorizag6es judiciais aludidas em atos notariais, neste
referindo apenas o ndmero do respectivo registro:
g) autenticar, com sinal publico e raso, os atos expedidos

Segdo V
Da Escritura Publica

em

raziio do officio:

Art. 647 - A escritura publica. lavrada em notas de tabelido, é

h} legalizar os livros do tabelionato,

mediante

Javratura dos

documento dotado de fé publica, fazendo prova plena“*’

termos de abertura e encerramento e rubricar as respectivas folhas;
i) remeter. mensalmente,

até o décimo

dia do més seguinte

a

lavratura ov aprovagdoa, & Corregedoria-Geral da Justiga, relagiic dos
testamentos lavrados, revogados e cerrados aprovados, a fim de
constituir um Registro Central de Testamentos, dispensada a remess2
de informacao negativa.

Art. 636 - © tabeliio, como autor do instrumento péblico. nfo
estd vinculado a minutas, podendo revisd-las ou negar-lhes curso.
Art. 637 - B facultado ao tabeliao requerer ¢ ou realizar, ante
repartigées ptiblicas em geral ¢ registros piiblicos, as gestGes e diligéncias
convenientes ou necessdrias ao preparo, 4 validez e eficdcia dos atos
notariais, requerendo © que couber.?”*

§ 1° - Salvo quando exigidos por lei outros requisites, a escritura
ptiblica deve conter:
a) data e local de sua realizagdo:
b) reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de
quantos hajam compartecido ao ato. por si, como representantes,
intervenientes ou testemunhas;

c)
residéncia
necessdrio,
filtagao;
d)
e)

nome, nacionalidade, estado civil, profissic, domicilio ¢
das panes ¢ demais comparecentes, com a indicagiio, quando
do regime de bens do casamento, nome do outro cénjuge e
manifestacio clara da vontade das partes e dos intervenientes;
referéncia ao cumprimento das exigéncias legais ¢ fiscais

inerentes 4 legitimidade do ato;

Art. 638 - O tabelidio guardard sigilo sobre os fatos referentes
ao ato ov negécio jurfdico, e as confidéncias dos interessados, embora
estas no

estejam diretamente ligadas 4s manifestagdes de vontade e ou

ao objeto do ajuste.7*
Art. 639 - E livre a escolha do tabelido de notas, qualquer que
seja o domicilio das partes ov o lugar de situagiio de bens objeto do ato
ou negécio.**

f) declarag&o de ter sido lida na presenga das partes e demais
comparecentes, ou de que todos a leram;
g) assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como
a do tabelifio ou seu substituto legal, encerrando o ato.
§ 2

a

Se algum comparecente

nao puder ow nio souber escrever,

outra pessoa capaz assinard por ele, a seu rogo.
§3

a

A escritura sera redigida na lingua nacional.

Pardgrafo Unico — © tabelido de notas no poderd praticar atos
de seu oficio fora da comarca para o qual recebeu delegacio.
Art. 640 - Os atos relatives 4s disposigdes testamentdrias, com
a ressalva do art. 632 deste provimento, sdo privatives do tabelifio e do
titular de servigos notarial e de registro.
Art. 641 - No servigo de que é titular, o tabelidio nao poderd

Art. 648 - Se algum dos comparecentes nao puder ou nio
souber assinar, otra pessoa capaz assinard por ele, a seu rogo,.”#!
Art. 649 - Se algum dos comparecentes nfo souber a Ifngua
nacional e o tabeliao nfo compreender o idioma empregado, comparecera
tradutor piblico para servir de intérprete; ou, nao o havendo na
localidade, atuaré outra pessoa capaz, com idoneidade e conhecimentos
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Ba

bastantes, a juizo do tabeliiio.*

expediciic, érgio expedidor, se positiva ou negativa e em nome de
quem ou referente a que imével foi expedida, observando-se a legislaciaio

Art, 650 - Se algum dos comparecentes nfo for conhecide do
tabeliio, nem puder identificar-se através de documento, participarao
do ato, atestando sua identidade, pelo menos duas testemunhas,
devidamente identificadas pelo tabeliao.*

vigente de cada drgio fiscalizador;
e) quando o objeto da alienagdo for imével rural solicitar do
alienante o Certificado de Cadastro, com a prova de quitago do Imposto
Territorial Rural.
XI] — a certidao de agdes reais e pessoais reipersecutérias relativas
ao imével e a de 6nus reais, expedidas pelo Registro de Jméveis
competente, cujo prazo de validade, para este fim, serd de 30(trinta)

Segiia VI

Das Disposicdes Relativas a Imdveis

dias;

Art. 651 -— Nas escrituras relativas a iméveis, devem ser
observadas as disposicgées do Dec-Lei n° 93240/86 consignando-se
ainda:*?
I = nas escrituras relativas a imdveis urbanos poderd o tabelifo
descrevé-lo, consignando exclusivamente o niimero do registro ou
matricula no registro de iméveis, sua completa localizagao, logradouro,
numero, bairro, cidade e estado, desde que constem na certidio do
oficio de registro de iméveis os outros elementos necessdrios 4 completa
identificagio do mdvel;
Il — a identificacio do imdével, feita mediante indicagiio de suas
caracteristicas e confrontagées, localizagio, niimero e nome(s) dos
logradouros dos iméveis confrontantes (visto que um imdvel se limita
com outro imével, e ndo com pessoa). drea. designagao cadastral, se
houver, se urbano, de suas caracteristicas e confrontagées, localizagio,
direa, logradouro, ntimero e de suas designagio cadastral se houver, se
rural, do cédigo do imével, dos dados constantes do Certificado de

Cadastro de Imével Rural, da denominacio e de suas caracteristicas,
confrontagées, localizagio e drea, assim como, em se tratando 56 de
terreno, se fica do lado par ou impar do logradouro, identificagio da
quadra e a distancia métrica da edificagZo ou da esquina mais préxima;*
Ill - solicitar do interessado a certiddo atualizad2 do registro
anterior, fornecida pelo oficio de registro de imdveis competente,
verificando nela a exigéncia dos elementos pertinentes a descricdo €
caracterizaciio do imével, bem como a qualificagao e identificagio do
proprietério do imével, devolvendo-a para a complementagao, se
incompleta;
IV — a data da referida certidio, cujo prazo de validade é de
trinta (30) dias, deverd figurar da escritura bem como se ficou arquivada

ou acompanhada do titulo:
V — se na escritura for procedido desmembramento, fusio ou
unificagio de iméveis o tabelido deverd solicitar do interessado a
apresentagao da certidao propria fornecida pelo drgao competente da
Prefeitura Municipal, para a referida finalidade, a qual sera citada na
escritura com elementos identificadores™® ;
VI = para a lavratura de escrituras de primeira alienagao ou
transferéncia de direitos apdés a averbacio da construgdo de unidades
autéaomas em edificacdes condominiais o tabelido verificard a existéncia
da instituiciio e convencgdo de condominio respectivo, devidamente
registrado, nos casos devidos, sem as quais nao poderd lavrar a escritura;
VII - estando registrado o tabelido mencionard

na escritura a

prova de quitagio das obrigagées do(s) alienante(s) para com o
condominio, nas alienagées e transferéncias de direito de unidades ou

XIl

-

a

declaracgio

do{s)

outorgante(s),

sob

pena

de

responsabilidade civil e penal, da existéncia. ou nao, de outras agdes
reais e pessoais reipersecutérias, relativas ao imével, ¢ de outros énus
teais incidentes sobre o mesmo;
XIII - certidiio negativa de débitos para com o Instituto Nacional
do Seguro Social

-

INSS, se o outorgante for empresa ou pessoa a ela

equiparada, nos termos da legislagiio especifica, quando da alienagdo ou
constituigac de énus real, relativamente a iméveis integrantes do ativo
permanente da empresa observando as regulamentagdes administrativas
daquele Instituto; *”
XIV

- certidiio

negativa

de

débito

da

Receita

Federal,

relativamente a contribuicées incidentes sobre o faturamento e o lucro,
destinadas 4 seguridade social, quando da alienagdo ou constituigao de
énus real, versando sobre iméveis integrantes do ativo permanente

da

empresa, € em se tratando de pessoa juridica ou de pessoa fisica a ela
equiparada pela legislagdo tibutdria federal
e observadas as
regulamentagées administrativas acerca da matéria;”!
XV — a autorizagao judicial por alvard, quando necessaria,?**
deverd ser transcrita na escritura;
XVI — a matricula ou o mimero do registro anterior (1ranscrigao

e inscri¢éio, quando for o caso);
XVII - o pagamento do laudémio e quitagoes dos foros nos
liltimos 03 (trés) anos, exclusivamente com relagio aos imdveis de
marinha.?*
Art. 652 - Na escritura publica relativa a imével urbano cuja
descrigZo e caracteristicas conste da Certidao do Registro de Iméveis
anterior, © instrumento poderd consignar, a critério do tabelifo,
exclusivamente o nimero da matricula e seu respectivo registro. ou
ainda o numero

da transcri¢do ou inscrigdo enfitéutica, no Registro de

Iméveis, sua completa localizacdo, logradouro, numero, bairro, cidade,
Estado?
Seco VII
Das Disposigdes Relativas a Imdveis Rurais
Art. 653 - O tabelido nado poderd, sob pena de responsabilidade,
lavrar escrituras de desmembramento de imdvel rural se as dreas
resultantes ndo forem iguais ou superiores 4 fragdo minima de
parcelamento (médulo), impressa no Certificado de Cadastro

correspondente.*”

declaragio dots) alienante(s) ou seu procurador, sob as penas da lei, da

§ 1°- O disposto neste artigo no se aplica & alienagiio destinada,
comprovadamente, A anexagio a outro imével rural confinanie e desde

inexisténcia de débitos, inclusive multas;**

que a drea remanescente

VIll — fazer constar nas escrituras de alienagiio ou transferéncia

de direitos que tenham por objeto imdével sob o regime condominial
declaracio do alienante, sob as penas da lei. de quitagao das obrigagdes
para com o respective condominio.*”
IX -— o pagamento do Imposto sobre a Transmissio de Bens
Im6veis e de Direitos a eles relativos, quando incidente sobre o ato; ou
o reconhecimento da exoneragdo pela autoridade municipal ou
fazendaria, nos casos de imunidades, isengio ou nic-incidéncia;*

X — as certiddes fiscais, assim qualificadas:
a) em relacio aos iméveis urbanos, as referentes aos tributos
incidentes sobre o imével, quando houver transferéncia de dominio, na

forma do art.
b) no
com a prova
cinco ultimos

289 da lei 6015/73.
pertinente aos iméveis rurais, 0 Certificado de Cadastro,
de quitagio do Imposto Territorial Rural referente aos
exercicios.O imposto no incide sobre pequenas glebas

rurais (até, verificar MODULO

de cada municipio), quando exploradas,

56 ou com sua familia, pelo proprietdrio que nao possua outro imdvel;”
c) se nas certiddes fiscais apreseniadas para a lavratura da
escritura houver existéncia de débito sobre ele, deve o adquirente
expressamente declarar que tem ciéncia da divida tributaria do alienante;
d) identificar na escritura as certiddes e demais documentos
cuja apresentago seja exigida por lei mediante indicagio de data de

seja igual ou superior A fragio minima

de

parcelamento.**7
§ 2° - Nio esto sujeitos As restrigdes do parigrafo anterior os
desmembramentos

previstos no art. 2°, do Decreto

no 62.504, de 08-

04-68.
Art. 654 - A pessoa fisica estrangeira somente poderd adquirir
imével rural nfo-excedente a 50 (cinqiienta) médulos de exploragdo
indefinida, em drea continua ou descontinua””
Art. 655 - A aquisicao serd livre, independentemente de qualquer
autorizacao ou licenga, se o imével contiver drea ndo-superior a 03
(trés) médulos,

ressalvados, no entanto, os iméveis

situados em drea

considerada indispensdvel A seguranga nacional, que dependerdo de
assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional.?”
Art. 656 - Caso o adquirente nao seja proprietario de outro
imével com drea niio superior a 03 (trés) mddulos, constaré do
instrumento declaracio dele nesse sentido ¢ sob sua responsabilidade.
Art, 657 - A pessoa juridica estrangeira, autorizada a funcionar
no Brasil, ou a pessoa juridica brasileira, com participaciio. a qualquer
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titulo, de pessoas estrangeiras, fisicas ou juridicas. com a maioria do seu
adquirir iméveis rurais, seja qual for 4 extensiio, mediante a aprovagdo
do Ministério da Agricultura.”

Art. 668 - A partilha amigzvel de bens. entre herdeiros maiores
@ capazes, ¢ a adjudicacéio, quando houver herdeiro linico, podem ser
promovidas por escritura publica, nos termos do art. 2.015, do CC e do
art. 1.031, § dnico, do CPC.

Art. 658 - A soma das dreas rurais pertencentes a pessoas
estrangeiras, fisicas ou juridicas, nfo ultrapassard ‘4 (um quarto) ou
25% (vinte e cinco por cento) da superficie do municipio onde se
situem. comprovada por certidio do Registro de Im6veis.”

Art. 669 - A escritura piiblica de partilha, que seri antecedida do
pagamento do tributo correspondente, deverd conter os requisitos

capital social e residente ou com

sede no exterior, somente

poderdo

Art. 659 - As pessoas de mesma nacionalidade niéo poderao ser
proprietdrias, em cada Municipio, de mais de 40% (quarenta por cento)
do limite de 44 (um quarto) deste, equivalente a 10% (dez por cento) da
superticie do Municipio.*7
Art. 660 - Ficam excluidas das restrigdes do artigo anterior as
aquisigdes de areas muirais:

estabelecidos

pelo art. 993 do CPC.

Art. 670 - Deverdo constar da escritura as certidées negativas
da Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

Art. 671 - O pedido de homologagdo judicial da escritura miblica
de partilha, que seguird o disposto nos arts. 1.031 © seguintes do CPC,
serd acompanhado apenas de certidio de Gbito do inventariado.
Pardgrafo

| - inferior a O3(trés) médulos;
II - objeto de compra e venda, de promessa de compra e venda,

de cessio ou de promessa de cessiio; mediante escritura piblica ou
instrumento particular devidamente protocolado no registro
competente, ¢ que houver sido cadastrado no INCRA. em nome do
promitente-comprador, antes de £0.03.69:
IIT — quando o adquirente tiver filho brasileiro ou foi casado
com pessoa brasileira, sab o regime de comunhio

de bens.

Art, 661 - Da escritura relativa & aquisigao de imdvel rural por
pessoa fisica estrangeira constard, obrigatoriamente, o documento de
identidade do adquirente. prova de sua residéncia no territério nacional.
Art, 662 - 6 de 30 (trinta) dias o prazo de validade da autorizacio
para a lavratura da escrirura.“

unico

- Os autos

nio serio remetidos

4 Fazenda

Publica, se o impasto de transmissio tiver sido realizado com base em
avaliagdo prévia.
Art. 672 - Homologada a escritura publica de partilha. ficam
dispensados os respectivos formais, expedindo-se apenas certidio da
decis&o judicial.
Art. 673 - Cada herdeiro, apresentando o traslado da escritura
publica de partilha acompanhada da certidio da homologagio judicial,
poderd requerer o seu Registro Imobilidrio.

Art. 674 - Niio havendo testamento e se todos os herdeiros
forem capazes e concordes o inventdrio e a partilha poderdo ser feitas
por escritura publica, que valeré como titulo haibii para o registro
imobilidrio (art. 1°, Let n° 11.441, de 04.01.2007).

de imdével rural for pessoa

§ 1° - Poderdo igualmente ser feitos por escritura publica a

jucidica estrangeira. ou a ela equiparada, constard, obrigatortamente, da
escritura: 4 aprovagao- pelo Ministério da Agricultura, os documentos
comprobatérios de sua constitui¢éio e de licenga para seu funcionamento

separacio e o divércio consensuais, quando nado houver filhos menores
do casal, constando da escritura as disposigGes relativas a descrigdo e A

Art. 663

- Quando

o adquirente

no Brasil e a autorizagdo do Presidente da Reptiblica, nos casos previstos
no § 3°, do art. 5°, do Decreto 74.965, de 26.11.74."

Art. 664 - 5e a adquirente for sociedade anénima brasileira,
constard a prova de adocao de forma nominativa de suas agdes.**
Art. 665 - © prazo de validade do deferimento do pedido € de
30 (trinta) dias, dentro do qual deverd ser lavrada a escritura°®
Art, 666 - © tabelido que lavrar escritura com infringéncia das
prescricdes legais atinentes 4 aquisigio de imdéveis rurais por pessoas
estrangeiras responderd civil ¢ penalmente pelo ato.*”
Art. 667 - Para a pratica de quaisquer atos previstos nos arts.
167 ¢ 168, da Lei 6.015/73, relativamente a imdéveis rurais, ¢ obrigatéria

2 comprovacdo do pagamento do ITR, referente aos cinco ultimos
exercfcios.

§ 1° - Na falta dos rectbos de pagamento, essa comprovagao
poderd ser feita através de Certiddo de Quitacgao de Tributos e
Contribuigées Federais.
§ 2 - O imposto nfo incide sobre pequenas glebas rurais (até 30
hectares} quando exploradas, s6 ou com sua familia, pelo proprietdrio
que néio possua outro imével.>4

partilha dos bens em comuns ¢ 4 pensdo alimenticia e, ainda, ao acordo
quanto 4 retomada pelo cénjuge de seu nome de solteiro ou 4 manutengio
do nome adotado quando se deu o casamento. A escritura nao depende
de homologagio judicial ¢ constitui titulo hidbil para o registro civil e
tegistro de tméveis (art. 3°, § 1°, da Let n° 11.441/2007).
§ 2° - Para a lavratura da escritura publica de inventdrio, partilha,
separacio e divércio consensuais as partes deverdo estar assistidas por
advogado comum ou advogado de cada uma delas, cuja qualificagao e
assinatura constardo do ato notarial (parig.vinico, do art. 1° e § 2°, do
art. 3°, da Lei n° 11.441/2007).
§ 3° - A eseritura e demais atos notariais serao gratuitos aqueles

que se declararem pobres sob as penas da lei (§ 3°, do art. 3°, da Lei n°
11.441/2007).
§ 4° - Considerando que o disposta da Lei n° 11.441/2007 €

desafogar o Poder Judicidrio, recomenda-se aos notdrios que, até ulterior
regulamentagao especifica, nas escrituras publicas, sem valor declarado,
os emolumentos serio cobrados de acordo com o codigo 002007, da
tabela dos atos e valores dos servicos notariais.

Secao 1X
Das Procuracgdes em Causa Prépria’”
Art. 675 - As procuragdes em causa prdépria relativas a imdéveis
deverdo conter os requisites da compra-e-venda

§ 3° - Quando se tratar de iméveis com drea inferior a duzentos
hectares, a comprovagic do pagamento poderd ser substitufda por
declaragdo firmada pelo préprio interessado ou procurador bastante,
sob as penas da lei, informando no existir débito relativo ao imdvel
objeto do negécto, referente aos cinco tltimos exercicios, ou que o
débito se acha pendente de decisio administrativa ou judicial.

(a coisa, o prego e o

consentimento), ¢ por suas normas serio regidas.
Art. 676 - Para a sua lavratura serd recolhido o imposto de
transmissio inter-vivos.
Art. 677 - Os emolumentos
valor determinado.

sfio os da escritura piblica com

§ 4° - O Tabeliio encaminhard essa declaragado a Unidade
Local da Secretaria da Receita Federal, até o 10 do més subseqifente,
para fins de verificagao da veracidade.

Das Doagides

Secao VIII
Das Disposicgtes Relativas & Partilha de Bens >”

Art. 678 - As pessoas impossibilitadas de contratar ¢ facultado,
aceitar doagGes puras.?!!

Segiio X
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Pardgrafo unico - Nas escrituras de doagdo sem encargo feitas
pelos pais a favor de seus filhos absolutamente incapazes, a aceitagéio

por parte do menor resulta da incidéncia do art. 543 CC, devendo ser
evirada a representacdo dos donatarios pelos préprios doadores.*”

Da Ata Notarial
Art. 679 - Ata Notarial € a narracdo de fatos verificados
pessoalmente pelo tabelido.3"
Art, 680 - A Ata Notarial contera:

d) declaragdo de haver sido lida ao solicitante, e, sendo 0 caso,

&s cestemunhas;
e) assinatura do solicitante, ou de alguém a seu rogo, e, sendo o
caso, das testemunhas;
f) assinatura e sinal publico do notdrio.

Art. 681- Cépias de atas notariais serio arquivadas em pasta
especial no Tabelionato, resguardando-se, assim, a segurancga do
documento,

2007-

CADERNO

1

By

Art. 685 - Utilizado o livro de folhas soltas. poderd constituir
traslado do ato a copia obtida por decalque em carbono ou por meio
reprografico.
Pardgrafo unico - A cépia, com as Mesmas caracteristicas do
original. reproduzird o inteiro teor do ato, inclusive as

assinaturas e os mtmeros das folhas e do livro. conteré a mengao
“traslado” ¢ serd autenticada mediante a assinatura do sinal publico e do
sinal raso no encerratnento.
Art. 686 - Certidio é a cépia de inteiro teor ou resumida de
escrito existente em livro ou arquivo do tabelionato2"

cerrado

§ 1° - O oficial registrador nao poderd negar o registro do
documento apresentado, desde que na forma do capur deste artigo,
devendo atender os preceitos da Lei dos Registros Publicos.
§ 2° - Se a certidao por meio reprografico contiver mais de uma
folha, o certificado sera aposto na tiltima, mencionando-se a quantidade
de folhas, devidamente numeradas, rubricadas e coladas ou grampeadas,

de modo a caracterizar sua unidade.
Art. 688 - Qualquer pessoa poderd requerer
verbalmente, sem importar as razdes de seu interesse.

Secio XII

Da Aprovaciio do Testamento Cerrado?
testamento

DE

Art. 687 - A certidio poderd ser feita por meio reprografice,
certificando-se repreduzir a cépia, extrafda do livro ou arquivo, com
fidelidade ao original, indicada com preciso a localizagio.

a) local, data de sua lavratura e hora;

b) nome e qualificagado do solicitante;
c) narracfo circunstanciada dos fatos;

- Apresentado

JANEIRO

instrumente

Segdo XI

Art. 682

DE

ac tabelido,

na

presenca de pelo menos duas testemunhas, este, depois de ouvir do
testador ser aquele o seu testamento, e de afirmd-lo como

bom,

firme

e valioso, e declarar querer seja aprovado, iniciari, imediatamente apds
a ultima palavra do texto. o auto de aprovagio, assinado pelo tabeliao,

testemunhas ¢ pelo testador.
§ 1°- Seo apresentante nao fizer, por iniciativa prdpria, aquelas
declaracées, o tabeliio inquiri-lo-4 a fim de obter dele a confirmagao
dos fatos e da vontade.

§ 2° - O tabeliiio examinard o testamento, para verificar se

certidio,

Pardgrafo tinico - Enquanto vivo o testador, 56 a este ou a
procurador com poderes especiais poderfio ser fornecidas informagoes
ou certid6es do testamento.
Art. 689 - Apresentado o traslado ou certiddo ao Registro
Imobilidrio competente, este estando apto a registro, apés protocolado
e formalizado pelo Oficial Registrador o registro poderd ser alterado
em conformidade do ai. 213 da lei n° 6015/73.
Pardgrafo dnico - Verificado equivoco no traslado ou certidao
apés o registro imobilidrio, estes somente poderao ser corrigidos por
re-ratificagaio, exceto as alteragées da lei referido no caput.

contém emendas, rasuras, borrées, riscaduras ou entrelinhas, e consignara
no

Segdéo XIV

auto.

Da Autenticacéo de Documentos Avulsos

§ 3° - As folhas em que estiverem redigido o testamento serao
rubricadas pelo tabeliao.
§ 4° - Niio havendo

espaco

na ultima

folha,

Art. 690

§ 5° - Lavrado o auto, o tabelifo o lerd ac testador e testemunhas,
e apdés o testador 0 assinard, se puder. com as testemunhas ¢ o tabelido.
das testemunhas,

§ 7° - Apés as assinaturas. o tabelido passard a cerrar o
testamento, pingando Jacre derretido nos pontos onde a finha atravessar
© papel ou coser o auto aprovado e consignardé, em face externa, o
do testador,

com

a adverténcia

de importar,

a abertura, na

ineficiéncia do ato.
§ 8° - Depois de aprovado e cerrado, serd o testamento entregue
ao testador, e o tabelido langaré, no seu livro, nota do lugar, dia, més e
ano em que o testamento foi aprovado e entregue. 7!
Segiio XIII
De Traslado e Certidao

- Qualquer

autenticacio

em

documentos

avulsos

somente poderd ser dada autenticidade com a apresentagao do original.

por ele indicada, firmar4 a seu rogo, declarando fazé-lo por aquele nao
poder assinar>!

nome

escrito

Pardgrafo tinico - Poderd o tabeliZo autenticar documento
redigido em idioma estrangeiro. acompanhado de tradugio oficial; ou,
excepcionalmente. se dispuser de conhecimentos para compreender o
seu contetido, certificando esta circunstincia;
Art. 691

testador assinar, uma

avulso

o tabelido nela

apord seu sinal puiblico ¢ iniciari o instrumento em folha anexas, fazendo
disso mengio no termo.
.

§ 6° - Nao podendo o

- O tabelido, autenticard documento

ein lingua pormguesa?”

Secio XV

Da Autenticagio de Cépias Reprogrificas’”
Art.
documentos
extraidas.

692 - Ao tabelifo compete autenticar as cépias de
ptblicos ou particulares a ele apresentadas ou por ¢le

Art. 693 - A autenticacdo serd feita apds a conferéncia da cépia
com o documento original, existente no Tabelionato ou exibido pelo
apresentante.
§ 1° - O tabelifio, ao autenticar cépias reprogrdficas, nao deverd
restringir A mera conferéncia da reprodugdo com o original, mas verificar
se o documento

copiado

contém

rasuras ou quaisquer outros

sinais

indicativos de possiveis fraudes.
Art, 683 - Os twaslados e certiddées extrafdos por tabeliio fazem
a mesma prova do original?”

§ 2° - Constatada rasura ou adulteragio, recusard a autenticagao
ou, se a fizer a pedido da parte, descreverd minuciosamente o verificado.

Art. 684 - Trastado é a primeira cépia integral ¢ fiel da escritura
ptiblica, extrafda com a mesma data,

Art. 694 - Somente seriio autenticadas cépias de documentos

|
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Art. 699 - Se o tabelic dispuser de elementos suficientes para
aferir a circunstancia, deverd recusar-se a reconhecer firma de pessoas

analfabetas, embora saibam escrever o nome.
Pardgrafo tnico - Nio estiio sujeitas a essa restrigio a cépia ou
conjunto de cdpias reprogrdficas emanadas

de autoridade ou reparticio

Art. 700 - ImpGe-se o reconhecimento auténtico de firma nas

publica e por elas autenticadas ou assinadas, a constituirem documento
origindrio, como cartas de ordem, de sentenga, de arrematacao, de
adjudicag&o, formais de partilha, certiddes positivas de registros publicos

transferéncias de veiculos automotores.

e de protestos, certiddes da Junta Comercial”!

exclusiva do tabelifio, nao podendo ser constrangido a fazé-lo por

§ [° -O reconhecimento de firma é ato pessoal e de comperéncia
qualquer meio ou forma.

Art. 695

- A cada

face de documento

reproduzida

deverd

corresponder uma autenticagio, ainda que diversas reprodugdes sejam
feitas na mesma folha.

§ 2°

- No caso de alienagdo fiducidria deverd ser

do Estado do Cearé

Pardgrafo unico - Sempre que possivel, a autenticagio serd
feita no anverso do documento.

e SEINFRA??

Art. 701 - O registro de firmas, para fins de reconhecimento,
far-se-a através do cartaéo autégrafo.

Art, 696- © tabelido poderd autenticar cépias ampliadas de
imagem microfilmada, conferidas mediante aparelho leitor apropriado.

Pardgrafo
reprogrdfica

Do Reconhecimento

observado o

convénio N° 1,2005.002, celebrado entre o Detran, Tribunal de Justica

do

tinico

- Os

documento

tabeliges
de

poderio

identidade

extrair,

copia

apresentado

para

Segio XVI

preenchimento da ficha-padrao, e aquelas serio arquivadas devidamente,

de Letras, Firmas e Chancelas

a fim de possibilitar os atos de compatar e verificar.

Aut. 697 - Reconhecimento de letra ¢ a declaracao, pelo tabeliao,
da autoria de dizeres manuscritos em documento

particular, langados

em sua presenga, ou que o autor, sendo conhecido do Tabelido ou por
ele identificado. Ihe declare ré-lo escrito.
Art. 698 - Reconhecimento

de firma ¢ a declaragdo da autoria

Art. 702 - Sem o antecedente necessirio de lei autorizadora, ac
tabelida € proibido o reconhecimenro de chancela, mais poderd declarar
a existéncia do registro da assinatura mecdnica.
Art. 703 - E vedado o reconhecimento de letra ou firma em
papel em branco ou parcialmente preenchido.”?

de assinatura em documento.
Secao XVIL
§ 1° - O reconhecimento

Do Registro de Assinatura Mecanica

de firma serd:

a) auténtico, se o autor for conhecido ou identificado através

de documento pelo tabelifio e assinar em sua presenca:
b) por semelhan¢a,

quando o tabeliio confrontar a assinatura

com outra existente em seus livros ou cattdes de autdgrafos e verificar

Art. 704 -— O registro de assinatura mecdnica ser4 lavrado no
tabelionato de notas.
Pardgrafo tinico - Havendo mais de um tabelionato, permitese o registro em qualquer um deles e em quantos © usuario desejar.

a similitude.
§ 2° - No reconhecimento
de firma mencionar-se-4
expressamente a sua espécie - se auténtico ou por semelhanga - e 0
home ou nomes das pessoas indicadas, vedada a substituicfio por outras

Art. 705 - O usuirio interessado no registro requererd ao tabeliao,
discriminando:
a) o nome e domicitio do requerente;

expressdes, como supra, retro, infra, etc:

b) o mimero

de inscricdo no Cadastro

de Pessoa Ffsica, se

pessoa fisica, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica. se pessoa
§ 3° - Se eventualmente nao for fetta mengao

quanto 4 espécie

do reconhecimento, entender-se-d ter sido feita por semelhanca;

juridica;

¢) a descrigao pormenorizada da assinatura meciinica;
d) a finalidade.

§ 4° - O reconhecimento

da razio social

declararaé

a firma

langada ¢ o nome de quem a langou, e far-se-4 somente apds o registro

Art. 706 - Instruira o requerimento o fac-simile da assinatura
mecanica

do ato constitutivo da sociedade;

e exemplar

do autégrafo

de préprio

punho

devidamente

abonado.
§ 5° - Impéem-se o reconhecimento auténtico de firma

nos

contratos ou documentos de natureza econémica de valor apreciivel,
inclusive na transferéncia de veiculos automotores, observando-se

quando se tratar de pessoa juridica, igual exigéncia relativamente ao seu

Parégrafo tinico - Ao exemplar da assinatura de prépric punho,

abonada pelos meios regulares e usuais, acompanhard o numero do
registro geral da Cédula de Identidade do autor da assinarura,

representante legal;

§ 6° - A transcrigdo do documento de transferéncia de vefculo
ne Oficio de Titulos ¢ Documentos sé se dard apés exame
observancia das cautelas acima mencionadas;

quanto 4

§ 7° - Todavia, se impossibilitado o reconhecimento auténtico
exigido por lei, o tabeliio poderd fazer o reconhecimento por
semelhanga, mas declarar4 a causa e os motivos.

Art. 707 - Acolhido o pedido, autuado, examinada a regularidade,
© tabeliao certificard a data do recebimento, e nesta se considerara
efetuado o registro.

Art, 708 - O tabelifio arquivard os expedientes do registro de
assinatura mecdnica, numerados em ordem cronolégica de registro,
acondicionados em classificadores apropriados.
Segio XVIII
Dos

§ 8° - Em documentos firmados por pessoa cega, se capaz,
alfabetizada e por pessoa relativamente incapaz, o reconhecimento

Livros

Notariais

deverd ser feito por autenticidade, observado o seguinte:

Art. 709 - © Tabelionato teré os livros:

a) o tabeligo deverd fazer a leitura do documento ao signatdrio,
verificando as suas condigdes pessoais para compreensao de seu
contetido;
b) alerta-lo-4 sobre as possiveis fraudes de que pode ser vitima,
ao assumir a autoria de um escrito,
¢) serd anotada na ficha de autégrafo a circunstincia de ser
cego o autor.

I - contratos;
II - transmissées;

III - procuragées, para escrituras piblicas de procuragio ¢
substabelecimento;

IV — registro de Procuracées e Autorizagdes Judiciais, para o
registro das procuragées € autorizagées judiciais aludidas nag escrituras;
V — testamentos, para escrituras pubiicas de testamento, suas

revogagies @ para o registro das aprovagdes de testamento cerrado,
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autorizagées judiciais.
Parigrafo unico - A serventia notarial que ji adotar o sistema
de livro tinico para os atos relacionados nos incises | ¢ Il, deste artigo,
poderiio continuar a fazé-lo. sem prejuiza do andamento interno dos
servigos de sua responsabilidade.

Art. 718 - Os livros, fichas, documentos. papéis. microfilmes ¢
sistemas de computacao devero permanecer sempre sob a guarda ¢
respansabilidade do titular do servigo notarial, que zelard por sua ordem,
seguranca € conservagio.*™

Art. 710 - E facultada a especificagio dos seguintes livros:

1 — contratos: em os de contratos, sociedades, hipotecas e
quitacées:

II — transmissdes: nos de transmissGes diversas

Pardgrafo tinico - Se houver necessidade de serem periciados. o
exame deverd ocorrer na prépria sede do servigo, em dia e hora adrede
designados, com ciéncia do titular ¢ autorizagio do Juiz competente.

¢ compra ¢
Seecdo XIX
Da Lavratura dos Atos Notariais

venda;
IIF — procuragdes: em procuragdes e substabelecimenios.

Art. 711 - Os Livros de Contratos, Hipotecas e Quitagées,
Compra e Venda e Procuragées poderio ser desdobrados em sdries. até
o maximo de trés, para uso simulténeo, acrescentando-se ao respectivo
numero as letras iniciais do alfabeto.
Art, 712 - Poderd ser adotado livro de folhas soltas para
testamentos.

Art. 719 - Antes da lavratura de quaisquer atos, 0 tabelido ¢
quantos exercam fungdes notariais, deverio verificar com precisao os
seguintes aspectos:

I - identificar, por qualquer meio admitido em direito, as partes
e demais comparecentes;
Il — exigir, quando sejam partes pessoas juridicas, os documentos
comprobatérios da sua existéncia legal, das respectivas representagao

§ 1° - Aberto o livro de folhas soltas, o mesmo terd todas as suas
folhas rubricadas pelo titular do Tabelionato,

apresentagao,

§ 2° - Fica mantido o livro tradicional, podendo ambos ser em
utilizados simultaneamente.

verificar a legitimidade da representagiio e se os poderes sio suficientes

§ 3 - A numeracio dos livros serd individual ¢ diferenciada,

como segue:
a) o livre tradicional manuscrito
seguinte LT-2 e assim sucessivamente;

serd denominado

LT-1.

o

b) o livro de testamento mecanizado serd denominado LTM-1,
o seguinte LTM-2 ¢ assim sucessivamente;
c) a serventia notarial que ja adotar um sistema pratico ¢ seguro,
poderd continud-lo usando, sem prejuizo do andamento interno dos
servicos de sua responsabilidade.

para a prdtica do ato, registrando-as no livro préprio:
IV — aferir os documentos relativos 4 propriedade dos iméveis
e exigir a apresentagiio de certiddo atualizada do Registro de Iméveis,
cujo prazo de validade, para este fim, sera de 30(trinta) dias da data da
expedicdo,
V — pedir a apresentacdo de alvard para os atos sujeitos &
autorizagio judicial, como no caso de sub-rogagdo de gravames. ou
quando sejam partes espélio, massa falida. concordatdria. heranga jacente
ou vacante;??> incapazes, etc., registrando-o no livro préprio;
VI — impor a exibigdo, quando devida, de certiddes fiscais €
comprovantes de pagamento do landémio e do imposto de transmissio
(ITBN), A comprovagio de pagamento de laudémio é obrigatéria somente
quanto aos imdveis “acrescido de marinha”, - Patrim6nio

Art. 713 - Os testamentos publicos, suas revogagdes e as
aprovagées
de testamentos
cerrados
poderfio ser escritos
mecanicamente, com a utilizagiio de maquina de escrever ou sistema
informatizado.
Art. 714 - Lavrado o testamento pelos meios mecanicos, desde
logo, sera fornecida uma cOpia ao testador.
Art. 715 - Os livros de folhas soltas, para escrituragdo mecanica,
conterio 200 folhas numeradas ¢ rubricadas pelo tabeliio.
§ 1° - Na margem

tateral externa,

a folha dispord de linhas

verticais, destinadas 4s assinaturas.
§ 2° - O tabelido e as partes assinarao A margem em todas as
folhas utilizadas
no ate, mas na ultima subscreverio no fecho.

& 3° - Os livros de folhas soltas, concluido o seu uso, serao
imediatamente

encadernados.

Art. 716 - Integrard cada livro, afinal, um fndice alfabético,
pelos nomes das partes.

Art. 717 - O Livro de Registro de Procuragdes e Autorizagies
Judiciais poderiio ser constituidos pelo arquivamento dos préprios
documentos, em original ou cépia reprogrdfica, mas com os termos de
abertura e encerramento, encadernado uma vez coletados 260 (duzentos)
documentos.
§ 1° - Em cada um desses

documentos

aplicar-se-d, no canto

superior direito, carimbo com os dizeres:
“ Livro numero .....” de Registro de Procuragées e Autorizagées
Judiciais.
* Folha numero

......”

§ 2° - O indice ser4 organizado por ordem alfabética dos
outorgantes das procuragdes, ou das pessoas especificadas nas

'

Il] = examinar as procuragdes ¢ substabelecimentos, quando
algum dos comparecentes for representado por procurador, para

da Unido

-

com fundamento legal no que dispSe o art. 3° da Lei Federal n° 9.636/
97,3** ficando a critério das partes em caso de enfiteuses particulares;

VII — obrigatéria apresentagdo da Certidiio Negativa de Debito
(CND), fornecida pelo INSS e pela SRF;*?
VIII — ordenar a apresentacdo. nos atos relativos a imdveis
rurais, dos Certificados de Cadastro, acompanhados das provas de quitagiio
do Imposto Territorial Rural referente aos cinco dltimos exercicios;
IX — na aquisigao de iméveis rurais por estrangeiros, solicitar,
quando obrigatoria, a autorizagao das autoridades competentes,
§ 1° - Para fins de cautela, capaz de propiciar publicidade
relacio negocial encetada em negécios imobilidrios, a pane interessada
ou o tabelizo, quando da solicitagio da certidao da situagdo juridica do
imével, poderd requeré-la ao Oficial do Registro de Imdveis por escrito,
assinalando sua finalidade, se para alienagio ou oneragdo, indicando as
partes contratantes e a natureza do negécio, com vistas 4 protocolizagio

e averbago na matricula ou & margem da transcrigdéo do imdével,
§ 2° - A transcrigdo da certidio negativa ou positiva do Cartério
do Registro ¢ obrigatéria no traslado da escritura, mencionado a data
em que foi expedida, tendo a certidao prazo de validade de 30 (trinta)
dias.
Art. 720 - A procuragdo por instrumento particular, uma vez
registrada no cartério de titulos e documentos, outorgada para a pritica

de atos em que seja exigivel instrumento publico, surtird efeitos erga
omnes3
Art, 721 - Para a lavratura de escrituras relativas a iméveis, o
titulo anterior deve estar registrado no Registro de Imédveis, a fim de
preservar o “principio da continuidade registraria”.
Art, 722 - Exceto nas hipdteses de nfo-incidéncia, imunidade
e isencio néio serfo lavradas escrituras publicas relativas a atos sujeitos
ao imposto de transmissio, sem a prova do pagamento dos tributos
devidos.
Parégrafo tinico - Nao serd lavrada escritura com valor superior
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- No preenchimento

de recolhimento do imposto

das guias de avaliaciio para fins

de transmissio, quando se tratar de

henfeitorias em edificio em condominio, serio mencionadas

caber o uso de espago-garagem. expressa referencia ao direito a respectiva
érea.

mengdo

imdvel

foram

iniciados. as

do fato no termo de encerramento.

Art. 731 - £ proibido o fracionamento dos instrumentos em
livros sucessivos, também nos manuscritos, especialmente nos de
testamento,

Art. 724 - Para a lavratura de eseritura publica de cessifio de
relativos 4 bem

que

lltimas receberao numeragiio acrescida de letras alfabéticas. fazendo-se

a drea util,

a drea total, com o incluir a de uso comum., e, no caso de a benfeitoria

direitos hereditdrios,

1

Art. 730 - Se, pela sua extensdo, os instrumentos exigirem a
udlizagio de folhas excedentes do livro em

Art. 723

CADERNO

certo e determinado,

Art, 732 - Os atos notariais serao redigidos em lingua portuguesa

é

é em caracteres de facil lettura, manuscritos, datilografados, impressos

necessdrio o prévio recolhimento do imposto de tansmissdo de bens

ou forocopiados, utilizando-se meios mec4nicos, quimicos ou eletrénicos
de escritura ou reprografica com simbolos indeléveis ¢ insusceptiveis a
adulteragées,

de imdéveis (ITBI).

Art. 725 - Para a transferéncia onerosa entre vivos de dominio
de terrenos da Unido

(aforamento),

ou de direitos sobre

benfeitorias

neles construidas (ocupagiio), ou cessdo de direitos a eles relativos, o
alienante, foreiro ou ocupante, inscrito no Servigo do Patrimdénio da
Unio,

§ I° - A tinta, ou outro elemento de escrita utilizado, serd azul
ou preta, fixa, permanente.

deverd apresentar:

§ 2° - Sio admitidas cdépias a carbono dos atos datilografados.

L - comprovante do pagamento do laudémio,*”’ & taxa de 5%

§ 3° - Para a autenticagio de documentos avulsos e para outros
atos, poderiio ser utilizades carimbos, com os claros datilografados ou

(cinco por cento) do valor declarado, equivalente ac valor do dominio

pleno do terreno e das benfeitorias nele existentes;
II - apresentar a0 Tabelionato

manuscritos

o contrato de aforamento,

averbagio ou o Termo de Transferéncia e, em caso de ocupagdo, a
Certidio

de Inscrigdo, em que

figure

o alienante como

de modo

legfvel.

a

foreiro ou

Art. 733 - A redagdo sera em linguagem clara, precisa ¢ légica,
em ordem cronoldgica.

ocupante, e o DARF de recolhimento de laudémio devidamente quitado.
§ 1° - As palavras serfo empregadas no sentido usual, corrente,
Art.
correlativas
4 base de
infringéncia

726 - Os tabelifies devem abster-se de lavrar eserituras
a negécios jurfdicos de alienagao de fragées ideais, quando,
dados objetivos, constatarem ocorréncia de fraude e
& Lei a? 6.766/79, e ao ordenamento positive normatizador

de modo

a facilitar

a compreensio e no originar dividas.

§ 2° - A escrituragao deve ser seguida, sem claros ou espagos em
branco.

do parcelamento do solo urbano ¢ protetivo da zona rural, prejudiciais

aos mananciais de fauna e de flora e a fim de proteger os ecossistemas
contra a predagdo e a destruigéio causadas pela ocupagdo desorganizada
e sem fiscalizagio na execugdo dos condomintos rurais para fins de
lazer."

§ 3° - Nio sio admitidas abreviaturas em palavras ou nomes de

pessoas, senfio quando autorizadas por lej.7?
§ 4° - A data da escritura e os niimeros representativos de
dimensdes ou quantidades serio grafados por extenso, com a repeticio

§

[°

-

Tipifica-se

como

fragio

ideal

a

resultante

do

em algarismos, para maior clareza.

desdobramento do imdvel em partes ndo-loteadas e a permanecerem
contidas dentro da drea original, mas em razdo da alienagdo acarretam

a formagéo de condominios irregulares.
§ 2° - As fragGes podem estar expressas, indefinidamente, em
percentuais, fracGes decimais
quadrados. hectares. etc).

ou ordindrias

ou em

drea

(metros

§ 3° - Entre outros fatores objetivos a serem considerados, hd
os da disparidade entre a drea fracionada e a do todo maior, forma do
pagamento do preco em prestagdes, critérios de rescisdo contratual, de

§ 5°- As medidas serio expressas em unidades do sistema métrico
decimal sob pena de nulidade do ato. Se nos titulos primitives constarem:
bracas, palmes ou hectares deverd ser transformado para o sistema
métrico decimal, mencionando-se no traslado da escritura a medida
real correspondente a bracas, paimos ou hectares,
§ 6° - As emendas, rasuras, borrées, riscaduras e entrelinhas
serio ressalvados no fim do texto e antes da subserig¢ao, com referéncia
a sua natureza

sorte que a interpretagdo de dados autorize reconhecer configuragdo de

loteamento dissimulado.

em

§ 4° - O disposto neste item nio se aplica aos condominios
instiwurtivos e constitu{dos sob a égide da Lei n°4.591/64, eis que previstos

e Iocalizagdo.

8 7° - Se o defeito de omissio for verificado apds a assinatura,
havendo espago a seguir, sera feita a corrigenda “em tempo",

nova subscrigio; mas, se no existir, deverd ser feita retificagio em ato
proprio, com a participagiio de todos os anteriores intervenientes no
ato.

e tutelados por legislagiio especial.
Art. 734 - Os quinhdes ideais de imdveis serao expressos em
fragio decimal, ordindria, ou equivaléncia era medida de superficie,
vedada a sua especificagio em valor pecuniirio.

Art, 727 - A formagiio de condominios por atos infer vives
sobre imdveis rurais somente sera admitida se conservada a destinagio
rural do imével, para fins de exploragdo agropecudria ou extrativa.
Art. 728 - Se houver indicios suficientes ou evidéncia de
loteamento de fato, aos Notdrios cumpre encaminhar noticia ao
tepresentante do Ministério Publico, anexando documentacio

documentos avulsos. como orgamentos, mapas. etc., mas serio
transcritos na propria escritura, ou, se estiverem registrados no Registro

disponivel.

de Titulos e Documentos,

Art.

735

- Nio

& admissivel

inserir

consignar-se-d

nos

livros

notariais

na escritura o nimero

do

registro,
Segdo XX
Da Eserituragio

Art.

736

~- Os

alvards

judiciais

e€ as

procuragdes

e

substabelecimentos serao registrados no Livro de Registro de Procuragdes

Art. 729 - A numeragao das escrituras da mesma espécie juridica
nio serd interrompida ao fim de cada livro, continuando
indefinidamente,*”!

e Autorizacées Judiciais. mencionando-se na escritura o livro e 0 numero

Pardgrafo Gnico - Nos livros desdobrados, os instrumentos serdo

estrangeira, serd feita referéncia, no ato, ac livro e A folha do Registro

de registro.

Art. 737 - Utilizado instrumento
lavrados

alternadamente em cada uma das séries, observada dtplice

numeracio: a ordinal, do livro, e a geral, do servigo, para as escrituras
de cada espécie,

de Titulos

de mandato

de otigem

e Documentos onde foi registrado.

Art. 738 - Em relagiio a0 imposto de transmissio devido, nas
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1

ee

competentes;
Il - efetuar as averbagdes e os cancelamentos de sua competéncia;

ITI - expedir certidées de atos ¢ documentos que constem de
seus registros ¢ papéis.

Art. 739 - Nos casos de transferéncia onerosa entre vivos de
ou de direitos sobre

§ 1° - Para comodidade do devedor os emolumentos alusivos a

benfeitorias neles construfdas (ocupagac). ou de cessio de direitos a
eles relativos, constard no corpo da escritura a referéncia aos documentos
apresentados, ficando nelas especificados, quanto ao documento oftcial
de arrecadagfio DARF. o seu valor e data de quitagao, e a individuagio
do banco e a agéncia arrecadadora.

baixa da distribuigio serfo recebidos pelo oficial de protestos, conforme

dominio

wil de terrenos da Unido

(aforamento),

.
CAPITULO XIV
.
TABELIAO DE NOTAS E CONTRATOS MARITIMOS**

previsto nos §§ 3° ¢ 4°, do art. 183, deste provimento.
§ 2° — Nas comarcas

onde

niéo houver Cartério

privative de

Distribuigio a competéncia para esse mister é do cartério do 1° Oficio
da Comarea.*”

CAPITULO XVI
DAS DISPOSICOES FINAIS DIVERSAS

Segio |
Das Normas Gerais

Art. 748 - De todos os atos lavrados pelos tabeliaes serao
organizados

Act, 740 - Ao tabelido de notas e contratos maritimos incumbe:

fichas,

microfichas ou banco

eletrénico de dades

pelo

patronimico das partes, independentemente da obrigatoriedade dos
indices dos livros respectivos,"*

1} lavrar atos, contratos ¢ instrumentos relativos a transagées

de embarcagSes a que as partes devam ou queiram dar forma legal de
escritura piblica;
1} reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito
marftimo;
IIT) registrar os documentos de mesma natureza;
TV) expedir trastados e certiddes;

Pardgrafo Unico - Os atos relativos 4s promessas, cessGes,
compra

e venda e outra

qualquer modalidade

de transferéncia

de

propriedade de embarcacées sujeitas a registro, serdo feitas por escritura
publica, lavrada por qualquer tabelidio de notas, se na comarca nao
existir cartério privative de contratos maritimos,*™
Art. 741

- O tabeli#o de notas e contratos

Art. 749 - Os documentos transcritos nas escrituras serio
arquivados no Tabelionato, de forma a assegurar pronto acesso ¢
consulta.
§ 1° - As guias de Imposto de Transmissao serio arquivadas na

ordem cronoldgicas das escrituras em partes correspondentes aos livros.
§ 2° - O tabeliio fica desobrigado de manter no Tabelionato o
original ou cépias autenticadas das certiddes fiscais ¢ das certidées de
acées reais e pessoais reipersecutérias, relativas aos imdveis, ¢ a de
6nus reais, uma vez que transcreva na escrituca os elementos necessdnios
A sua identificacao, mas. nesse caso. as certidjes acompanhario o
traslado da escritura??

maritimos adotard

os livros de escrituras de contratos maritimos de procuragGes especiais
para contratoes maritimos e de registro de firmas.

Art. 750 - As eserituras pliblicas. como atos formados
exclusivamente em decorréncia da vontade das partes, s6 poderdo ser

retificadas ou aditadas através de outra escritura publica.
Art. 742 - © tabeliao de notas e contratos maritimos observara,
no que couber, as disposicdes desta Consolidagio referentes aos Oficios
de Notas e As normas de carter geral estabelecidas para os Serventudrios

Art, 751 - Bm face de sistemética notarial e 4 organizagao de
seus livros, ¢ impraticdvel a averbacdo, em atos lavrados, de revogacées,

da Justiga.*5

substabelecimentos,

cancelamento,

distratos ou quaisquer alteragdes

posteriores,
Segio IT

Art. 752 - Mediante ato de aditivo, sé por ele subscrito, e se na

Da Transferéncia de Embarcagées

forma e substdncia ndo

Art. 743 - Os atos relativos 4s promessas, cessOes, compra e
venda ¢ outra qualquer modalidade de transferéncia de propriedade de

embarcacdes sujeitas a registro serio feitos, no dmbito deste Estado,
por escritura publica, e no Tabelionato privativo de contratos maritimos.

for alterada a vontade das

partes, o tabelido

poder4 suprir omissées ¢ corrigir erros e enganos de grafia cometidos
em escritura publica, anotando, A margem desta, a ocorréncia e sua
causa.*?

Art. 744 - As disposigées acima aplicam-se 4s embarcacées
brastleiras, exceto As da Marinha de Guerra, com arqueagiio bruta superior

Art. 753 - Nas escrituras declaradas sem efeito, 0 tabeliao
certificaré as causas e motivos, dataré e assinard o ato, sendo exigiveis
os emolumentos respectivos se atribuiveis a culpa as partes.

a 20 (vinte) toneladas, se empregadas na navegagdo maritima, e aquelas
com arqueacio bruta superior a 50 (cingiienta) toneladas quando
destinadas a qualquer modalidade de navegagiio interior.

declarard incompleta a escritura e¢ consignard,

Art. 745 - Se o(s) outorgante(s) for casado, qualquer que seja o
regime de bens, ¢ indispensdvel o consentimento de seu cénjuge.

8 1° - Na auséncia de assinatura de uma das partes, o tabeliiio
assinaturas faltantes, mas pelo ato serio
imputdvel a qualquer das partes.

individuando, as

devidos emolumentes,

se

§ 2° - Na situagdo descrita é proibido fornecer certidio ou
Art. 746 - O registro da propriedade de embarcacées sera
deferido, exceto nos casos previstos na lei n° 7.652, de 03 de fevereiro
de 1988, a pessoa fisica residente e domiciliada no Pafs ou a entidade
pblica ou privada sujeita as leis brasileiras.

CAPITULO XV

.

DO OF{CIO DE REGISTRO DE DISTRIBUICAO
Segiio I
Normas Gerais
Art. 747 - Compete ao Oficial de Registro de Distribuigéo de
Protestos:**
J - quando previamente exigida, proceder 4 distribui¢io eqilitativa
pelos servigos da mesma natureza, registrando os atos praticados; em
caso contrario, registrar as comunicagdes recebidas dos drgaos e servicos

traslado sem ordem judicial.

Art. 754 - O tabelido comunicard 4 Secretaria da Receita Federal,
mediante preenchimento da “Declaragio Sobre Operagdo Imobilidria”’,
alienagdes ou aquisicdes de iméveis.“
Art. 755 - Constard do instrumento publico a expressio
“EMITIDA DOI - Declaragiio sobre Operagdes Imobilidrias”, conforme
instrug¢io da Receita Federal.
Art. 756 - A falta da comunicacio sujeitard o infrator 4 multa
de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor do ato a0 més calenddrio
ou fragao limitada a 1%(um por cento)."*
Art. 757 - A obrigatoriedade ou a dispensa da comunicagiio a
Secretaria da Receita Federal, estao dispostas na legislagio vigente.“?
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§ [° - A inobservancia dos requisitos legais na lavratura do arto
notarial que impegam o registro da escritura, implicard no pagamento

DISPOSICOES FINAIS GERAIS
Art. 758 - Notdrio ou Tabeliao € o profissional do Direito
dotado de Fé Piiblica, a quem é delegado 9 exercicio da atividade Notarial.

da multa corespondente ao valor do FERMOJU
notarial em proveite do apresentante.
§ 2° - As

Art. 759 - Incumbe ao Notério:

registrados

em

re-ratificagdées

face

de

realizadas

comprovadas

incidente sob o ato

dos

atos

omissdes

notariais

ou

erros

nio

de

responsabilidade exclusiva do Notdrio, isenta o usudrio do pagamento

T-

remeter, facultativamente, logo apos sua investidura, a

todas as Serventias de Notas, de Registros, Colégio Notarial e Registral

ficha com sua assinatura e sinal publico, incumbindo igual obrigagiio aos
seus auxiliares;
1l- _ formalizar juridicamente a vontade das partes;
JItintervir nos atos e negdécios juridicos a que as partes
devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a
redagéo ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os
originais e expedindo cépias fidedignas de seu contettdo;

IV -

Al autenticar, mediante conferéncia com os respectivos
orginais, cOépias reprogrdficas;
XIIT passar, conferir e consettar ptiblicas-formas;
XIV — conferir a identidade, capacidade e representagao das

partes;
XV—~ — aconselhar com imparcialidade ¢ independéncia, a todos
os integrantes da relagdo negocial, instruindo-os sobre a natureza ¢ as
XVI-

— redigir em

produzir:

estilo correto,

conciso

Art. 764 - Este provimento entrard em vigor na data de sua
publicagiio, revogadas as disposigdes em contrdrio.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE

Desembargador JOAO DE DEUS BARROS BRINGEL
CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA

impostos

VII-— — consignar a aprovagiio de testamentos cerrados ¢ outros;
VIIT~
comunicar ao offcio imobilidrio competente as
escrituras de constituicio de dote e de arrolamento de bens particulares
da mulher casada:
IX arquivar em pasta prépria, as autorizacdes judiciais para
a pratica de atos notariais;
X—guardar sigilo profissional, nio sé sobre os fatos
referentes ao negdécio, mas também em relacgio 4s confidéncias feitas
pelas partes, ainda que estas ndo estejam diretamente ligadas ao objetivo
do ajuste;*+
XIextrair, por meio datilografico, reprogrdfico ou por
impressio pelo sistema de computador, certidées de instrumentos
publicos e de documentos arquivados;

do ato que pretendam

remanescendo a sua responsabilidade

para quem efetivamente, a ela deu causa.***

Gabinete do Corregedor Geral da Justiga do Estado do Ceard,
aos 19 (dezenove) dias do més de janeiro de 2007 (dois mil e sete),

autenticar fatos;

Vmanter fichdrio de carté6es de autégrafos;
VIexigir o comprovante de pagamento dos
devidos em atos notariats;

conseqliéncias

dos emolumentos. FERMOJU,

e claro,

os

instrumentos publicos, utilizandoe os meios juridicos mais adequados
obtengiio dos fins visados;

4

XVII — apreciar em negécios imobilidrios, a prova dominial;
XVIII — dar cumprimento 4s ordens judiciais, solicitando
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1 Lei n® 6.015/73, art. 167, I, 21 ¢ 23: Cédigo Civil, art.

art. 22
art. 212
art. 167, II, 13
arts. 176 § 3° e 235 § unico
art. 40
29.04.1999

4 Lei n° 6.015/73, art. 167, 1, 25 e Cédigo
Ré Lei n® 6.515/77

265.
1.473
unico
1.485 e 1.489 e Lei n° 6.015/73, art. 238

* Lei n° 6.015/73, arts. 167, 1, 3 e 242, Let n° 8,245/91;, DecretoLei n° 24.105/34, Cédigo Civil, arts. 565 e segs.
®3 Estatuto da Terra, arts. 95, § 5°,

95 e segs.; Decreto 59.566/66,

arts. 16 © segs.
4 Lei n® 8.245/91, art. 33 e Lei n° 6.015/73, art. 167, II, 16.
*$ Lei n° 6.015, art. 169, If] e Lei n° 8.245/91, art. 33, § unico

Lei n° 6.015/73, art. 167, I, 5: Cédigo Civil, arts. 659 e segs e 813
e segs.; CLT, art. 889; Lei 7.513/86; Lei 6.830/80 e Constituigio

© Lei n° 6.830/80, art. L4.
® Decreto-Lei n° 167/67, art. 69; Decreto-Lei n° 413/69, art. 57;
Lei n° 8.929/94, art. 18; Lei n° 6,015/73, art. 260 e Cddigo de

Processo Civil, art.649, 165.
lei n° 5.172/66, art. 186; Lei n® 11.101/2005 e Cédigo Civil

art, 965,
* Lei n® 8.212/91, art. 53, § 1°

” Lei n° 6.015/73, art. 167, 1. 6; Codigo Civil, arts. 1.378 ¢ segs.;
Cédigo de Mineragio, arts. 59 € segs.
™ Serviente € o imével sobre o qual recaia a servidio.
% Dominante é 0 imével favorecido
Cédigo
Cédigo
Cédigo
Cédigo

Civil,
Civil,
Civil,
Civil,

art,
art,
art.
arts.

1% Lei n° 6.015/73, ant. 167, I, 28: Cédigo

de Processo Civil, arts.

941 e segs; Cédigo Civil, art. 1.238; Lei n® 6.969/81; Decreto n°
$7.040/82; Decreto n° 87.620/82 e Constituigfo Federal, arts. 183
191
' Lei n® 6.015773, art. 226
130 Lei n° 6.015/73, art. 167, I, 30; Cédigo
BY Lei n° 6.015/73, art. 187.

Civil, art. 533.

'2Instrucio Normativa da Receita Federal n° 85, de 21.11.97.
Ordem de Servigo do INSS n° 207 de abril/99 e n* 211, de junho/99,
3 Lei n® 6,015/73, art. 167, E31.
4 Lei n® 8934/94, art. 53
33 Lei n° 8.934/94, art. 64 e Lei n° 6404/76,

art. 234

56 Lei n° 6.015/73, at. 167, 1, 33; Cédigo Civil, art. 538
37 Let n° 6,015/73, art. 218.
38 Lei n® 7.433, de 18.12.85; Decreto n° 93.240, de 09.09.86
art. 294.

“9 Oficio da Geréncia do Patrim6nio da Unido, de 08/06/2006
™ Lei 6.015/73, art. 167, II.

® Cddigo de Processo Civil, arts. 659, § 4°.

%*
7
%
*

7 Cédigo Processo Civil, art. 669.

9 Lei n° 6.015/73,

Federal, art. 5°, XXVI.
Lei n°? 6.015/73, art. 239, IT.

9. CTN

Civil, art. 2.015.

15 Cédigo de Processo Civil, art. 1.031 e segs.

™ Lei n° 9.785/99, que alterou a Lei 6.766/79 e Lei n° 6.015/94, art.
167. I, 36
7 Lei n® 8.009/90; n° 10.406/2006, arts. 1.711 até 1.722 ¢ Lei n*
6.015/73, arts. 260 a
% Cédigo Civil, art.
*” idem, art. 1.492, §
® idem, art. 1.489
* Cédigo Civil, arts.

1.314 ¢

segs.; Cédigo de Processo Civil, arts. 946 ¢ segs. ¢ Lei n° 4.591/64
3 Veja art. 32 e seguintes da Lei no 4.591/64.

'42
'S
4
5
38

Lei 6.015/73, art. 246, § 1°
Let 6.015/73, art. 246, § 1°
Lei 6.015/73, art. 167, II, 7; Decreto-Lei n ° 70/66.
Lei 6.015/73, art. 167, IL, & CPC, arts. 826 ¢ ss.; Lei 8.245/91, art.
e Lei 9.514/97, art. 17. Ie II,

48 Lei dos
46.
47 Lei dos
48 Lei dos
pela Lei n°
“ Lei dos

Registros Piblicos. art. 167, I. 70, Lei n° 6.515/77, art.
Registros Publicos, art. 167, II, 27.
Registros Publicos, art. 167, II, 14, com a alteragio trazida
6.850/80
Registros Publices, art. 167, I, 75, com a redagdo dada pela

Lei n° 6.941/81.
9 Lei dos Registros Publicos, art. 246.

108, II.
1.227 e 1.500
1.388.
1.388 e 1.389

‘1 Lei dos Registros Piblicos, art. 247

© Clévis Bevildqua, Direito das Coisas, 4° Ed. Rio de Janeiro,
Forense, 1956, v. 1 p. 281
10 Lei n° 6.015/73, art. 167, J, 10; Cédigo

Civil, art. 678 e segs.;

2 Lei 6.015/73, art. 247.
83 Cédigo Civil, art, 9°, III; CPC,
arts. 29, V, 92 e 93
1 Lei n° 4.771/65.

arts. 1.177 e ss.; Lei 6.015/73,

Constituic¢ao Federal, art, 49 das DCT ¢ MP n° 1.567-6/97

35 Lei 6.015/73, art. 167, II, 16, com redagdo dada pela Lei n°

12 Lei n° 6.015/73, art. 243.
10 Tei n° 6.015/73, art. 258.
1% Cédigo Civil, arts. 108 ¢ 109.

8.245/91,
156 Tei 6.015/73, ant. 167, 0, 17, item acrescentado pela Lei n° 9.514/
97.

5 Lei n° 7.433, de 18.12.85 e Decreto n° 93.240, de 09.09.86,

'S7 Constituigao Federal. art. 226, § 3°, regulamentado pela Lei n°
9,278/96.

1 Instrugio Normativa n° 93 da Receita Federal e Decreto n° 3.048/
99, art. 257, § 8°, IV,
7 Lei n® 6.015/73, art. 167, I, 11 ¢ Cédigo Civil, arts. 805 e segs.

18 Clévis Bevildqua, Direito das Coisas, v. 2, p.98. Paulo Azevedo,
1956 e Cédigo Civil, art. 1.506

Lei n° 6.015/73, art. 241.
Orlando Gomes, Direito Reais, cit. T. 2, p. 496.
Clévis Beviléqua, Direito das Coisas, Cédigo Civil Comentado, v.
2, pag. 98
12 Cédigo Civil, art. 1.506, § 2°. TISP, 4" Cam. Civ. Ag! 79.018, RT.
267:361; RF. [78:217.
1 Lei n° 6.015/73, art. 167, I, 12: art.

167, IL

1, art. 169 caput e

158 Deereto-Lei n° 25/37, art. 13; Lei n° 6,292/75,
‘899 Decreto-Lei n° 3.365/41; Lei n° 4,132/62; e Constituigéo
Federal, arts. 5°, XXIV, 22, II, e 182, § 3°.

1
'@
'@
'8

Cédigo
Lei dos
Cédigo
Cédigo

Civil, atts.
Registros
Civil, at.
Civil, art.

579 € ss.
Piblicos, art. 217.
1.653
1.639

'% Cédigo Civil, art. 1.640
8 Cédigo Civil, 1.40, parégrafo nico

DIARIO
8 Codigo

DA

JUSTIGA

N°

015

FORTALEZA,

22

DE

JANEIRO

DE

8

©? Cédigo Civil. art. 1.410
% Cédigo Civil, art. 1.958
" Lei 6.015/73, art. 248
'2 Lei 6.015/73, art. 249
3 Lei 6,015/73, art. 250
4 Lei 6.015/73, art. 251
"$ Cédigo de Processo Civil. art. 698
% Lei 6.015/73, art . 252
7 Lei 6.015/73. art. 253
™ Let 6.015/73, art. 354
™ Lei 4.591/64, art. 34, § 4°
0 Lei 6.015/73, art. 255
#1 Lei 6.766/79, art. 28, com as alteragdes da Lei 9.785/99
8? Lei 6.015/73, art. 256
3 Lei 6.766/79, art. 2,4 1°
™ Lei 6.766/79, art. 2°, § 3°
83 Lei 6.766/79, art. 13
6 Lei 6.766/79, art. 18

“4! Decreto-lei 9.760/46, art. 205

If

Codigo de Processo Civil, art. 237, II

“ Cédigo Civil, art. 1.496
40 Lei 6.015/73, arts.

45 Lei 5.709/71, arts. 8° ¢ 9°
#6
>T
**
+3

Lei 5.709/71, art. 15
Lei 5.709/71, art. 11
Constituigdo Federal, art. 91, § 1°, II
Lei 6.634/79, art. 1°

2% Cédigo Civil, art. 100.
+1 Dec-Lei 58, art.3°.

= Lei n° 6.766/79,art.22.

3 Dec-Lei n° 73/66
"4 Cédigo de Processo Penal, art.125.
43 Cédigo Civil, art.1711 ¢ 1714/1117.

6 Lei 8.004/90
27 Lei n° 492/37, art.3° e¢ art.14°.
38 Dec-Lei 167/67, art.16
20
76l
28
3

™ Lei 6.015/73, art, 213, § 12
Lei 6.015/73, art. 246, § 1°

768 Lei n° 8935, art, 20, § 3°
*? Cédigo
© Tei no
7 Let no
Art, 289

5 Lei 6.015/73, art. 213, § 9°

213. § £1
289
37
37

° Lei 4.591/64, art. 4°, pardgrafo

7.182/84
! Lei 7.433/85, art.

3
unico, com

413/69, art.51

*66 Art 1864 e 1868, CC
77 Lei n° 8935, art. 20, $ 5°

' Cédigo de Proces so Civil, art. 184, § 1°
™ Lei 6.015/73, art. 213, § 7°
art.
art .
art.
art.

167/67, art. 69.

Dec-Lei 167/67, art.S9 ¢ Dec-Lei
Art. 18
Lei Federal n° 821/91, art.53.
Lei n° 8.397/92

*4 Cédigo de Processo Civil, att.364.
* Lei n® 8935/04, art.7°

1 Cédigo de Processo Civil, art. 184
™ Cédigo de Processo Civil. Art. 178

6015/73,
6.015/73,
4.771/65,
4.829/65,

199 a 202

+? Constituic#o Federal, art. 190
“3 Lei 5.709/71, art. 3°
4 Lei 5,709/71, art. 12

Dec-Lei
*7 Tei 8212/91. art. 47, II
8 Lei 6.766/79, art, 41

Lei
Let
Lei
Lei

CADERNO

Civil, art, 1.687

'8? Cédigo Civil, art. 1.641
** Codigo Civil, art. 1.672

6
‘7
8
9

2007-

redagao dada pela Lei

Civil, arts. 1°,2°. 1634.V ¢ arts.
8.935, arts. 28 , 30. 41 e 46
8.935, art. 41.
da Lei n® 6015.

1630 € 169]

Lei no 8.935/94, art. 7, § unico.

*4 Lei n° 8935,

art. 30,V1

5 Lei no 8.935, arts.8" ¢ 9°
an

§

z

2 Lei 6.015/73, art. 168
73 Lei 6.015/73, art . 169
*4 Lei 6.015/73, art. 295, pardgrafo tinico
°° Provimento 01/2007; Art. 364.

205 Let 6.015/73, art . 170
°? Lei 6.015/73, art . 171
8 Lei 6.015/73, art . 182
*) Lei 6,015/73, art . 183
40 Tei 6.015/73, art . 184
4! Lei 6015/73. art . 185
?2 Lei 6.015/73, art . 186
"3 Lei 6.015/73, art . 188
44 Lei 6.015/73, art . 189
43 Lei 6.015/73, art . 190
28 Lei 6,015/73, art . 191
47 Lei 6.015/73, art. 192
23 Lei 6.015/73, art. 193
4? Tei 6.015/73, art. 194
*0 Let 6,015/73, art, 195
2! Lei 6.015/73, art. 196

2 Lei 6,015/73, art. 197
*3 Lei 6.015/73, art. 205
*4 Lei 6.015/73, art. 206
25 Lei 6.015/73, art. 208
26 Lei 6.015/73, art. 209
7 Lei 6,015/73, art. 210
™8 Lei 6.015/73, art. 211
29 Lei 6.015/73, art. 220
220 Let 6.015/73, art. 227
1 Lei 6.015/73, art. 237
* Let 6.015/73, art. 228
23 Lei 6,015/73, art. 229
*4 Lei 6.015/73, art. 230
+3 Lei 6.015/73, art. 209
46 Lei 6.015/73, art. 233
37 Lei 6.015/73, art. 234

"6 Lei no 8.935, art. 27

7? Lei no 8.935
*2 Constituigio Federal, art.13
7 Lei n° 8935/04, art.20, § 45
780 Art, 215, Codigo Civil

781 Cédigo Civil, art. 215, § 2°.
*™Cédigo Civil, art. 215, § 5°.

*83 Lei n° 6015,Art. 176, If, item 3, letras “a” ¢ “b” e¢ art. 225,
4 Lei n° 6015/73, arts.

176 e 225

*8 Lei n° 6766/79
#6 Lei n° 4591/64, art.4°, § unico

¢ Lei n° 7433/85, art.2°,

47 Lei n° 7433/85, art.2°, § 2°
4 Constituigéo Federal,arts.155,1, a,¢,156,I[,
e Municipal vigente nesta data.

§ 2°

¢ § 2°; Leis Municipal

8) Lei n° 9393/96

9) Let n° 8212/96 e Provimento n° 7/2005.
*l Decreto n® 2173/87, art.82,] e §§ 12,13,14.Instrugdo Narmativa
n° 93 da RF, de 23.11.2001 e¢ Provimento n° 7/2005.

2
™
™
3
28
7
8
~

Lei n° 6015/73,art.224,
Lei n° 6015/73,art. 222.
Lei n° 9636/98.
lei n° 7433/85, art.2°, § 1°, Decreto n° 93240/86, art.3°.
Lei n° 4504/64, art.65 e Lei n° 5868/72, art.8, § 3° .
lei n° 5868/72,ar0.8°, § 4°.
Lei n° 3709/71, art.3°.
Constitui¢io Federal,art 91, § 1° e Let n® 5709/11, at.3°, § I*,

art. 7°.
*°Lej no 5,709/71, art. 50 , §§ lo e 20 : Decreto no 74.965/74, art. 11

*! Lei n° 5709/71, art.12.caput.
2 Lei n° 5709/71, art.12, § 1°.

3Lei n° 74.965/74, art.10,§ dnico.
54 Tei n° 74.965/74, art. 14, Lei n° 5709/71,

3 Decreto no 74.965/74, art. 14, § 1°.
306 Decreto no 74.965/74, art. 14, § 2°.
*7 Lei no 5.709, art. 15,

#8 Tei n° 9393/96, art 2°, § Unico, IIL.
* Lei n® 5709,art 15

art.9°, § Unico .

DIARIO

DA

JUSTIGA
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615

FORTALEZA,
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DE

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

'

KGa

M9 Cédigo civil, art.685

pena das autoridades impetradas de se submeterem &s sangGes previstas

4

na Lei n° $.429/92

Cédigo civil, art.543

32 Cédigo civil, arts. 3° ¢ 4°, art.1748,1I, salvo o disposto nos arts.
2005

¢ 2006.

313 Cédigo de processo Civil, art.364 e art.7°,H1.8 Gnico da Lei n°

(improbidade administrativa).

Notifique-se 4 autoridade impetrada para que conheca e cumpra
a decisiio, assim como para que prestem as informagées de estilo.
Cite-se o Estado do Ceara, como litisconsorte passivo
necessario.

8935/94.
34 Cédigo Civil, art.1.868.
36 Cédigo Civil, art. 1.871.

Apés, abra-se vista 4 Douta Procuradoria Geral de Justiga.
Expedientes

Necessdrios.

36 Cédigo Civil, art. 1.874.
Cédigo Civil, art. 217.
38 Lei n° 6015, art. 19 & seguintes.
3 Constittigio Federal, art.13 e art 6° da lei n° 8935.

Fortaleza, 1° de dezembro de 2006.
Des" Maria Iracema do Vale Holanda, relatora.

#0 Lei n® 8935/94, art.7°,V
71 LET N® 8935/94 art. 7°, IV.
Cédiga Civil, art.1361, § 1°

Republicado

Fortaleza,

!7 de Janeiro de 2007

Responsavel
por incorregao,
BES

33 Cédigo Civil, art.166,11

TRIBUNAL

Lei n° 8935/94,art,30°,1

25 JACENTE - E a heranga que no tem herdeiro, legitimo ou
testamentdric, notoriamente conhecido, ou que foi repudiada pelas
pessoas sucessiveis, Diretto Civil VACANTE - a) Qualidade do bem que
estd sem dono ou que foi abandonado; b) heranga em que nao hd herdeiros,
sendo deferida ao Municipio, Distrito Federal ou Unido. Direite Civil.
*& Constituic¢io Federal, art.20.
*? Decreto-Lei n° 1.958/82, com as modificagdes introduzidas pelo
Decreto-Lei n° 2.038/83; Decreto-Lei n° 2.173/97, art.84: hoje
Instrugac Normativa da Receita Federal

n° 93, de 23.11.2001

28 Provimento n° 03/2002.
29 Decreto-Lei

n° 2398/89

380 Lei n° 6766/79,art. 4° e art. 19 § 4° e Lei n° 9785/99, que alterou
alguns artigos da Lei n° 6766/79,
3! Lei n° 6015, art.7°
3? Lej n° 6015/73, art. 29,8

1%. “f

©
«
e
«

2006,0025.9560-5/0 - MANDADO DE SEGURANGA
Impetrante. ; CICERO ELIONALDO FILGUEIRAS CRUZ
Rep. Juridico : 4874 - CE MARIA OLGANIVIA CRUZ
Impetrado : MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DO CEARA

* Relator(a): Des. ANTONIO ABELARDO
Despacho:

BENEVIDES

MORAES

R.H.

Conctlusos.
Homologo a desisténcia formulada a fl. 77 ¢ declaro extinto o
mandamus (CPC, art. 267, VIII).
Publique-se e intime-se, arquivando-se oportunamente.
Exp. Necessdrios.
Fortaleza, 08 de janeiro de 2007.
Des. Anténio

33 Lei n® 3935/94, art.10
35 Lei no 7.652/88, art. 33.
3 Lei n° 12342, art.463.

PLENO

PUBLICACAO DE DESPACHO
Nimero do Despacho: 4 - Ano: 2007

Abelardo Benevides Moraes.

® 2006.0023.6580-4/0

- MANDADO

DE

relator

SEGURANCA

« #Ht Segredo de Justiga Ht

336 Lei n° 8935, art.13 e Lei n° 12342/94, art.402

¢
*

27 Lei n? 12342/94, art. 544
8 Lei n° 8935, art.4]

39 Decreto n° 93.240, art. 2°,
3” Disposigio paralela a do § 1°, parte final, do art. 213 da Lei
n°6.015/73.9
MU SRE/IN-473.23.11.2004
32 SRF/IN- 93. 23.11.2001
33 SRE/IN- 93, 23.11.2001

“4 Lei n® 8935/94,art. 29,VI

Rep. Juridico : 8637 - CE ANTONIO FRANCISCO ARRUDA PRADO
Relator(a): Desa. MARIA SIRENE DE SOUZA SOBREIRA

Despacho: PARTE FINAL.

A vista de tais ponderagdes. indefiro. pois a petigo de inicio e,
ipso facto, decreto a extingdo do processo sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 8° da lei 1.533/51, 267, VI do Cédigo de Processo
Civil e do art. 33, IX do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
Expedientes Necessdrios.
Fortaleza, 08 de janeiro de 2006.
Desa. Maria Sirene de Souza Sobreira. relatora.

43 Lei n° 10169/2000, art.3,IV.
2006.0029.9632-4/0 - MANDADO DE SEGURANCA
Impetrante : TANE SALES DE ALBUQUERQUE
Rep. Juridico : 3146 - CE MAURICIO MORAIS DE LIMA
Rep. Juridico : 3789 - CE MARIA NEIDE BEZERRA EVANGELISTA
Rep. Jurfdico : 4100 - CE JOSE FELICIANO DE CARVALHO JUNIOR
Rep. Juridico : 6459 - CE LILIAN LUSITANO CYSNE
Rep. Juridico : 6496 - CE ELIANA GARCIA DE CARVALHO

5 - TRIBUNAL PLENO
5.2

-DESPACHOS DOS RELATORES

Rep.

TRIBUNAL PLENO
PUBLICACAO DE DESPACHO
Numero do Despacho: 02 - Ano: 2007

RODRIGUES

Impetrado : SECRETARIO DE EDUCAGAO
BO CEARA

BASICA DO ESTADO

© Litisconsorte passivo : ESTADO DO CEARA
* Relator(a); Desa.

MARIA

IRACEMA

DO

VALE

HOLANDA

Despacho: PARTE FINAL
Por tais razdes, DEFIRO a liminar pleiteada nos termos do
pedido, determinando a autoridade impetrada que efetue 0 pagamento
do beneficio a que tem direito a impetrante, em sua totalidade, a saber,
que a impetrante aufira rendimentos como se na ativa estivesse,
determinando-se que em seu atual Cédigo 301 - Proventos, conste um
valor igual ao que lhe corresponderia ao Codigo 101 - vencimentos,
tudo isso com reflexos nas demais gratificages constantes da descrigao
do ato de aposentagao, as fs. 15 dos autos.
Esta decisiio deveri ser implementada no prazo de dez dias, sob

: 7573

- CE

MARCOS

ANTONIO

«

PAIVA

COLARES

- CE MINERVINO DE CASTRO NETO

Rep.
Rep.
Rep.
Rep.

- CE ANDREA MACIEL DE ANDRADE
- CE EMILIO FERNANDES DINIZ
- CE LUIS HENRIQUE COSTA BENEVIDES
- CE AMAURILO DE SOUSA HOLANDA

Juridico
Juridico
Juridico
Juridico

:
:
:
:

9697
12952
13104
13113

Rep. Juridico : 11059 - CE ARIANI FLORENCIO

2006.0012.1280-0/0 - MANDADO DE SEGURANCA
Impetrante : ISABEL NASCIMENTO DE CASTRO
Rep. Juridico : 10346 - CE JOSE NUNES

Juridico

Rep. Juridico ; $162

DE SA

Rep. Juridico : 14185 - CE MANUELLA SARAIVA LEAO DE
RESENDE
Impetrado
: DESEMBARGADOR
ANTONIO
ABELARDO
BENEVIDES MORAES

* Litisconsorte passive : MIGUEL JAIME GUITTER
¢ Relator(a): Desa. MARIA SIRENE DE SOUZA SOBREIRA
Despacho: PARTE FINAL.
Nessas

condicées, na esteira do bom

senso e em

virtude da

circunstdncia de que ora se cuida, penso ser medida de bom alvitre
julgar-me suspeita de oficiar no presente feito, o que fago com esteio
nos arts. 135, parégrafo nico, do CPC e 158 do Regimento Interno
deste Sodalfcio, determinando, incontinenti, sejam os presentes autos
redistribuidos na forma do art. 38, I, do mesmo diploma regimental.
Expedientes Necessirios.
Fortaleza, 19 de dezembro de 2066
Desa. Maria Sirene de Souza Sobreira. relatora

| 68 |

DIARIO

DA JUSTIGA

N° 015

FORTALEZA,

22

Relator(a}: Des. JOSE EDMAR

DE ARRUDA

Dispositivo.

Posto

isso,

defiro

o

de

2007- CADERNO

1

Existindo pedido de efeito modificativa, determino a intimagao

COELHO
pedido

DE

do Embargado para se manifestar no prazo de 05 (cineo) dias, conforme
reiterado entendimento jurisprudencial.
Expedientes necessarios.
Fortaleza. 09 de dezembro de 2005.
Des? Maria Celeste Thomaz de Aragdo, relatora.

Despacho: PARTE FINAL.
3.

JANEIRO

© Embargado : DESEMBARGADOR JOSE MARIA DE MELO
« Litisconsone passivo : AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA
© Rep. Juridico : 9982 - CE JORGE ALOISIO PIRES
* Relator(a): Desa. MARIA CELESTE THOMAZ DE ARAGAO
Despacho: Vistos etc.

2006.0000.1375-7/0 - MANDADO DE SEGURANCA
Impetrante : MARIA LUCIER DE AQUINO
Rep. Juridico : 8767 - CE FABIANO ALDO ALVES LIMA
Rep. Juridico : 10346 - CE JOSE NUNES RODRIGUES
Impetrado : SECRETARIO DE EDUCACAO BASICA DO ESTADO
DO CEARA
« Litisconsorte passive : ESTADO DO CEARA
®

DE

liminar,

determinando, incentinenti, a implantagdo, em folha de pagamento,
2060.0011.1084-6/0 - MANDADO DE SEGURANCA
Impetranite : AIRTON CASTELO BRANCO SALES
Impetrante : METON CESAR DE VASCONCELOS

da diferenca pecuntiria entre o que a impetrante recebe atualmente ¢ o

que perceberia se ainda se encontrasse na ativa.
Notifique-se

a autoridade

indigitada

coatora

para prestar

Impetrante
Impetrane

informagées, no decéndio legal, dando-lhe ciéncia da presente decisio,
para imediato cumprimento

da ordem

mandamental.

Empés,

sigam os

da agio.
Expedientes

DO CEARA
Impetrado : SECRETARIO

necessdrios.

Fortaleza, 18 de dezembro de 2006.
Des. José Edmar de Arruda Coelho,

: ESTADO

DO

PROCURADOR
Litisconsorte
Litiscansorte
Litisconsorte
MENEZES
Rep. Juridico
Rep. Juridico

CEARA

R. H.

*

2005.0008.4872-9/1 - EMBARGOS DECLARATORIOS CIVEL
Embargante : ERICK OMAR SOARES ARAUIO
Rep. Juridico : [5953 - CE JOAO PAULO MARTINS DA COSTA
Rep. Juridico : 16186 - CE DANIEL CAMPELO DA PENHA
Rep. Juridico : 20676 - CE CYNTHIA DE ANDRADE BARBOSA
SILVA
Rep. Juridico : 18904 - PE ERICK OMAR SOARES ARAUJO
Embargado : DES. PRESIDENTE DA COMISSAO EXAMINADORA
BO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO
DE JUIZ SUBSTITUTO DE I* ENTRANCIA DO CEARA
Relator(a): Des. JOSE EDMAR DE ARRUDA COELHO
Sobre os aclaratorios, diga a parte adversa, em 05 (cinco) dias.
Intimar.
Exp.

10 de janeiro de 2007,

Des, José Edmar de Arruda Coelho, relator.

DO

FERREIRA ANDRADE

: VASCO

DAMASCENO

WEYNE

passivo : ELIAS LEITE FERNANDES
passivo : JOSE LUCIANO DE ALMEIDA JACO
passivo : GIL VICENTE FURTADO BEZERRA

DE

: 545 - CE STELIO LOPES MENDONCA
: 1029 - CE METON CESAR DE VASCONCELOS

Conforme precedentes, a rendncia do mandato sé se aperfeigoa com a
notificagio inequivoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a
responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua rentncia. 3.
Enquanto o mandante nao for notificado e durante o prazo de dez dias
apos a sua notificacao. incumbe ao advogado representd-lo em juizo,
com

todas

as responsabilidades

inerentes

4 profissio

(4° T. REsp.

320345/GO, Rel. Min. Fernando Goncalves. DJU 18/08/03, p. 209),
Destarte, os advogades subscritores do referido explanatdrio
continuam patrocinando os impetrantes, com as responsabilidades
inerentes ao mister.
Aguardar, em segio, 4 inictativa dos interessados.
Intimem-se,

DJ,

pelo

inteiro

tcor.

Fortaleza, CE, 27 de novembro de 2006.
Des. Luiz Gerardo de Pontes
®
*

Brigido, relator

2006,0024.0118-S5/0 - MANDADO

* Impetrante : JOAO RICARDO

©

2005.0008.0490-0/1 - EMBARGOS DECLARATORIOS CIVEL
Embargante : WILLIAM VENANCIO DE OLIVEIRA
Rep. Juridico : 19805 - PE BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA
Embargado : DES. PRESIDENTE DA COMISSAO EXAMINADORA
BO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO
DE JUIZ SUBSTITUTO DE 1* ENTRANCIA DO CEARA
* Relator(a): Des. JOSE EDMAR DE ARRUDA COELHO
Despacho: R. H.
Sobre os aclaratérios. diga a parte adversa, em 05 (cinco) dias.

DE

SEGURANCA

CARDOSO

ABINTES JUNIOR

Rep. Juridico : 12290 - CE MARIA DE FATIMA ABREU DE
ANDRADE
Impetrado : SECRETARIO DE ADMINISTRACAQ DO ESTADO

DO CEARA
* Impetrado

: SECRETARIO

ESTADO DO CEARA

e Relator(a): Des. FRANCISCO
Despacho:

Homologo

DE JUSTICA
HAROLDO
o pedido

E CIDADANIA

DO

R. DE ALBUQUERQUE

de desisténcia manifestado

através da peticio de fis. 39, para que produza os seus devidos ¢ legais
efeitos,

ce, em

conseqiiéncia,

declaro

extinto

este processo,

sem

julgamento do mérito.
Expediente necessdrio.
Fortaleza, 28 de novembro

Intimar.
Exp.

de 2006.

Des. Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque, relator.

Fortaleza, 10 de janeiro de 2007.
Des. José Edmar de Arruda Coelho, relator.

2004.6007.7817-0/1
Embargante

ESTADO

outorgados permanece inoperante. E que nao constou dos autos a prova
da cientificagio da rentincia aos mandantes, conforme preceitua o art.

Despacho: R. H.

Fortaleza,

DO

45 do CPC, ¢ como ja firmado no despacho de fl.s. 1661. (vol. IIT).
A propdésito, cumpre frisar-se o que decidiu o STJ: ... 1.

Des, José Edmar de Arruda Coelho, relator.

«
*

FAZENDA

Rep. Juridico : 1481 - CE STENIO ROCHA CARVALHO LIMA
Relator(a):; Des. LUIZ GERARDO DE PONTES BRIGIDO
Despacho: Vistos etc.
Apesar dos argumentos declinados peios advogados dos
Impetrames as ff.s. 1722/1724, a rendncia aos mandatos que thes foram

Dada a nao indicagio da autoridade coatora e por ser o Sindicato
parte ilegitima p/ defesa de interesse individual, extingo o feito sem
resolucdo de mérito (CPC, art, 267, VI).
Publicar, Intimar.
Exp.
Fortaleza, 09 de janeiro de 2007.

- UBIRATAN

Litisconsorte passivo

PROCURADOR - ERLON MOREIRA PINTO
Relator(a): Des. JOSE EDMAR DE ARRUDA COELHO
Despacho:

DA

CEARA

relator.

* 2005.0008.5080-4/0 - MANDADO DE SEGURANCA
« [mpetrante : SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO ESTADUAL DO CEARA - MOVA-SE
* Rep. Juridico : 5912 - CE FRANCISCA FRANCIMAR CESAR
CARNEIRO
Rep. Juridico : 11701 - CE FRANCISCO WERLON SILVA
Impetrado

ACIOLY

Rep. Juridice : 545 - CE STELIO LOPES MENDONCA
Impetrado ; SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO

autos 4 douta Procuradoria Geral de Justiga, para manifestacio sobre o
mérito

: MARCUS HOLANDA
: ANTONIO FRADIQUE

- EMBARGOS

: VIACAO

TIMBIRA

DECLARATORIOS
LTDA

Rep. Juridico : 2756 - CE SERGIO SILVA COSTA SOUSA
Rep. Juridico : 12157 - CE RONETNA PEREIRA VERAS

CIVEL

e
*

2004.0008.7719-4/0 - MANDADO DE SEGURANCA
Impetrante : ELPIDIO FEITOSA DE LUCENA
Rep. Jurfdico : 5235 - CE MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA
FEITOSA CARVALHO
Impetrado : SUPERVISORA DE NUCLEO - NUAPE

Impetrado

: COORDENADORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

- COAFI

DIARIO

DA

JUSTIGA

N?

O15

FORTALEZA,

22

Impetrado : GOVERNADOR DO ESTADO DO CBARA

BE

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

I

|

*
*
«
*

Impetrante : JOSE GOMES
Rep. Juridico : 3438 - CE
Rep. Juridico : 16580 - CE
Rep. Juridico : 16670 FURTARO

impetrante, assentada na certidao de fis. 50, indefiro a petigio de inicio

«

Impetrado

por ser o impetrante carente de ago 4 mingua de interesse processual
Q ipso facto, decrete a extingio do processo sem julgamento do meérito,

JUIZADOS CiVEIS E CRIMINAIS DO CEARA
¢ Relator(a): Des. LUIZ GERARDO DE PONTES BRIGIDO

PROCURADOR - CARLOS OTAVIO DE ARRUDA BEZERRA
Reiator(a): Desa. MARTA SIRENE DE SOUZA SOBREIRA
Despacho: Parte Final
A vista de tais ponderagdes,

corroboradas

pela

inércia do

nos termos do art. 267, VI do Codigo de Processo Civil e do art. 33, [X
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
Expedientes Necessirios.
Fortaleza-CE, 16 de novembro
17 de Janeiro de 7007

Responsavel

Niimero do Despacho: 5 - Ano: 2007

DO

PROCURADOR - UBIRATAN FERREIRA DE ANDRADE
Impetrado : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO CEARA
Impetrado : PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARA
Relator(a): Desa. MARIA CELESTE THOMAZ DE ARAGAO
Despacho: R. h.
Como se infere da certidio de fls. 210, transcorreu in albis o

prazo para a Impetrante se manifestar sobre a decisio de fils. 199/200,
da lavra do Exmo. Ministro Carlos Mario da Silva Velloso.
Diane do exposto, determino o arquivamento da presente
agdo.

Expedientes necessdrios.
relatora.

2006,0026.9823-4/0 - MANDADO DE SEGURANCA
Impetrante : ERIK OLIVEIRA ONOFRE E SILVA
Rep, Juridico : 1275 - CE JOSE EVANDRO E SILVA
Impetrado : SECRETARIO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARA
Impetrado : PRESIDENTE DA COMISSAO DE PROMOGAO DE
OFICIAIS DA PMCE
Impetrado : COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO CEARA
Relator(a): Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE

Despacho: Hemologo o pedido de desisténcia manifestado
através da petigao de fls. 132, para que produza os seus devidos ¢ legais
efeitos, e, em conseqiiéncia, declaro extinto este processo, sem
do mérito.

ela mesma,

DE SEGURANCA

Impetrante : SR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Rep. Juridico : 14503 - CE FERNANDO AUGUSTO CORREIA
CARDOSO FILHO
Rep. Juridico : 2790 - CE JOSE CARLOS MEIRELES DE FREITAS
Rep. Juridico : 13750 - CE HAMILTON GONCALVES SOBREIRA

Impetrado : SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
PROCURADOR - ARIANO MELO PONTES
Relator(a}: Desa. MARIA CELESTE THOMAZ

DE ARAGAQ

Despacho: Vistos etc.
Intime-se novamente o Impetrante para, no prazo de 10 (dez)
dias, colacionar aos autos instrumento procuratério que habilite seus
advogados a pleitearem a desisténcia da agio, uma vez que tais poderes
nao constam da procuracdo de fl. 22.
Expedientes necessarios.
Fortaleza, 19 de dezembro de 2006.
Desa, Maria Celeste Thomaz

2006.0029,9643-0/0 - MANDADO

de Aragio,

relatora.

DE SEGURANCA

por outro componente

posto que as Turmas

atuam como

DOS

do érgao,

equactonar

o

tiltima instincia, contra

do teor da matéria é que cabera recurso ao

absurdamente contréria ao sistema juridico

[decisfo nao fundamentada,

flagrantemente contriria 4 lei etc. ] e se vislumbra a possibilidade de
dano para a parte. sendo a decisio proferida por juiz do Juizado especial
ou por algum membro da turma recursal de forma monocritica, isto é,
sem submeter a questio ao colegiado, pode ser impetrado mandado

de

seguranga, sendo da turma recursal a competéncia para processar ¢
julgar referida agdo, que funcionaraé como sucedaneo recursal” (
CAVALCANTE, Mantovanni Colares. Recursos nos juizados especiais.
2* ed. SH0 Paulo: Editora Dialética, 2007, p. 89 ).
A incompeténcia absoluta é declarivel de oficio, inclusive
monocraticamente. Vai entio que, pronunciando-a, como convém, até
em homenagem ao principio da economia processual, ordeno a remessa
da impetragdo a 1* TURMA RECURSAL, onde a causa devera correr
sob a relatoria, por distribuigéo, de um de seus integrantes, excluido. de

palmar evidéncia. o autor do proferimento impugnado neste mandado
de seguranga.
Intimar pelo DJ, inteiro teor. Transitado em julgado ¢ feita a
devida certificagio, cumpra-se, dando-se baixa na distribuigdo aqui
efetuada.

Fortaleza,CE,10 de janeiro de 2007.
Desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brigido, relator.

* 3006.0029.9330-9/0 - MANDADO DE SEGURANCA
« Impetrante : EDSON SANTIAGO BRUNO
e Rep. Juridico : 17799 - CE MARCELO COCHRANE SANTIAGO
SAMPAIO
* Rep. Juridico : 18598 - CE RENATA COCHRANE FEITOSA
e Impetrado : SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
e Relator(a):; Desa. MARIA SIRENE DE SOUZA SOBREIRA
Despacho;

Fortaleza, G9 de janeiro de 2007.
Des. Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque, relator.

- MANDADO

RECURSAL

Superior Tribunal Federal, se a questao for constitucional” ( TOURINHO
NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Juizados
especiais estaduais civeis e criminais. 4, ed. Siio Paulo : Editora Revista
dos Tribunais, 2005, p. 41 ). “Resumindo, quando é proferida decisio

Expediente necessario.

* 2006.0016.3272-8/0

TURMA

Vistos etc.

Desta decisio,dependendo

CEARA

julgamento

DA PRIMEIRA

suas decisGes ndo cabe qualquer itresignagao aos tribunais estaduais,
nem mesmo em sede de mandado de seguranga ou de habeas corpus. O
proprio Colégio Recursal sera competente para conhecer ¢ rever a sua
decisio ou do juiz monccritico integrante do colegiado, seja em sede de
mandado de seguranga, habeas corpus. correicZo parcial ou reclamagao.

TRIBUNAL PLENO
PUBLICACAO DE DESPACHO

Fortaleza, 19 de dezembro de 2006.
Desa. Maria Celeste Thomaz de Aragio,

DA SILVA
ALDERI FURTADO LOPES
PAULO JUNIANELLI F. M. FURTADO
CE MARIA FERNANDES MARTINS

O TJ nao dispde de competéncia originaria para conhecer e
julgar mandade de seguranga contra ato de relator de Turma Recursal,

Especiais,
Te RK

2000.0012.7825-9/0 - MANDADO DE SEGURANCA
Impetrante : MARIA MIRZA DE QUEIROZ
Rep. Juridico : 10418 - CE ARMANDO PINTO MARTINS
Impetrado : SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO

|

writ. A propésito: “ ... tendo em vista que os Tribunais de Justica ou de
Algada nfo exercem competéncia recursal/revisional em sede de Juizados

Des* Maria Sirene de Souza Sobreira. relatora.
Fortaleza,

Despacho:

devendo

de 27006.

: RELATOR

69

PARTE

FINAL.

Nessas condigées, considerando-se que a alteragdo da data da
prova do concurse em cotejo ndo violou nenhum preceito legal ou
constitucional, cis que ensejou-se em virtude de decisio judicial e

encerrou preceituacio linear ¢ uniforme, alinhada ao interesse ptblico,
bem como, A vista do fato de que o impetrante nao é€ possuidor, &
evidéncta, do pretenso direito liquido e certo a que fez referéncia em

sua pega preambulo, indefiro a peticio inicial e ipso facto, decreto a
extingao do processo sem resolugio de mérito, o que faco nos ditames
dos art. 8° da lei 1.533/51, 267, IV do Cédigo de Processo Civil e 33, IX

do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
Expedientes necessdrios.
Fortaleza, 15 de dezembro de 2006.
Desa. Maria Sirene de Souza Sobreira. relatora.

© 2006,0024.0116-9/0
*

Impetrante

- MANDADO DE SEGURANCA

: LUCIVAN

® Rep. Jurfdico

COSTA

DA

SILVA

: 12290 - CE MARIA

DE FATIMA ABREU

DE

ANDRADE
* Impetrado : SECRETARIO DE JUSTIGA E CIDADANIA DO
ESTADO DO CEARA
¢ [mpetrado : SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO
DO CEARA

|
*

70

|

DIARIO

DA

Relator(a): Desa. MARIA

JUSTIGA

STIRENE

N°

DE SOUZA

015

FORTALEZA,

22

DE

JANEIRO

do litfgio”], determino

SOBREIRA

DE

2007-

o desentranhamento

da peticao e documentos

finda a providéncia, voltem-me os autos. para a laveatura do pertinente
relatdrio.
Expedientes necessirios.

extinguindo o processo sem resolucdo de meérito, o que faco com esteio

Fortaleza. 05 de dezembro de 2006.

nos arts. 267, VIII do Cddigo de Processo Civil ¢ 33, VII do Regimento

Des. Francisco Haroldo

scjam os autos remetidos

1

de folhas 148/207, ¢ a conseqiiente renumeracdo das folhas subseqiientes;

Despacho: Parte Final.
Nessas condigGes, considerando-se o pedido em tablado, bem
como a existéncia de expressos poderes postulatdrios nessa diregao,
HOMOLOGO POR SENTENCGA 0 pedido de desisténcia de que se cuida,

Interne deste Egrégio Tribunal. Empés,

CADERNO

Rodrigues de Albuquerque, relator.

ao

setor de arquivo, com as baixas de estilo.

2002.0007.6874-7/0

- MANDADO

Fortaleza, O1 de dezembro de 2006.
Des® Maria Sirene de Souza Sobreira, relatora,

Rep. Juridico : 5249 - CE ELI BARBOSA CORDEIRO
Rep. Juridico : 10072 - CE ALEXANDRE AGUIAR MAIA
Rep. Juridico : 10089 - CE CRISTINA BRAVO MENDES
Rep. Juridica : 10509 - CE ABIMAEL CLEMENTINO FERREIRA
DE CARVALHO NETO

Despacho: R.H.
Despacho.
A respeito do wor da douta Procuradoria-Geral de Justiga, ft.
109/111, que pugna, afinal, pela extingo deste processo sem resolucio
do mérito, ouga-se, em cinco dias, o impetrante, através do seu

CANOA

SEGURANCA

Impetrante

* 2006.0019,4983-7/0 - MANDADO DE SEGURANCA
* Impetrante : JOSE MARCELO RUFINO ALEXANDRE
* DEFENSOR PUBLICO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
BO CEARA
© Impetrado : SECRETARIO DE JUSTICA E DE CIDADANIA DO
ESTADO DO CEARA
* Impetrado : SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO
DO CEARA
* PROCURADOR - JOAG REGIS NOGUEIRA MATIAS
* Impetrado : PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DO
VESTIBULAR DA UECE
« Relator(a): Des. JOSE CLAUDIG NOGUEIRA CARNEIRO

: COMERCIAL

DE

Expedientes necessdrios.

DE ROUPAS

* Rep, Juridico : 13984 - CE ERIVANDO
«

LTDA.

SOARES

PORTELA

*

ESTAGIARIG - IRENE FLAVIA SERENARIO FERREIRA DE
CARVALHO OAB/CE NP 4.292
Impetrado : SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO

«
©

PROCURADOR - ANASTACIO MARINHO
Relator(a): Desa. MARIA SIRENE DE SOUZA

CEARA
SOBREIRA

Despacho: Parte Final.
Nessas condigées, indefiro, pois a inicial nos ditames do art. 8°
da Lei 1.533/51 ¢ ipso facto, decreto a extingio do processo sem
julgamento de mérito, o que fago na forma dos artigos 267,
Ie TV do
Cédigo

de Processo Civil e do arm. 33, IX do Regimento

Intermo deste

Egrégio Tribunal,
Expedientes necessdrios.
Fortaleza, 29 de novembro de 2006.
Des* Mana Sirene de Souza Sobreira, relatora.
Fortaleza, 18 de Janeiro de 2007

procurador,
Intimagdo pessoal da defensora publica que subscreve a exordial.
Fortaleza, (CE), 4 de dezembro de 2006.

Responsidvel

Des, Jasé Cléudio Nogueira Carneiro, relator.
2005.0014,8432-1/0
Impetrante

*
*
¢
¢

- MANDADO

: JOSIMAR

CORREIA

7-CAMARAS CIVEIS ISOLADAS

DE SEGURANCA
DE

MELO

Impetrante : MANOEL CLEMENTINO DG NASCIMENTO
DEFENSOR PUBLICO - LUCIANA MONTENEGRO DE CASTRO
Impetrado : SECRETARIGO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO
BO CEARA
Impetrado : SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA BE DEFESA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARA
PROCURADOR - ILIA FREIRE FERNANDES BORGES
Impetrado : REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
CEARA
Relaror(a): Des, ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
Despacho:

DIANTE

1° CAMARA CIVEL
7.1-EMENTA E CONCLUSAO DE ACORDAOS
1? CAMARA CIVEL
PUBLICACAO DE ACORDAO

Parte Final.

DO EXPOSTO,

Numero

Atento as circunstincias acima tratadas, reconhego a decadéncia

do direito & utilizag&o desta via face o descumprimento do art. 18, da
Lei n°1.533, de 31.12.1951. pelo que julgo
mandamus, nos termos do art. 269, TV, do CPC.
Intimem-se.

extinto

e Agravante
©

Fortaleza, 05 de dezembro de 2006,
Des. Anténio Abelardo Benevides Moraes,
® 2005,0010.7742-4/0

Impetrante

- MANDADO

: SINDITINTAS

DE

SEGURANCA

- SINDICATO

DO

COMERCIO

VAREJISTA DE MAQUINISMOS, FERRAGENS E TINTAS DE
FORTALEZA
Rep. Juridico : [29 - PE CLAUDIO DE AZEVEDO MONTEIRO
Rep. Juridica : 15958 - CE LAIZ BARRETO DE MENEZES BRITO
ROCHA

e Rep.

Juridico

: 16012

- CE

BRUNG

ROMERO

PEDROSA

MONTEIRO

* ESTAGIARIO - BRUNO QUEIROZ RABELO
* ESTAGIARIO

« Impetrado

CEARA

*
*

- PALOMA

BRAGA

; SECRETARIO

CHASTINET

DA FAZENDA

DO

ESTADO

DO

PROCURADOR - MATTEUS VIANA NETO
Relator(a): Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE

Despacho: Parte Final.
Desta sorte, com lasiro no artigo

: UNIMED

125, inciso II do Cédigo

de

Processo Civil brasileiro, [‘o juiz dirigird o processo conforme as
disposigdes deste Cédigo, competindo-lhe (...) velar pela ripida solucdo

«
e
«

BARBOSA
Rep. Juridico
Rep. Juridico
Rep. Juridico
BRAGA
Rep. Juridica
Rep. Jurfdico
Rep, Juridico

- COOPERATIVA

PIMENTEL

- CE GILMARA

COM

MARIA

DE

DE VIVEIROS

DE OLIVEIRA

: 13463 - CE JULIANA DE ABREU TEIXEIRA
: 13717 - CE MARTHA SALVADOR DOMINGUEZ
: 13830 - CE JANINE DE CARVALHO FERREIRA
: 15423 - CE ERLON CHARLES COSTA BARBOSA
: 16047 - CE RAFAELA FRANCO ABREU
: 16380 - CE CAMILLE HOLANDA TAVARES LIRES

Rep. Juridico :
GUIMARAES
Rep. Juridico
Rep. Juridico
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO

2007

INSTRUMENTO

DE FORTALEZA

TRABALHO MEDICO LTDA
Rep. Juridico : 9801 - CE MARCOS

« Rep. Juridico : [346]

relator.

16 - Ano:

2006.0016.3262-0/0 - AGRAVO
DE
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

o presente

Expedientes Necessdrios.

do Acérdiao:

17215

- CE

CLAUDIO

FEITOSA

FROTA

: 17551 - CE ANA VLADIA MARTINS FEITOSA
: 17602 - CE CLAUDIA DANIELE LIMA ARRUDA
- ANTONIA JULIANA MORAIS DO NASCIMENTO
- BRUNO BATISTA PIMENTEL
- IGOR MALVEIRA PEIXOTO
- LUCIANA SOARES DE SA CAVALCANTE

ESTAGIARIO - MARCONDES

DE FREITAS UCHOA JUNIOR

ESTAGIARIO - RAFAELLA TAVORA XIMENES
Agravado : RAPHAEL FELIPE BEZERRA DE ARAGAO
Agravado : FRANCISCO CORACY CARNEIRO MONTEIRO

Agravado : LINA ARAUIO

BARBOSA

DIARIO

JUSTIGA

DA

N*®

015

22

FORTALEZA,

: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de

Agravo de Instrumento n.° 2006.6016.3262-0, de Fortaleza,
em que figuram as partes acima aludidas.
ACORDA

a Turma Julgadora da 1° Camara Cfvel do Tribunal

de Justica do Ceara, por vetacio undnime, em conhecer do
agravo, para dar-Ihe provimento, nos termos do voto do
Relator, parte integrante deste Acérdio.
Ementa : AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
UNIMED.

COOPERATIVA MEDICA. MEDICOS. LIVRE INGRESSO
LIMITADO A CAPACIDADE TECNICA DE PRESTAGAO

DOS
SERVICOS,
INTELIGENCIA
DA
LEI
DO
COOPERATIVISMO. INSATISFACAO DOS REQUISITOS
PARA A CONCESSAO DA TUTELA ANTECIPADA, AGRAVO
PROVIDO.
(IE livre o ingresso de novos associados aos quadros de
cooperativa médica, limitado o numero a impossibilidade técnica

de prestagio dos servicos, que pode ser traduzida na mviabilidade
operacional decorrente do nimero excessivo de profissionais.
(2)E possfvel ao Judicidrio pronunciar-se sobre a razoabilidade
dos critérios adotados pelas associagdes para a admissiio de
novos membros, mormente quando discordantes com o preceito
contido no art. 4.°, inciso I, da Lei do Cooperativismo.
Homenagem

ao principio

da inafastabilidade

do

acesso

ao

Judicidrio,
(3)A faculdade conferida as associagées de negar o ingresso de
novos integrantes ndo implica necessariamente violagéo a
liberdade de exercfcio da profissio. No caso especifico,ficou
demonstrado que os médicos possuem outras opgées de atividade
profissional, além de se ligarem a uma cooperativa de assistéacia
medica.
(4)A mingua de prévia justificativa da cooperativa promovida
quanto ao indeferimento dos pedidos de adesiio, ¢ nado tendo
sido colhidos dados técnicos pelos autores que fagam prova
inequfvoca da alegada capacidade de absorgac de novos
profissionais de satide dentro das respectivas especialidades
médicas, ou de que o mimero de médicos j4 conveniados ¢
incapaz de responder & demanda de usuarios do sistema, nao ha
como

concluir pela satisfagio dos requisitos necessirios

a9

deferimento da tutela antecipada, tanto mais quando a proporgio
entre os atuais cooperados

englobados em sua totalidade e€ os

usudtrios da entidade supera a média recomendada pela OMS Organizaciio Mundial da Satide - para a relagdo de médicos por
habitante.
(5) Recurso provido.

2000.0109.6657-0/1

oee#esetkeee@*#e#e#e#s*#

* Recorrente

: JUIZ

- APELAGAO
DE

DIREITO

1? VARA

DA

FAZENDA

PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
Apelante
DETRAN
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRANSITO
Rep. Jurfdico : 2497 - CE JOSE COELHO MAIA FILHO
Rep. Juridico : 4692 - CE VILANI PINHEIRO FALCAO
Rep. Juridico : 8151 - CE JOSE INACIO ROSA BARREIRA
Rep. Juridico : 8253 - CE JOSE JACKSON NUNES AGOSTINHO
Rep. Juridico : 9588 - CE EUGENTA COSTA MADEIRA BARROS
Rep. Juridico : 12954 - CE ALEXANDRE JOSE RAULINO DA
SILVEIRA
Rep. Juridico ; 16444 - CE PAULO ROBERTO FONTENELE MAIA
Apelado : CARLOS ALBERTO ALVES DA TRINDADE
Apelado : VALDECI ALVES PINHEIRO
Apelado : FRANCISCO VIANE MATOS
Apelado : SEBASTIAO VANGLEYSON FREIRE
Apelado : JOSE HOSTERDAN ALVES DE MOURA
Rep. Juridico : 10555 - CE ANNA KARINNE NERY VERAS
Rep. Jurfdico : 10641 - CE SANDRA PRADO ALBUQUERQUE
Rep. Juridico : 13821 - CE ALBERTO CARLOS VERAS FILHO
ESTAGIARIO - ALEXANDRE WAGNER A, NERY
Relatorfa).: Des. JOSE ARISIO LOPES DA COSTA
Acorda(m) : Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Remessa Oficial e Apelacdo Civel n.° 2000.0109.6657-0, de
Fortaleza, envolvendo as partes acima aludidas,
ACORDA

a Turma Juigadora da 1* Camara

DE

2007-

CADERNO

1

Ementa : ADMINISTRATIVO.

DE

VE{CULO.

ETTUSA.

RENOVACAO

PODER

DE

do

DE LICENCA

POLiCIA.

INDELEGABILIDADE. DETRAN. EXCLUSAO DO POLO
PASSIVO. RECURSO PREJUDICADO, O exercicio do poder
de policia ¢ indelegdvel a entidades que se revistam da
personalidade juridica de direito privado, por constituir atividade
tipica ¢ exclusivamente

estatal. Nesse

ETTUSA sociedade de
administracao indireta do
reconhecer que as multas
todas eivadas de nulidade.
mantida. Remessa conhecida
de apelagio do Detran.

a

passo, constituindo

economia mista, integrante da
Municipio de Fortaleza, forcoso
de transito por ela autuadas estao
Precedentes desta Corte. Sentenga
e desprovida. Prejudicado o recurso

2000.0112.8541-0/1 - APELACAO CIVEL
Apelante : SOS SOCORROS MEDICOS S/A
Rep. Juridico : 3646 - CE GERALDO RODRIGUES DE SOUSA
Apelante : JOAO BATISTA GOMES DA SILVA
Rep. Juridi¢e : 4299 - CE ANA MARIA MARINHO MOURA
Rep. Juridico : 6420 - CE JOSE WASHINGTON DE SOUSA
PINHEIRO
Apelado : MARLA DE LOURDES SILVA SIQUEIRA
Rep. Jurfdico : 4988 - CE RAIMUNDO NONATO HOLANDA
COSTA
Rep. Juridico : 5232 - CE MARIA JAISA DE MOURA ANDRADE
Relator(a).. Des. JOSE ARISIO LOPES DA COSTA
Acorda(m)

: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de

Apelacgéo Civel n.° 2000.0112.8541-0, de Fortaleza,
envolvendo as partes acima aludidas.
ACORDA a Turma Julgadora da |* Camara Civel do Tribunal
de Justiga do Ceard,

por votagdo

uninime,

em conhecer das

apelagGes interpostas, mas para negar-lhes provimento, nos
termos do voto do Relator, parte integrante deste Acérdao.
CIVIL - PROCESSO CIVIL - AGAO DE
Ementa :
PROVA
RETIDO
- AGRAVO
INDENIZACAO
DESINFUENTE - DESNECESIDADE - ERRO MEDICO
CARACTERIZADO - CONFIRMACAO DA SENTENCA IMPROVIMENTO DA APELACAO.
j.Demonstrande-se inservivel aos propésitos de apreciagiio do
meérito, deve-se indeferir prova cuja consideragado se postula

em sede de agravo retido.
iLA responsabilidade do médico pode ser de meio ou de resultado.
No primeiro caso, quando seu oficio vise a cura do paciente sob
seus cuidados, no segundo, quando o contrato especificar um

CIVEL
DA

JANEIRO

de apelacdo interposto pelo DETRAN, tudo nos termos
voto do Relator, parte integrante deste Acérdio.

Rep. Juridico : 15818 - CE FLAVIA PEARCE FURTADO
Relator(a).: Des. JOSE ARISIO LOPES DA COSTA
Acorda(m)

DE

Civel do Tribunal

de Justiga do Ceard, por votagio unfnime, em conhecer da
remessa obrigatéria, mas para negar-lhe provimento, e, assim,
confirmar a sentenca recorrida, prejudicado restando o recurso

objetivo especifico a ser alcancado, como na cirurgia plastica.
iii.A sentenga encontra-se bem fundamentada, eis que embasada
por percuciente andlise das conclusées a que chegaram os
peritos, em seu trabalho de investigar as seqiielas acarretadas 4
pericianda,

bem

como

aa andlise

dos

fatos e provas,

que

inexoravelmente conduzem A conclus&o sobre a imprudéncia
do médico.

iv.A conduta do médico provou ter liame de causalidade com os
danos proporcionados 4 autora, visto que a técnica terapéutica
efetivamente utilizada ocasionou as complicagées, consistentes

em necrose do tecido cutineo e sub-cutaneo da paciente.
v.Ha solidariedade entre o hospital e 0 médico co-demandado,
porquanto, a uma, os hordrios de trabaiho do médico sao
incompativeis com quem trabalhe de forma auténoma,

o que

leva a presumir seja preposto, a duas, em face do hospital nao
haver se desincumbido de seu énus de provar o alegado fato
impeditivo ¢ extintivo do direito da promovente,
vi.Apelacdes conhecidas, porém improvidas.

2000.0122.0131-7/1 - APELAGAO CIVEL
Apelante : EXPRESSO GUANABARA S.A
Rep. Juridico ; 14413 - CE RODRIGO GUIMARAES PINTO
NOGUEIRA
Rep. Juridico : 14403 - CE RAFAEL FREIRE DE ARRUDA
Rep. Juridico : 15783 - CE NELSON BRUNO DO REGO VALENCA
Rep. Juridico : 5864 - CE ANTONIO CLETO GOMES
Rep. Juridico : 9864 - CE MOACIR AUGUSTO MEYER DE
ALBUQUERQUE

DIARIO

DA JUSTICA

N° 015

FORTALEZA,

Rep. Jurfdico : 11633 - CE SYLVIA VILAR TELXEIRA BENEVIDES
Rep. Juridico ; 12538 - CE WILLIANE GOMES PONTES IBIAPINA
Rep. Juridico : 13094 - CE FULVIO EMERSON GONCALVES
CAVALCANTE
Rep. Juridico : 13811 - CE ANA CLAUDIA DE CASTRO PIRES
Rep. Juridico : 13910 - CE KAMILLE CRAVEIRO CUNTO DE
ALBUQUERQUE
Rep. Jurfdico ; 12722 - CE ALINE MARIA FERNANDES DE
ALBUQUERQUE BEZERRA
Rep. Juridico : 14470 - CE ALISSON DO VALLE SIMEAO
Rep. Jurfdico : 14502 - CE FRANCISCO FIRMO BARRETO DE
ARAUJO
Rep. Juridico : 14948 - CR HELANZIA DE ARAUJO XAVIER
WICHMANN
Rep. Juridico ; 15373 - CE EVELINE PEREIRA DE QUEIROZ

Acorda(m)

Fortaleza.
do Tribunal
do recurso,
a sentenga

monocrdatica, para excluir da condenagfio os danos materidis, e

reduzir o quantum indenizatério por danos morais para R$
do voto do Relator,

Ementa
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL
E
EXTRACONTRATUAL.
APELACAO.
ACGAO
DE
INDENIZACAO. FURTO OCORRIDO NO INTERIOR DE
ONIBUS, PASSAGEIRO VITIMADO COM DROGA PARA
DORMIR, DEPOIS DEIXADO EM TERMINAL NA ROTA
DE DESTINO, SEM OS CUIDADOS NECESSARIOS. DANOS
MATERIAIS NAO COMPROVABOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. CONDUTA OMISSA DA EMPRESA DE
TRANSPORTE RODOVIARIO.
(1)A empresa

de transporte de passageiros interestadual

DE 2007-

CADERNO

1

jocatdrio (Secretaria de Educagao)} nao quitou a divida.
Inescusdvel a obrigagiio do inguilino por aluguetes nao quitados,

a pretexto de embarage decorrente de empenhos referentes ds
dolagdes para pagamento dos alugueres contratados. Meras
alegagdes que nfo eximem a parte de cumprir seu encargo
probatério. Caso em que consiste a defesa do locatdrio em
provar que ndo ¢ devedor dos locativos reclamados, ou cuida
por purgar a mora, sujeitando-se, em contrario, ao despejo.
Cobranga dos alugueres e acessérios da locagiio. Possibilidade
juridica, in casu (Lei n° 8,245/91,

art. 62, 1, cfc arrt. 9°, TIL).

Sentenca confirmada, Recurso improvido, Undnime.
2003.0001.3977-2/0

- APELACAO

Apelante : ANTONIO

RODRIGUES

Apelante

: MARIA

DE FATIMA

CIVEL

DA SILVA

FIRMINO

RODRIGUES

SILVA

DA SILVA

Apelante : MARIA NATALICIA DE VASCONCELOS
Apelante : MARIA LUIZA DA SILVA VASCONCELOS
Apelante ; BERNABE RODRIGUES DA SILVA
Apelante : MARIA ARAUJO MORAIS SILVA
Apelante : JOSE LINO RODRIGUES
Apelante ; JOANA D°ARC RODRIGUES

: Vistos, relatados ¢ discutidos os presentes autos de

§.000,00 (cinco mil reais), nos termos
parte integrante deste Acérdio.

DE JANEIRO

Apelante : RAIMUNDO

* Rep. Juridico : 15512 - CE FELIPE NOGUEIRA FERNANDES
ESTAGIARIO - ADALBERTO ELLERY 8. NETO
ESTAGIARIO - BRUNO FIORI P. MELO
ESTAGIARIO - BRUNO JESSEN BEZERRA
Apelado ; JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA
Rep. Juridico : 1699 - CE BERNARDO NADER SABRY
Relator(a),: Des. JOSE ARISIO LOPES DA COSTA
Apelagdo Civel n.° 2000,0122.0131-7, de
envolvendo as partes acima aludidas.
ACORDA a Turma Julgadora da 1* Cimara Civel
de Justiga do Ceani, por unanimidade, em conhecer
dando-lhe parcial provimento, reformando-se

22

no

Apelante : FRANCISCO
Apelante
Apelante

: MARIA
: MARIA

SILVESTRE DA COSTA

JOSE FIRMINO COSTA
DA CONCEICAO LIMA

SILVA

Apelante : RAIMUNDO NONATO RODRIGUES
Apelante : ANTONIA RIPARDO NEVES
Apelante : GONCALVES RODRIGUES SILVA
Apelante : MARIA PAULA RODRIGUES
Apelante : GERARDA RODRIGUES DA SILVA
Rep. Juridico : 5616 - CE ANTONIO LOURENCO

TOMAS

ARCANIJO
e Apelado : FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
® Rep. Juridico : 6613 - CE RICARDO VALE ALBINO OLIVEIRA
Relator(a).: Des. JOSE ARISIO LOPES DA COSTA
Acorda(m) : Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelagio civel n? 2003.0001.3977-2/0, de Massapé, em que
sio partes as acima indicadas.

ACORDA a Primeira Camara Civel do Tribunal de Justiga do
Estado do Ceara, 4 unanimidade, em negar provimenteo ao
recurso, nos termes do voto do relator.

Ementa : PROCESSO CIVIL. EXECUCAQ.
CALCULO.
CONTADOR.
DESPESA.

MEMORIA DE
EXEQUENTE,

responde pelos danos materiais decorrentes de furto ou roubo

CORRECAO MONETARIA. EXPURGOS INFLACIONARIOS.

ocorrido no interior de seus Snibus, posto configurar tais fatos

Previa o art. 604 do CPC, que quando a determinagiio do valor
da condenagiio depender apenas de cdlculo aritmetico, o credor
procederia 4 sua execugdo na forma do art. 652 e seguintes,

forga maior, além de niio estar contida a vigilancia das bagagens
na dlea de contratagéo.
(2)No caso. contudo, os danos morais defluem da conduta
omissa da empresa promovida no relativo 4s providéncias

cabiveis para garantir maior conforto ao passageiro, vitima de
furto, ainda sob forte efeito de substancia entorpecente
oferecida por meliante no interior do coletivo.
(3)Reducio do quantum indenizatério de R$ 15.000.00 para
R$

5.000,00.

instruindo o pedido com a memoria

discriminada ¢ atualizada

do calcule.
Membria de cAlculos elaborada por profissional especializado,
Despesa do exeqiiente,
Cabfvel a incluso dos expurgos inflaciondrios no cdlculo da
corregio monetiria, de modo a refletir a real desvalorizagiio da
moeda. Precedentes do STI.

(4)Apelo conhecido e parcialmente provide.
2000.0135.3745-9/1 - APELACAO CIVEL
Recorrente : JUIZ DE DIREITO DA 6" VARA DA FAZENDA
PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
Recorrido : JOSE NILSON DE MESQUITA
DEFENSOR PUBLICO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
DO CEARA
Relator(a).: Des. JOSE ARISIO LOPES DA COSTA
Acorda(m)

: Vistos, relatados ¢ discutidos os presentes autos de

Remessa obrigatéria n° 2001.00561-4 de Fortaleza, envolvendo
as partes acima referenciadas.

ACORDA a Turma Julgadora da 1° Camara Civel do Tribunal
de Justica do Ceard, por unanimidade, em conhecer do reexame
necessdrio,

mas

para negar-lhe

provimento,

nos termos

do

voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente
Acérdao,
Ementa

:

Locagio.

Rescisao.

Agio

de despejo

por falta de

pagamento de alugueres cumulada com cobranga. Repartigéo
piiblica. Direito do locador de retomar o imdvel, uma vez que o

2003.0008.617 1-0/0 - APELACAO CIVEL
Recorrente : JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA DA FAZENDA
PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
Apelante : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR - MARIA LUCIA FIALHO COLARES
Apelado : JOSE AURICELIO GOMES DA SILVA
Rep. Juridico : 12660 - CE JOSE JOAQUIM MATEUS PEREIRA
Relator(a).: Des. JOSE ARISIO LOPES DA COSTA
Acorda(m)

: Vistos, relatades e discutidos os presentes autos de

remessa oficial e apelacao civel n° 2003.0008.6171-0, de
Fortaleza. ACORDA a Primeira Camara Civel do Tribunal de
Justiga do Estado do Ceard, 4 unanimidade, em conhecer a
remessa e 0 recurso apelatério, para anular, de oficio, a sentenga
recorrida, termes do voto do relator.
Ementa : MANDADO
DE SEGURANGA. POLICIAL

MILITAR.

PROMOGOES.

LITISCONSORTES

NECESSARIOS. CITACAO. AUSENCIA. NULIDADE.
E nula a sentenga que modifica direito subjetive de terceiro sem
a sua.citagdo como litisconsorte necessfrio.

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

015

FORTALEZA,

22

DE

JANEIRO

Necessidade de citagao dos demais interessados para a andlise
de requerimento judicial de promoc&o

1

7.8 - ATOS, EDITAIS, AVISOS
EXPEDIENTES

E OUTROS

- [PEC

PROCURADOR
Apelado

CADERNO

CIVEL

Recorrente : JUIZ DE DIREITO DA [? VARA DA FAZENDA
PUBLICA
Apelante : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO
CEARA

2007-

CAMARA CIVEL

de militares especialistas.

Precedente do STJ.

2004,0003,1359-2/0 - APELACAO

DE

- GEUZA LEITAO BARROS

: MARIA

SANTANA

ALENCAR

Rep. Juridico ; 7130 - CE ANTONIO SOBRAL NETO
Relator(a).: Des. JOSE ARISIO LOPES DA COSTA
Acorda(m) : Vistos e relatados estes autos de apelacdo civel n°
2004.6003.1359-2/0. de Fortaleza,em que sic paxtes as acima
indicadas.
ACORDA, o Tribunal de Justi¢a do Estade do Cearé, em sua
Primeira Camara Civel, & unanimidade de votos. em negar

provimento
termos do
Ementa :
JUDICIAL.
A execugio
estipulados

a0 recurso, para manter
voto do relator.
PROCESSUAL CIVIL.
LIMITES. SENTENGA.
fundada em titulo judicial
pela sentenga.

Os embargos

4 execugdo

SEGUNDA CAMARA CIVEL
EDITAL N° 2/2007

DE SOUZA

a sentenca recorrida, nos
EXECUCAO. TITULO
COISA JULGADA.
desenvolve-se nos limites

de t{tulo fudicial

SEGUNDA CAMARA

serao julgados processes extra-pauta ¢ em pauta. DADO E PASSADO
NA SECRETARIA DASEGUNDA CAMARA CIVEL
DO TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, EM 17 DE JANEIRO DE
2007.
SUBSCREVO:
DENISE FONTENELE DE OLIVEIRA
Seerctdria

DA COSTA

Acorda(m) : Vistos, relatados ¢ discutidos os presentes autos de
Embargos Declaratérios 2002.0009.2695-4/1, de Fortaleza,
em que figuram as partes acima aludidas.
ACORDA a Turma Julgadora da 1* Cimara Civel do Tribunal
de Justi¢a do Cearé, por votagdo unanime, em conhecer dos
embargos declaratérios. mas para negar-lhes provimento, nos

termos do voto do Relator, parte integrante deste Acdérdio.
Ementa

: EMBARGOS

DECLARATORIOS.

OMISSAO DO ACGRDAO QUANTO

ALEGADA

A MATERIA DE

PRESCRICAO,
PRELIMINAR
DE
MERITO
NAO
APRECIADA
PELO
JUIZ
DE
PRIMEIRO
GRAU.

SUPRESSAO DE INSTANCIA. COISA JULGADA. AUSENCIA
DE ITEM ESPECIFICO NO EMENTARIO DO JULGADO.
INOCORRENCIA DE OMISSAQO. REDISCUSSAG DOS
MESMOS PONTOS APRECIADOS NO JULGAMENTO DA
APELAGAO,
(1)Se a sentenca apelada foi desconstituida para o fim de ensejar
0 prosseguimento do feito em primeiro grau, ¢ vedado ao
Tribunal analisar matéria nao apreciada pelo juiz singular, sob
pena de supressio de instincia.
(2)Nio caracteriza vicio de omissio a simples auséncia de item

especifico sobre ponto articulado no bojo do Acérdio, pois €
através dele, e nio da ementa, que se efetiva a prestagiio
jurisdicional.

(3)Os presentes embargos foram apenas articulados no viso de
rediscutir a matéria jA apreciada.
(4) Rejeigio que se impée.

em

exercicio

VISTO:
Desembargador JOSE CLAUDIO NOGUEIRA CARNEIRO

Havendo coisa julgada é invidivel a rediscussio acerca do mérito
do mandado de seguranca.
Recurse nfo provido.

LUBBAD

toma publico, para conhecimento

CAmara estarA se reunindo, em carater extraordindrio, ocasiaéo em que

se restringem as

2002.0009.2695-4/1 - EMBARGOS DECLARATORIOS CiVEL
Embargante : TY SHOW BRASIL S/A
Rep. Juridico : 140980 - SP MANUEL N. DA FURRIELA
Rep. Juridico : 12911 - CE KARYNA SARAIVA LEAO GAYA
WANDERLEY
Rep. Juridico ; 13058 - CE ROBERTO TRIGUEIRO FONTES
Rep. Juridico : 13727 - CE ANA MABEL BARBOSA MOREIRA
Rep. Jutidico : 15542 - CE FERNANDA CABRAL DE ALMEIDA
GONCALVES
Embargado : ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E
DISTRIBUICAO - ECAD
Rep. Juridico ; 12008 - CE CAIO VALERIO GONDIM REGINALDO
FALCAO
Rep. Juridico : 13885 - CE JOSE MAHMOUD AYOUB BARROS

CIVEL,

SENHOR DESEMBARGADOR
CARNEIRO, PRESIDENTE DA

dos interessados que no préximo dia 26 de janeiro, ds 13:30 horas, a

hipéteses previstas no art. 741 do CPC.

Relator(a).: Des. JOSE ARISIO LOPES

O EXCELENTiSSIMO
CLAUDIO NOGUEIRA

JOSE

Presidente

_ 3 CAMARA CIVEL
=

IL

ee

dE

a

7.10- DESPACHOS DOS RELATORES
3? CAMARA CIVEL
PUBLICACAO DE DESPACHO
Numero

do Despacho:

10 - Ano: 2007

*® 2007.0000.3527-9/0 - AGRAVO DE
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

INSTRUMENTO

*

S/A

Agravane

: TELEMAR

e Rep. Juridico :
* Rep. Juridico ;
MARINHO
« Rep. Juridico :
* Rep. Juridico :
Rep. Juridico

NORTE

LESTE

COM

13197 - CE ADRIANO PABLO JUSTINO PEIXOTO
8502 - CE ANASTACIO JORGE MATOS DE SOUSA
9687 - CE DEBORAH SALES BELCHIOR
10300 - CE GUSTAVO MARINHO LIRA
: 11231 - CE CARLOS ANTONIO BARBOSA

CAMINHA

Rep. Juridico : 11271 - CE TWONE CAVALCANTE SILVEIRA
Rep. Juridico : 14180 - CE ADRIANA ALVES

DE MACEDO

Rep. Juridico ; 15095 - CE CAIO CESAR VIEIRA ROCHA
Rep, Juridico ; 15117

Rep.
Rep.
Rep,
Rep.

Juridico
Juridico
Juridico
Juridico

:
:
:
;

15443
16386
16920
17210

Rep. Juridico : 17314

- CE MICHELLE

- CE
- CE
- CE
- CE

QUINTINO

RODRIGUES

ANA PAULA TABOSA MARTINS
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
JULIANA ANTUNES DE MENEZES
JOSE ISAIAS RODRIGUES TOMAZ

- CE WILSON

BELCHIOR

Rep. Juridica : 121935 - RJ EURICO DE JESUS TELES NETO
Rep, Juridico ; 17343 - CE PATRICIA ARAUJO RAMOS
Rep. Juridico : 18013 - CE ALESSANDRA FERREIRA ARAGAO
Rep. Juridico ; 18297 - CE TARCISIO COLARES NOGUEIRA
JUNIOR
Rep. Juridico : 18391 - CE BRUNO BEZERRA MOREIRA
ESTAGIARIO - FELIPE SILVEIRA GURGEL BO AMARAL
ESTAGIARIO - HENRIQUE JEREISSATI ARY BRASIL
ESTAGIARIO - HOMERO FIUZA DE SOUSA
ESTAGIARIO - MARCUS VINICIUS FAUSTO LOPES
Agravado : LEOZAMAR FELIX NOGUEIRA
Agravado : NORMA MARIA FERNANDES MACEDO
Rep. Juridico ; 11720 - CE FRANCISCO JONES DE OLIVEIRA
Relator(a): DES. PLANTONISTA
Despacho: PARTE FINAL:

74

ES

DA JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

22

posterior possa o Relator designado analisar o pedido liminar, apds a
da devolugio

dos autos ac setor cabivel e¢ da regular

distribuigio do feito, face a presente apteciagdo ter se dado em sede de
Pp lantao.
Intime-se a parte agravada para apresentar contra-razGes.

ABELARDO

2006.0031.0954-2/0 - AGRAVO DE
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Agravante

: ESTADO

DO

Relator(a):

BENEVIDES

MORAES

INSTRUMENTO

-

COM

plantio.
Intime-se a parte agravada para apresentar contra-razées.
Expedientes necessdrios.
Fortaleza, 03 de janeiro de 2007.

fim de que preste informacdes, no prazo legal, para que em momento
posterior possa o Relator designado analisar o pedido [iminar, apés a

observancia da devolugio dos autos ao setor cab{vel e da regular

para apresentar contra-razées.

MORAES

2007.0000,3525-2/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Agravante : COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -COELCE
Rep. Juridico : 14877 - CE GERMANO GONZAGA LIMA DO VALE
FILHO
Rep. Jurfdico : 14413 - CE RODRIGO GUIMARAES PINTO
NOGUEIRA
Rep. Juridico : 14403 - CE RAFAEL FREIRE DE ARRUDA
Rep. Juridico ; 3792 - CE SILVIA CUNHA SARATVA PEREIRA
Rep. Juridico : 5864 - CE ANTONIO CLETO GOMES
Rep. Juridico : 8266 - CE AUGUSTO CELIO PEREIRA DA SILVA
Rep. Juridico : 9864 - CE MOACIR AUGUSTO MEYER DE

ALBUQUERQUE

Rep. Juridico : 15544 - CE JULIA CARDOSO ROCHA SARAIVA
TEIXEIRA
Rep. Juridico : 15566 - CE DANIELE JUCA SILVEIRA
Rep. Juridico : 16065 - CE TAMARA BARRETO CIDADE

Rep. Juridico : 16406 - CE LARA ISADORA FEITOSA

«
*
e

COM

Seeredo de Justiga HH

Rep. Jurfdico : 16894 - CE
Rep. Juridico : 13839 - CE

-

observancia

JAIRO GIRAO MACHADO
MARA REGINA LEITE

da devclugao

PAULA

RIBEIRO

MAYNARD

17218 - CE DAVID BRUXEL DE VASCONCELOS
: 17231 - CE APARECIDA CEILA TEIXEIRA
18088 - CE ELAINA ARAUJO BERNARDES
- ARTHUR FARACHE DE PAIVA
- BARBARA PEREIRA SARAIVA

dos

autos

ao setor cabfvel

e da regular

distribuicio do feito, face a presente apreciagao ter se dado em sede de
plantio.
Intime-se @ parte agravada para apresentar contra-razGes.
Expedientes necessdrios.
Fortaleza, 03 de janeiro de 2007.
DES. ANTONIO
PLANTONISTA

ABELARDO

BENREVIDES

MORAES

-

© 2006.0025.9798-5/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
® Agravante : CM CAR LOCADORA DE SERVICOS E COMERCIO
LTDA
e Rep. Juridico : 1132 - CE ERIVAN DA CRUZ NEVES
* Rep. Juridico ; 9254 - CE FRANCISCA MARTA OTONT
MARINHEIRO

© Rep. Juridico : 11633 - CE SYLVIA VILAR TEIXEIRA BENEVIDES
Rep. Juridico : 12523 - CE ANA VLADIA PINHEIRO LIMA
BRASILETRO
« Rep. Juridico : 12538
- CE WILLIANE GOMES PONTES IBLAPINA
¢ Rep. Juridico : 13094 - CE FULVIO EMERSON GONCALVES
CAVALCANTE
Rep. Juridico : 13811 - CE ANA CLAUDIA DE CASTRO PIRES
@ Rep. Juridico : 13910 - CE KAMILLE CRAVEIRO CUNTO DE
ALBUQUERQUE
® Rep. Juridico : 12722 - CE ALINE MARIA FERNANDES DE
ALBUQUERQUE BEZERRA
* Rep. Juridico : 1253] - CE SILVIA REGINA VILARD] CAPORALINI
® Rep. Juridico : 14948 - CE HELANZIA DE ARAUJO XAVIER
WICHMANN
Rep. Juridico : 15373 - CE EVELINE PEREIRA DE QUEIROZ
* Rep. Juridico : 15512 - CE FELIPE NOGUEIRA FERNANDES

- CE RENINA

INSTRUMENTO

-

posterior possa o Relator designado analisar o pedido liminar, apés a
BENEVIDES

PLANTONISTA

ARAUJO
Rep. Juridico :
Rep. Juridico
BATISTA
Rep. Juridica :
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO

MORAES

Diante do exposto, determino a notificagao do Juiz singular, a
fim de que preste informagGes. no prazo legal, para que em momento

Fortaleza, 03 de janeiro de 2007.
ABELARDO

BENEVIDES

2006.0031.0956-9/0 - AGRAVO
DE
PERDIDO DE EFEITO SUSPENSTVO

« i
©
«

ABELARDO

* Relator(a): DES. PLANTONISTA
Despacho: PARTE FINAL:

distribuigéo do feito, face a presente apreciagdo ter se dado em sede de

plantio,

¢
*

PLANTONISTA

*

Rep. Jurfdico : 16421

!1

distribuigto do feito, face a presente apreciagiio ter se dado em sede de

CEARA

Diante do exposto, determino a notificagdo do Juiz singular, a

*
*
*
e
©

DES.

Relator(a): DES, PLANTONISTA
Despacho: PARTE FINAL:

ANTONIO

CADERNO

Despacho: PARTE FINAL:
Biante do exposto, determino a notificagaio do Juiz singular. a
fim de que preste informagdes, no prazo legal, para que em momento
posterior possa o Relator designado analisar o pedido liminar, apds a
observancia da devolugio dos autos ao setor cabivel e da regular

DES. ANTONIO
PLANTONISTA

DES.

2007-

- EDESIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO
- FELIPE CORREIA MELO
- LARISSA ALVES JUCA
- LEONARDO AUGUSTO QUINTINO TEIXEIRA
- VICENTE MARTINS PRATA BRAGA

PROCURADOR - LICIO JUSTINO VINHAS DA SILVA
Agravado : JOHN ROOSEVELT ROGERIO DE ALENCAR
Agravado : CARLOS ADRIANO ARAUJO GURGEL.
Rep. Juridico : 8594 - CE LARA BEZERRA PEREIRA
Rep. Juridico : 9767 - CE JOHNNY BEZERRA PEREIRA
Rep. Juridico : 17507 - CE JOAQ CESAR BERTOSI FILHO

Intime-se a parte agravada
Expedientes necessdrics.

DE

ESTAGIARIO - VITOR DE HOLANDA FREIRE
Agravado : ANA MARIA GOMES LIMA
Rep, Juridico ; 15467 - CE ERIVAN ALVES DE OLIVEIRA

Expedientes necessirios.
Fortaleza, 03 de janeiro de 2007.

DES. ANTONIO
PLANTONISTA

JANEIRO

ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO

Diante do exposto. determino a notificagado do Juiz singular, a
fim de que preste informagées, no prazo legal, para que em momento
observincia

DE

RODRIGUES

© Rep. Juridico : 9260 - CE MARIA MIRIAN OTONI MARINHEIRO
*

Rep.

Jurfdico

:

16542

- CE

RODRIGUES
* Rep. Jurfdico : 17769
MARINHEIRO

ANTONIO

IRAN

BE

AMORIM

.
- CE

ANTONIO

Rep. Juridico : 132968 - SP PAULO

SOGAYAR

JATLSON

OTONT

JUNIOR

Agravado : BRADESCO SEGUROS S/A
Rep. Juridico : 14550 - CE ESTEFANO GONCALVES DA SILVA
Rep. Juridico : 6815 - CE TACQUELINE MARIA QUEIROS PEREIRA
LANDIM
« Relator(a): Des. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
Despacho:

PARTE

FINAL:

ISSO POSTO,
Em

momento

sede

de andlise

perfunctéria,

processual, concedo

inica apropriada

a este

a suspensividade requerida, para

determinar a imediata sustagao dos efeitos da decisdo interlocutéria

proferida na audiéncia do dia 27/10/2006, a fim de que seja respeitado
o sigilo fiscal da recorrente até ulterior deliberagao(CPC, art. 558,
caput, fine).

Com as providéncias pertinentes, determino a ouvida da parte
recorrida € a notificagéio do magistrado a quo, seguindo-se a manifestagao
do Parquet.
Expedientes necessdnios.
Fortaleza, 10 de novembro de 2006.
DES. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES RELATOR
« 2006.0023.6724-6/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COM

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

Agravante : INSTITUTO DE PREVIDENCIA
CEARA- IPEC
PROCURADOR - GEUZA LEITAO BARROS
Agravado

: TANIA

MARIA

SOMBRA

DO

ESTADO

22

DES.

Agravante

de 2006.

DESA. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR

- RELATORA

2002.0007.9824-7/0 - AGRAVO
DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Agravante : CAMARA MUNICIPAL
DE PIQUET CARNEIRO
PROCURADOR - JOSE GUERREIRO CHAVES FILHO
Agravado : JOSE MARTINS DA COSTA FILHO
Rep, Jurfdico : 9665 - CE VICENTE BANDEIRA DE AQUINO
NETO
Relator(a}: Des. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES

Despacho: PARTE FINAL:
DO

EXPOSTO,

julgo prejudicado o recurso (CPC, art.557 cfe art.33, inciso

XVII do RITICE).

Intimem-se.

Expedientes necessdrios.
Fortaleza, 06 de dezembro

DES. ANTONIO
RELATOR

PEDIDO

de 2006.

ABELARDO

2006.0023.65384-7/0

- AGRAVO

DE EFEITO

BENEVIDES

DE

MORAES

INSTRUMENTO

COM

SUSPENSIVO

Agravante : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR - MARIA JOSE ROSSI JEREISSATI
Agravado : MARIA IZOLETE PAIVA DE SOUSA
Rep. Jurfdico : 8767 - CE FABIANO ALDO ALVES LIMA
Rep. Juridico : 10346 - CE JOSE NUNES RODRIGUES
Relator(a}: Desa. EDITE BRINGEL GLINDA ALENCAR
Despacho:

PARTE

FINAL:

Isto posto, intime-se a agravada e requisitem-se as informagées
ao MM. Juiz da causa, conforme o art. 527, incisos IV e V, do Cédigo de
Processo Civil.
Expedientes

necessdrios,

Fortaleza, 8 de novembro de 2006.
DESA. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR
2005.0022.5943-7/0 - AGRAVO DE
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

- RELATORA

INSTRUMENTO

COM

Agravante ; ESTADO DO CEARA
PROCURADOR - MARIA LUCIA FIALHO COLARES
Agravado : MARIA FEITOSA VERAS
Rep. Juridico : 9073 - CE FRANCISCO APRIGIO DA SILVA
Relator(a): DES. CELSO ALBUQUERQUE MACEDO

Expedientes necessdrios.

Fortaleza. 01° de dezembro de 2006. .
DES. CELSO ALBUQUERQUE MACEDO
2005,0004,8303-8/0 - AGRAVO DE
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
DO

- RELATOR

INSTRUMENTO

COM

CEARA

PROCURADOR - JOAO RENATO BANHOS CORDEIRO
Agtavado : ROSELIA MARIA PINTO NUNES
Rep. Juridico : 5235 - CE MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA
FEITOSA CARVALHO
Relatorfa): DES. CELSO ALBUQUERQUE MACEDO
Despacho: PARTE FINAL:
Intime-se a parte agravada, através de seu advogado, para que

responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentagéio que
entender conveniente, com arrimo no art. 527, V do Cédigo de Ritos
Patrio.

CADERNO

I

ALBUQUERQUE

MACEDO

- RELATOR

-

: SERGIO

HERRERO

INSTRUMENTO

COM

GIMENEZ

Rep. Juridico : 6622 - CE WELLINGTON ROCHA LEITAO FILHO
Rep. Juridico : 8295 - CE JORGE LUIZ FARIAS MONTE
Rep. Juridico : 9835 - CE JOSE IRALDO BARROSO BASTOS FILHO
Rep. Juridico : 13843 - CE LEA MAGALHAES BARSI
Rep. Juridico ; 17851 - CE JOSE OLAVO NOROES RAMOS FILHO
ESTAGTARIO - DEMES CHAGAS DIOGENES
ESTAGIARIO - LIVIA PASSOS BENEVIDES LEITAO
ESTAGIARIO - MARTA MARIA PALACIO DE M, S. NOGUEIRA
ESTAGIARIO - NATALIA MARIA CAMARA RIBEIRO
ESTAGIARIO - OLGA SILVA LEITAO
ESTAGIARIO - PAULA SANCHO COLARES
ESTAGIARIO - RENATO TORRES DE ABREU NETO
Agravado : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Rep. Juridico : 14608 - CE KILVIA MARA AGUIAR
Rep, Juridico : 9503 - BA LUIZ ALBERTO CRUZ DE OLIVBIRA
Rep. Juridico : 3869 - CE TERESA NOEMI DE ALENCAR ARRAIAS
DUARTE
Rep. Juridico : 6097 - CE FRANCISCO ROBERTO BRASIL DE
SOUZA
Rep. Juridico : 6972 - CE SOLANA MARIA MARTINS CARMO
Rep. Juridico : 7963 - CE PEDRO ERNESTO FILHO
Rep. Jutidico : 9128 - CE REGIVALDO FONTES NOGUEIRA
Rep. Juridico 19772 - CE JOSE ESTENIO RAULINO CAVALCANTE
Rep. Juridice : 10929 - CE MURILO ROCHA LIMA
Rep. Juridico : 13806 - CE CATERINE DE HOLANDA BARROSO
Rep. Juridico ; 8230 - CE REGINA HELENA COSTA E COSTA
LIMA
Rep. Juridico : 8730 - CE MANOEL TOMAZ DE ALMEIDA NETO
Rep. Juridico : 13875 - CE MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO
ALVARENGA
Rep. Juridico : 14058 - CE RAFAELA VERAS ANTERO
Rep, Juridico : 14228 - CE NICOLA MOREIRA MICCIONE
Rep, Juridico : 14658 - CE JOAO BATISTA SALES ROCHA FILHO
Rep. Juridico ; 14815 - CE ANTONIO EDMAR CARVALHO LEITE
Rep. Juridico : 15020 - CE DARCY FONTENELLE DE ARAUJO
NETO
¢ Rep. Juridico : 15643 - CE ELIZABETH PEREIRA PAIVA
* Rep, Juridico : 16196 - CE EURIVALDO CARDOSO DE BRITO
* Relator(a): Des, ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
Despacho: PARTE FINAL:
Diante do exposto, determino a ouvida do recorrido e do
magistrado a quo, com fulcro no art. 527, incisos IV e V, do Estatuto
Processual Civil.
Intime-se.
Notifique-se.
Expedientes necessdrios.
Fortaleza, 27 de novembro

de 2006.

ABELARDO

BENEVIDES

MORAES

RELATOR

Pitrio.

: ESTADO

CELSO

DES, ANTONIO

Despacho: PARTE FINAL:
Intime-se a parte agravada, através de seu advogado. para que
responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentagio que
entender conveniente, com arrimo no art. 527, V do Cédigo de Ritos

Agravante

2007-

* 2006.0026.9519-7/0 - AGRAVO DE
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Processo Civil.
Expedientes necessirios.

DIANTE

DE

MACHADG

ao MM, Juiz da causa, conforme o art, 527, incisos IV ¢ V, do Cédigo de

17 de novembro

JANEIRO

Expedientes necessdrios,
Fortaleza, 01° de dezembro de 2006.

DO

Rep, Juridico : 2131 - CE VICENTE MOREIRA SILVA
Rep, Juridico : 14165 - CE VIVIANE DE PADUA NOGUEIRA
Rep. Juridico : 16025 - CE GEISSA BRAGA CAVALCANTE
Relator(a): Desa. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR
Despacho; PARTE FINAL;
Isto posto, intime-se a recorrida e requitem-se as informagGes

Fortaleza,

DE

* 2006.0022.5887-0/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
CGM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
« Agravante : CBL - COMPAN. BRASIL, DE LATICINIOS
® Rep. Juridico : 15763 - CE NEWTON CARDOSO DA ROCHA
JUNIOR
* Agravado : NUTRI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
® Rep. Juridico : 3122 - CE MARCELO RODRIGUES PINTO
* Rep. Juridico : 11142 - CE NELIDA ASTEZIA CASTRO
CERVANTES
* Relator(a): DES. CELSO ALBUQUERQUE MACEDO

Despacho: PARTE FINAL:
1)Primeiramente, oficie-se a autoridade judicidria a quo,
solicitando que preste informacgdes, no prazo de dez (10) dias, com
arrimo no art. 527, IV do CPC

2) Apés, intime-se a parte agravada, alravés de seu advogado.
para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentagao
que enteder conveniente, com arrimo no inciso V do mesmo dispositive

legal mencionado no item | (hum) do presente despacho.
Expedientes necessdrios.
Fortaleza, 07 de dezembro de 2006.
DES.

CELSO

ALBUQUERQUE

MACEDO

- RELATOR

-

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

* 2006.0008.5701-7/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
* Agravante > SATINVEST IMOBILIARIA EB PARTICIPACOES
LTDA
Rep. Juridico : 14567 - CE FABIO HILUY MOREIRA
Rep. Juridico : 14447 - CE LUCAS MARTINS DE ARAUJO COSTA
Rep. Juridico : 907 - CE SAMIR YOUSSEF JEREISSATI
Rep. Juridico ; 5223 - CE IVANA JEREISSATI GUEDES
Rep. Juridico : !4814 - CE FRANCISCO WELVIO URBANO
CAVALCANTE
Rep. Juridico : 16449 - CE JANY GEYRE MONTE FEIAO
ESTAGIARIO - CRISLANE DOS REIS FONTENELE

22
*

COSTA

posto,

intimem-se

Intimem-se as partes, dando-se cténcia ao Juizo a quo.

recorridos

Fortaleza, 17 de Janeiro de 2007
Responsdvel

e requisitem-se

ae

3° CAMARA CIVEL
PUBLICACAO
Niimeroa
as

DE

COM

PARTE

FINAL:

Diante do exposto, determine a notificagao do Juiz singular a
fim de que preste as informagdes no prazo legal, para que se possa, em

momento posterior, promover manifestagdo sobre o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para apresentar contra razGes.
Expedientes necessiirics.
Fortaleza, 13 de novembro

DES. ANTONIO

BENEVIDES

MORAES

nos termos

Expedientes necessarios.
Fortaleza, 08 de janeiro de 2007.
DESA. LUCIA MARIA DO NASCIMENTO

-

FIUZA

do art.

BITU -

RELATORA

® 2002.0001.1624-3/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Agravante : MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PROCURADOR - LUIZ EDUARDO BRAGA PENHA
Agravado : PAULO MAURICIO DE LUNA
Juridico

COM

DE FORTALEZA

seguimento, a0 presente agravo dc instrumento,
557 do Cdédigo de Processo Civil.

RELATOR

Rep.

INSTRUMENTO

Rep. Jurfdico : 16374 - CE FREDY BEZERRA DE MENEZES
Rep. Juridico : 17038 - CE ADRIANO SILVA HULAND
ESTAGIARIO - HEITOR RIBEIRO NETO
ESTAGIARIO - HELIO BARBOSA HISSA
Relator{aj: DESA. LUCIA MARIA BDO NASCIMENTO FIUZA
BITU
Despacho; PARTE FINAL:
Do exposto, face a a inadmissibilidade recursal. nego o

de 2006.

ABELARDO

: MUNICIPIO

2007

Rep, Juridico : 16119 - CE LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES
Rep, Juridico : 16397 - CE LEONARDO PITOMBEIRA PINTO

SUSPENSIVO

Agravante : MUNIC{PIO DE FORTALEZA-CE
PROCURADOR - MARIA CELIA BATISTA RODRIGUES
Agravado : MICHAEL YURY FARIAS DE SA
Rep. Juridico : 9335 - CE KENNEDY REIAL LINHARES
Relator(a): Des, ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
Despacho:

12 - Ano:

PROCURADOR - FRANCISCO RONALDO DUARTE DE LIMA
Agravado : MERCURIUS CONSTRUCOES S/A
Rep. Juridico : 13294 - CE MARILIA CRUZ MONTEIRO
Rep. Juridico : 13371 - CE RAUL AMARAL JUNIOR

- RELATORA

INSTRUMENTO

DE DESPACHO

do Despacho:

* 2006.0029.9641-3/0 - AGRAVO DE
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Agravante

- AGRAVO

EFEITO

MORAKS

RELATOR

Fortaleza, 29 de novembro de 2006,
DESA. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR

DE

MORAES

absoluto confronto com jurisprudéncia
provimento ao recurso, diante de sua

Expedientes necessdrios.
Fortaleza, 13 de novembro de 2006.
DES. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES

do Cédigo de Processo Civil.
Expedientes necessdrios.

PEDIDO

BENEVIDES

1

Processo Civil, para reformar a decisdo agravada. e determinar que o
valor da conversdo seja corrigido pela data da propositura da agio.

informagées 20 MM. Juiz da causa, conforme o art. 527, incisos IV e V,

¢ 2003.0012.3384-5/0

CADERNO

manifesta procedéncia, nos termos do §1°-A, do art.557. do Cédigo de

DE ALMEIDA

os

2007-

ISTO POSTO,

ESTAGIARIO - JULIANA FERREIRA DE MORAIS
Agravado : JOSE ALAOR ALBUQUERQUE JUNIOR
Agravado : INES VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE
Rep, Juridico : 3453 - CE JUAN ORTEGA ROCHA DE ARAGAO
Relator(a): Desa. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR
Despacho: PARTE FINAL:
Isto

DE

Relator(a}: Des. ANTONIO ABELARDO
Despacho: PARTE FINAL:

ESTAGIARIO - JOSE AGUIAR LINHARES LIMA
- LARA

JANEIRO

Estando a decisio em
dominate so STJ e STF, dou

ESTAGIARIO - FLAVIO BEZERRA
ESTAGIARIO

DE

: 14550

- CE

ESTEFANO

GONCALVES

DA

© 2006.0028.8531-0/0 - AGRAVO DE
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COM

PARTE

* PROCURADOR
DE

SILVA

com a

jurisprudéncia dominante do STF e deste Tribunal. nego seguimento ao
recurso que se cuida, diante de sua manifesta improcedéneia(CPC, art.
557, caput}.
inlimem-se

MELO

PONTES

IRRIGACAG

S/A

® Rep. Juridico : 12772 - CE ANTONIO

FINAL:
agravada em absoluta concordancia

- ARIANO

¢ Agravada : INAPI - INDUSTRIA NACIONAL DE ACESSORIOS

1SSO POSTO,
estando a dectsio

COM

¢ Agravame : ESTADO DO CEARA

Rep. Juridico : 14275 - CE LINDALVA RODRIGUES DE ALENCAR
Relator(a}: Des. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
Despacho:

INSTRUMENTO

BARBOSA

GOIS

* Rep, Juridico : 15646 - CE ANDREA MELO RODRIGUES
* Rep. Juridico : 17083 - CE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
GOIS
¢ Relator(a): DESA. LUCIA MARIA DO NASCIMENTO FIUZA
BITU
Despacho: PARTE FINAL:
Do exposto, face a inadmissibilidade recursal, nego seguimento,

ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do Cddigo
de Processo Civil.
Expedientes necessarios.

as partes. ¢ dé ciéncia ao julgador monocratico.

Exp, necessdrios.
Fortaleza, 06 de dezembro de 2006.
DES. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES
RELATOR

MORAKS

-

« 2005.0027.7494-3/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
« Agravante : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A - BEC
* Rep. Juridico : 4622 - CE GERARDO
RODRIGUES
DE
ALBUQUERQUE FILHO
ESTAGIARIO - JOSE EDUARDO FIGUEIREDO ARAUJO JUNIOR
Agravado : BRASIL EXPORTACAQ DE CASTANHAS S/A
Rep. Juridico : [094 - CE JOSE FELICIANO DE CARVALHO

Rep. Juridico : 4100 - CE JOSE FELICIANO DE CARVALHO JUNIOR
Rep. Juridico : 5610
CARVALHO
® Rep. Juridico : 6083
CARVALHO

- CE

MARCELO

- CE

SILVANA

SAVIO

FLORENCIO

DE

MARIA

FLORENCIO

DE

« Rep. Juridico : 7488 - CE EURIVAN ALVES MOREIRA

Fortaleza,

DESA,
RELATORA

08 de janeiro de 2007.

LUCIA MARIA

DO NASCIMENTO

FIUZA

BITU -

« 2006,0000.1356-0/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
¢ Agravante ; COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TRAIRI LTDA
e Rep. Juridico : 8444 - CE JARBAS JOSE SILVA ALVES
© Rep, Jurfdico : 8667 - CE MARIA IMACULADA GORDIANO
BARBOSA VALENTE
Rep. Juridico : 11144 - CE RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
¢ Rep. Juridico : 13781 - CE ARMANDO HELIO ALMEIDA
MONTEIRO DE MORAES
* Rep. Juridico : 16851 - CE ROGERIO SCARABEL BARBOSA
Rep. Juridico : 16931 - CE LIVIA MACEDO LIMEIRA LIMA
Agravado : ADELINO FELISBERTO MARTINS TERRA

-

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

015

FORTALEZA,

22

Agravante
Agravante

-

CARDOSO

: ANTONIO SAMPAIO FILHO
: MARCOS COSTA DE OLIVEIRA

impetracio os pressupostos indissacidveis do fumus boni juris ¢ do
peticulum in mora, (CPC, art. 558), e. com espeque no art. 527, IIT. do
CPC,

Notificando-se o douto Juiz a quo dos termos da presente,
inclusive, para prestar, no dec&ndio legal, as informagées de estilo.
De tudo certificado nog autos, distribua-se na forma regimental.

Expedientes necessirios.
Fortaleza, 22 de dezembro de 2006.
DESA. LUCIA MARIA DO NASCIMENTO
PLANTONISTA,

FIUZA

BITU -

2005.0004.8907-9/0 - AGRAVO DE [NSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Agravante : COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE

MACEDO

Rep. Juridica : 14439 - CE SHEILA DANTAS

Intime-se a parte contriria a fim de que se manifeste sobre o
pedido de desisténcia de Ms. 257. conforme art. 267, §4° do CPC.
necessdrios.

- RELATOR

e 2001,0000.4163-6/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
* Agravante : PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA/CE E
COMISSAO PROCESSANTE
« Rep. Juridico : 4294 - CE MURILO ALMIR XIMENES
e Agravado : ANGELICA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS
* Relatoria):; Des. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
Despacho: PARTE FINAL:
DIANTE DO EXPOSTO,
julgo prejudicado 0 recurso(CPC. Art. 557 c/e art. 33, inciso
XVII do RITJCE).
Intimem-se.
Expedientes Necessdrios.

Rep.

MORAES

INSTRUMENTO

-

COM

Agravante : ESTADO DO CEARA
_PROCURADOR - DEBORA AGUIAR DA SILVA
.
Agravado : ELITE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Rep. Juridico ; 9245 - CE RICARDO LINHARES MENDONCA
Relator(a): DESA. LUCIA MARIA DO NASCIMENTO FIUZA
BITU
Despacho: Do exposto, face a inadmissibilidade recursal, nego
seguimento, a0 presente agravo de instrumento, nos termes do art.
557 do Cédigo de Processo Civil.
Expediente necessdrio.
Fortaleza, 9 de janeiro de 2007.
DESA. LUCIA MARIA DO NASCIMENTO FIUZA BITU RELATORA.
* 2006,0031,0772-8/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
* Agravante : FRANCISCO PLACIDO TEIXEIRA

COM

BANDEIRA DE MELO

Rep. Jurfdico : 14413 - CE RODRIGO GUIMARAES PINTO
NOGUEIRA
Rep. Jucidico : 14403 - CE RAFAEL FREIRE DE ARRUDA
Rep. Juridico : 3792 - CE SILVIA CUNHA SARAIVA PEREIRA
Rep. Juridico : 5864 - CE ANTONIO CLETO GOMES
Rep. Juridico : 8266 - CE AUGUSTO CELIO PEREIRA DA SILVA
Rep. Juridico : 9864 - CE MOACIR AUGUSTO MEYER DE
ALBUQUERQUE
Rep. Juridico : 11633 - CE SYLVIA VILAR TEIXEIRA BENEVIDES
Rep. Jurfdico : 12523 - CE ANA VLADIA PINHEIRO LIMA
BRASILEIRO
Rep. Juridica ; 13094 - CE FULVIG EMERSON GONCALVES
CAVALCANTE
Rep. Juridico : 13811 - CE ANA CLAUDIA DE CASTRO PIRES
Rep. Jurfdico ; 13910 - CE KAMILLE CRAVEIRO CUNTO DE
ALBUQUERQUE
Rep. Juridico ; 12722 - CE ALINE MARIA FERNANDES DE
ALBUQUERQUE BEZERRA
Rep. Juridica : 14502 - CE FRANCISCO FIRMO BARRETO DE
ARAUJO
© Rep. Juridico : 12531 - CE SILVIA REGINA VILARDI CAPORALINI

Rec. Hoje.
Conclusos.

Fortaleza, 08 de janeiro de 2007.
DES. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES
RELATOR

para suspender a decisio

Secretanio da Fazenda do Estado do Ceara, a inclusio no préximo
contra-cheques dos agravantes, as vantagens pessoais suprimidas até
ulterior decisio da Camara a que tocar 6 presente recurso.

ESTAGIARIO - VLADIA POMPEU SILVA

Fortaleza, 19 de dezembro de 2006.
DES. CELSO ALBUQUERQUE MACEDO

defiro o efeito suspensivo reclamado

objurgada, e concedo a tutela pleiteada, para fins de. determinar ao

; 13843 - CE LEA MAGALHAES BARSI
- ANA AMELIA R. DE ABREU
- ANDERSON SILVA DE ALMEIDA
- ANDREA BEZERRA
- JOILA BARREIRA DE OLIVEIRA
- JOSE OLAVO DE NOROES R. FILHO

e 2006.0029.9654-5/0 - AGRAVO DE
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

1

PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA

FILHO

Expedientes

: JOSE UCHOA

CADERNO

Relator(a); DES. PLANTONISTA
Despacho: PARTE FINAL:
Em cogni¢ao sumaria, propria desta quadra recursal, sem
pretender incursionar no meritum causae, entendo presentes na

Apelante : AMC AUTARQUIA MUNICIPAL
DE TRANSITO
SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA
Rep. Juridico : 14856 - CE JOAO PAULO LOPES DAMASCENO
Rep. Juridico : 8530 - CE MARISLEY PEREIRA BRITO
Apelado : ARIANE BARROSO THOME DE SABOYA
Rep. Juridico : 6622 - CE WELLINGTON ROCHA LEITAO FILHO
Rep. Juridico : 9835 - CE JOSE IRALDG BARROSO BASTOS FILHO
Rep. Jurfdico : 12674 - CE KARINA MARIA QUARIGUASY
PEREIRA VERAS
© Rep. Juridico : 13422 - CE FELIPE MELO ABELLEIRA
* Rep. Juridico : 13841 - CE FERNANDO JOSE BARROSO DE
SABOYA
e Rep. Juridico : 13842 - CE JOSE EDUARDO DE MELO VILAR

Relator(a):; DES. CELSO ALBUQUERQUE
Despacho: PARTE FINAL:

2007-

Agravante : FRANCISCO HOLANDA LAVOR
Rep. Juridica : 15406 - CE SORMANE OLIVEIRA DE FREITAS
Rep. Juridico : 1613 - CE JOSE LINDIVAL DE FREITAS
Rep. Juridica : 13116 - CE JOSE LINDIVAL DE FREITAS JUNIOR
Rep, Juridico : 5552 - DF JOSE LINEU DE PREITAS
Agravado : JUIZ DE DIREITO DA 5° VARA DA FAZENDA

© 2000.0124.6622-1/1 - APELACAO CIVEL

Rep. Jurfdico
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO

DE

Agravante 7 LUIZ VLADEIRTON OLIVEIRA DE QUEIROZ
Agravante ; JOSE FERREIRA LIMA

Despacho: PARTE FINAL:
Conhecgo do recurso, mas para negar-lhe seguimento, por ser
manifestamente improcedente, nos termos do art. 557, caput do CPC,
mantendo a decisio monocriatica.
Intimem-se, dando-se ciéncia ao Juizo a quo.

MORAES

JANEIRO
Agravante

* Rep. Jurfdico : 42316 - RS WLADIMIR AZEVEDO REQUIAO
e Relator(a}): Des. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES

Fortaleza, 08 de janeiro de 2007.
DES. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES
RELATOR

DE

Juridica

:

14948

- CE

HELANZIA

DE

ARAUJO

XAVIER

WICHMANN
Rep. Juridico : 15373 - CR EVELINE PEREIRA DE QUEIROZ
Rep. Juridico : 15512 - CE FELIPE NOGUEIRA FERNANDES
Rep. Juridica : 15566 - CE DANIELE JUCA SILVEIRA
Rep. Jurfdico : 15955 - CE ARQUIMEDES BUCAR LAGES
CARVALHO
Rep. Juridico : 16431 - CE LIVIA LOPES PINHEIRO
Rep. Juridico : 16421 - CE RENINA PAULA RIBEIRO MAYNARD
ARAUJO
ESTAGIARIO
- ANTONIA
THAIS
MELO
PINHEIRO
CAVALCANTE
ESTAGIARIO - EDESIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO
ESTAGIARIO - FELIPE CORREIA MELO
ESTAGIARIO - JOSE VALTER DE ARAUJO
ESTAGIARIO - REBECA SOUSA FERRAZ
Agravado : MARIA VALDEREZ DOS SANTOS
DEFENSOR PUBLICO - MARIA ANGELICA CARDOSO M.
BEZERRA
Relator(a). Des. ANTONIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
Despacho:

PARTE

FINAL:

i} Concedo o efeito suspensivo A decisio monocrdrica atacada,
scbrestando © pagamento da pensio alimenticia, até deliberagdo ulterior
ii) Apés as providéncias de estilo, abra-se vista 4 Procuradoria

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

22

Geral de Justiga,
Expedientes necessarios.
DES.
RELATOR

ANTONIO

JANEIRO

DE

2007-

CAPERNO

I!

9 - CAMARAS CRIMINAIS ISOLADAS

Intimem-se.
Fortaleza. 07 de novembro

DE

de 2006.

ABELARDO

BENEVIDES

MORAES

-

ie

:

ss

ibd aA iss

Pees

gee

RA CRIMINAL

2005.0028.7155-8/1 - APELACAO CIVEL
Apelante : UNIMED DE FORTALEZA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO LTDA
Rep. Juridico : 9801 - CE MARCOS PIMENTEL DE VIVEIROS
Rep. Juridico : 13461 - CE GILMARA MARIA DE OLIVEIRA
BARBOSA
Rep. Juridico : 13463 - CE JULIANA DE ABREU TEIXEIRA
Rep. Juridico : 13717 - CE MARTHA SALVADOR DOMINGUEZ
Rep. Juridico : 13830 - CE JANINE DE CARVALHO FERREIRA
BRAGA
Rep. Juridico : 15423 - CE ERLON CHARLES COSTA BARBOSA
Rep. Juridico : 16047 - CE RAFAELA FRANCO ABREU
Rep. Juridico : 16070 - CE TARSO RODRIGUES PROENCA
Rep. Juridico : 16380 - CE CAMILLE HOLANDA TAVARES LIRES
Rep. Juridico : 17215 - CE CLAUDIO FEITOSA FROTA
GUIMARAES
Rep. Juridico : 17551 - CE ANA VLADIA MARTINS FEITOSA
Rep. Juridico : 17602 - CE CLAUDIA DANIELE LIMA ARRUDA
Apelado : DAVID CASTELO BRANCO MARTINS
Rep. Jurfdico : [1341 - CE YGARA BRINGEL DE O. CORREIA
Rep. Juridico : 14864 - CE PERPETUA LIGIA SILVA DE MENEZES
Rep. Juridico : 15149 - CE MILENA MAIA SOARES GONCALVES
BRINGEL
Relator(a): Desa. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR
Despacho: Por motivo de fore intimo, nos termos do art. 135,
parégrafo unico, do Cédigo de Processo Civil, declino da competéncia
e encaminho

o feito 4 redistribuigio, na forma ditada pelo Regimento
Interno deste Colendo Tribunal.
Intimem-se as partes.
Expedientes necessdrios.
Fortaleza. 13 de dezembro de 2006.

DESA. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR
2000.0014,9635-3/1

- AGRAVO

Agravante

FIRMINA

: MARIA

- RELATORA

REGIMENTAL
GIFFONI

HISSA

Rep. Juridieo ; 1656 - CE JOSE GOQUVEIA DE HOLANDA
Rep. Juridico : 2394 - CE AMAILZA SOARES PAIVA
Agravado : ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
UNIVERSITARIOS DO BRASIL - APLUB
Rep. Juridico : 5207 - CE CARLOS OTAVIO DE ARRUDA BEZERRA
Rep. Juridico : 7377 - RS REGINA MORAES REGIUS
Rep. Juridico ; 13292 - RS JOSE LUIZ LOUREIRO
Rep. Juridtco : 19079 - RS PAULO BRITO DE FREITAS
Relator(a): Desa. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR
Despacho:

PARTE

FINAL:

Com fundamento no art. 557 do Estatuto de Ritos, julgo, por
perda superviniente de objeto, prejudicado o recurso em exame.
Intimem-se as partes
da 10* Vara Civel,

e comuniquem-se

4 MM’. Juiza de Direito

Expedienies necessdrios.
Fortaleza, 19 de dezembro de 2006.
DESA. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR

DE ACORDAOS

1? CAMARA CRIMINAL
PUBLICACAO
Niimero

DE ACORDAO

do Acérdao:

315

- Ano:

2006

2005.0027.7493-5/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : SONIA MARIA CAVALCANTE BARBOSA
Impetrante : MARIA TERESA SOARES CAVALCANTE
Paciente : FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 3* VARA DA COMARCA DE
CAMOCIM
© Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(in) : acorda a 1* Cimara Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiga do Estado do Ceara, por julgamento de turma e

unanimidade de votos, denegar o habeas corpus impetrado, por
falta de amparo legal, nos termes do voto do relator.
Ementa

: Habeas

corpus para trancamento

de agio penal. O

trancamento da acio, normalmente invidvel na via estreita do
habeas corpus, somente é possivel “quando, de pronto, sem a
necessidade de exame valorativo dos elementos des autos.
evidenciar-se a atipicidade do fato, a auséncia de indicios a

fundamentarem a acusacdo ou, ainda, a extingio da punibilidade”.
Precedentes do STF e STJ. No caso concreto, o fato ¢ tipico,
sendo comprovadas sua materialidade ¢ existindo indictos fortes
de autoria, Pedido negado.
2005,0028.9044-7/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Paciente : MARIA ERBENTIA RODRIGUES
Paciente : FRANCISCO FRANCINE CARNEIRO
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA I*. VARA DE DELITOS SOBRE
TRAFICO E USO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE DA
COMARCA DE FORTALEZA-CEARA
* Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m)

: acorda a 1* Camara

Criminal

do Egrégio Tribunal

de Justica do Estado do Ceard. julgamento de turma e unanimidade
de vetos, em nio conhecer do habeas

corpus impetrado,

por

ndo ter sido submetido ao juizo da execugio, érgio competente
para dele conhecer ¢ julgar, nos termos

do voto do relator.

Ementa : Habeas corpus. Trafico ilicito de entorpecentes.
Pretensio de progressiio de regime prisional. Sendo a matéria
da competéncia do Juizo da das Execugdes Penais, que dela
ainda nao conheceu, nem decidiu, nic pode ser apreciada pelo

juizo ad quem, sob pena de supressdo de instancia. Saliente-se
que, in casu, o paciente foi condenado por crime hediondo, cuja
pena deve ser cumprida em regime integralmente fechado e¢,

portanto. insuscetivel de progresséo de regime (Lei n° 8.072/
- RELATORA

2002.0008.0713-0/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Agravante : BANCO ABN AMRO REAL S.A
Rep, Juridico : 1141 - CE JOSE LUCIANO DE ALMEIDA JACO
Rep. Juridico : 6352 - CE HELENA CASTELO BRANCO DO
BOMFIM
Agravado : FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR
Relator(a): Desa. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR
Despacho: Outrossim, intimem-se as partes para que manifestem

seu interesse no julgamento do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme determina 0 artigo 185 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro,
sob pena de arquivamento do mesmo.
Expedientes necessdrios.
Fortaleza, 16 de agosto de 2006.
DESA. EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR - RELATORA
Fortaleza, 17 de Janeiro de 2007
Responsdvel

9,1-EMENTA E CONCLUSAO

90, art. 2°, § 1°). Writ nao conhecido.
2006.0000.0430-8/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : IVANDETE LIBERATO BOMFIM

Impetrante : JOAG BATISTA ALMEIDA JACO
Impetrante : JOAO VICTOR NORBERTO JACO
Paciente : PEDRO CAVALCANTE DE SOUSA
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 2A. VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE FORTALEZA-CEARA
¢ Relator(a),; Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE

Acorda(m) : acorda a 1° Camara Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiga do Estado do Ceara, por julgamento de turma e
unanimidade de votos, denegd-lo, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do relator.
Ementa : Habeas corpus. Garantia da ordem piblica. Preso o
paciente em flagrante delito, de posse da res furtiva, ¢ atendidos
os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP, para a prisdo
preventiva, ante a periculosidade do paciente, demonstrada
pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes durante a agdo

N°

JUSTIGA

DA

DIARIO

22

FORTALEZA,

015

criminosa, hd de ser mantida a custédia preventiva. A
primariedade e os bons antecedentes nio inibem a manutencio
da prisfio se necess4ria ¢ legalmente prevista. Pedido denegado.
2006.0009.0761-8/0 - HABEAS
Impetrante

: CELIO

JOSE

CORPUS

CRIME

SARAIVA

Paciente : CICERO ALESSANDRO DUARTE DE OLIVEIRA
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AURORA-CE
Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m) : acorda a I Camara Criminal do Egrégio Tribunal
de Justica do Estado do Ceara, em julgamento de turma e
unanimidade de votos, denegar a ordem impetrada, nos termos
do voto do relator.

Ementa

HABEAS

CORPUS

~

AUSENCIA

DE

FUNDAMENTACAO. Constando do decisum que decretou a
prisio preventiva do paciente os requisitos legalmente exigidos,
no caso, os elencados no art. 312 do CPP, nao ha de ser o
mesmo considerado sem fundamentagio, restando, portanto,
atendida a previsdo insita no inciso [X do art. 93 da CF-38.
Exigindo o habeas corpus prova pré-constituida, nfo se afigura
possivel, em seus estreitos limites, instrugiio probatérta para

verificar a alegacio de inocéncia do paciente. E bom frisar que
o paciente confessou sua participagao no crime, fato confirmado
pelos demais acusados. A primariedade e as boas condicées
pessoais nfo siio motivos para obstar a prisio preventiva, se
necessdria. Portanto, inexistente o argilido constrangimento

e+#8

#

ilegal, nao ha possa
denegado.

ser deferido

o writ

em

apreco.

2006.0009.0776-6/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : CICERO SOUSA DE LUNA
Paciente : JOSE VALDISIO ROCHA CAVALCANTE
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 4A. VARA CRIMINAL

Writ

Acorda(m)

DA

R. DE ALBUQUERQUE

: acorda a {* Camara Criminal do Tribunal de Justiga

do Estado do Cear4, por unanimidade de votos. conceder a
ordem impetrada, para assegurar-lhe a liberdade provisdria,
expedindo em seu favor o competente alvard de soltura, se por
outro

motivo

nio estiver preso.

Tudo

nos

termos

do voto

condutor.
Ementa : HABEAS CORPUS. PRISAOQ PREVENTIVA.
AUSENCIA
DE
FUNDAMENTACAQ.
LIBERDADE
PROVISORIA, Se o decreto de prisio preventiva € destitufdo
da indispensdvel fundamentagio, tendo o seu prolator abordado
apenas aspectos genéricos, tangenciando a apreciagéo de
elementos

concretos capazes

de demonstrar o alegado,

JANEIRO

mas

nao justificado. resguardo da ordem publica, nao ha como possa
ser mantida a custédia cautelar do paciente, impondo-se,
portanto, a concessio de liberdade proviséria. Ordem concedida,

1

CADERNO

2007-

DE

de Justiga do Estado

do Ceara,

em julgamento

de turma

e

unanimidade de votos. denegd-lo, tude nos termos do voto do
relator.

Ementa : HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO.
LATROCINIO. CRIME HEDIONDO. Finda, para a acusagiio,
a fase instrutéria, nio mais existe constrangimento ilegal por
excesso de prazo (Sumula STJ n° 52). No caso concreto, o

paciente ¢ acusado de latrocinio tentado, crime considerado
hediondo e, portanto, insuscetivel de liberdade proviséria (Lei
n° 8.072/90, arts. 1°, IT e 2°, § 1% ID, o que significa mais uma

raziio para que permanega sob custédia, Writ denegado.
2006.0012.1381-4/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : APARECIDO LEITE DE FIGUEIREDO
Paciente : ROSENILDO SANTOS SILVA
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 5* VARA DA COMARCA DE
JUAZEIRO DO NORTE-CE
Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m) : acorda a 1* Camara Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiga do Estado do Ceard, por julgamento de turma e

unanimidade de votos, dele no conhecer, nos termos do voto
do relator.

Ementa

: HABEAS

CORPUS.

WRIT DEFICIENTEMENTE

INSTRUIDO. O impetrante afirma que o decreto de prisio
preventiva apdia-se em elementos probatérios, produzidos na
fase inquisitorial, flagrantemente nulos. No entanto, os
documentos juntos aos autos so ilegiveis ¢ a inicial deste writ
nao veio instruida com cépia do decreto de prisdo preventiva,
contra o qual se insurge. O habeas corpus é agiio de rito sumdrio,
exigindo prova pré-constitufda, njo demandando dilagio
probatéria,

COMARCA DE FORTALEZA-CEARA
Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO

pE

Portanto, uma

vez deficientemente instruido, nao

pode a matéria nela contida ser apreciada e¢ decidida, razao
porque nao hd de ser conhecida a impetragao.
2006.0013.9488-6/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : FRANCISCO AIRTON AMORIM DOS SANTOS
Impetrante : JOSE JAIR DOS SANTOS
Paciente : EDNALDO JOAO DE PAULO
Impetrado : JUIZA DE DIREITO DA 12° VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE FORTALEZA
Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m) : acorda a 1* Camara Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiga do Estado do Ceara, em julgamento de turma ¢€
unanimidade de votos, denegar o habeas corpus impetrado,
ante a inexisténcia do alegado

constrangimento

ilegal, tudo

nos termos do voto do relator.
Ementa : HABEAS CORPUS. ESTUPRO. REVISAO
CRIMINAL E EXTINCAO DA PUNIBILIDADE ANTE O
CASAMENTO DA OFENDIDA. A prisio do réu € conseqiiéncia
légica da sentenc¢a condenatéria criminal transitada em julgado.
© ajuizamento de revisao criminal, no traz a0 autor o beneficio

2006.0009.0780-4/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante ; EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA
Impetrante : ADAILTON FREIRE CAMPELO
Paciente : JOCEWENE DE OLIVEIRA SOARES
Impetrado

; JUIZ DE DIREITO

DA 2A.VARA

PACAJUS-CE
Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO

da liberdade proviséria, enquanto n4o decidida pela instancia
CAMPELO

judicidria competente.

Sendo

o writ agdo de rito célere, que

exige prova pré-constituida e nao tendo o impetrante provado
que a vitima contraiv mipcias com terceiro. como

DA COMARCA

DE

alega (CPP,

156), nao pode ser decretada a extingio de sua punibilidade,
com

base

no disposto

no art.

107, VIII,

do Cédigo

Penal.

do Estado do Cear4, por unanimidade de votos, denegar a ordem

Saliente-se que idéntico pleito, formulado na fase recursal, foi
negado por este e. Tribunal, a falta de comprovagao do fato
alegado, nao podendo servir o presente mandamus como novo

impetrada,

recurso

R. DE ALBUQUERQUE

Acorda{m) : acorda a 1° Camara Criminal do Tribunal de Justig¢a

Ementa

nos termos do voto condutor.

: HABEAS

CONCLUSAO

DA

CORPUS.

EXCESSO

INSTRUGAO

DE PRAZO

CRIMINAL

NA

Impetrante

- HABEAS

: RAIMUNDO

CORPUS

CRIME

NONATO ALBUQUERQUE

Paciente : ANTONIO RENE DA SILVA
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 14A VARA

JUNIOR

CRIMINAL

Portanto,

indemonstrado

o alegado

NAO

CONFIGURADO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. Nao
se configura. na espécie, constrangimento ilegal por excesso de
prazo na formacao da culpa, posto tratar-se de agiio penal que
com pluralidade de réus e expedicdo de cartas precatérias, o que
caracteriza ilicito de reputado complexo. Aplicagdo do principio
da razoabilidade. Ordem denegada.
2006.0010.5922-0/0

de apelacio.

constrangimento ilegal, bd de ser denegada a ordem impetrada.

DA

COMARCA DE FORTALEZA-CEARA,
Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m) : acorda a 1® Camara Criminal do Egrégio Tribunal

2006.0013.9725-7/0

Impetrante

- HABEAS

CORPUS

CRIME

: VIVIANE PINHEIRO

Paciente : JAILSON DE SOUSA SILVINO
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 1* VARA
SOBRAL
Relator(a).: Des. FRANCISCO

HAROLDO

DA

COMARCA

DE

R. DE ALBUQUERQUE

Acorda(m) : acorda a
Camara Criminal do Egrégio Tribunal
de Justica do Estado do Cearé, em julgamento de turma e
unanimidade de votos, denegé-lo, nos termos do voto do relator.

Ementa ; Habeas corpus. Homicidio. Negativa de autoria. Para
decretagio da preventiva nao sé exige a prova da autorta, mas
apenas a existéncia de indicios, o que, no caso, se verifica.
Além do mais, a via estreita do habeas corpus no € 0 momento
processual adequado para se perquirir sobre a certeza da autoria,

| 80

|

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

22

DE

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

1

por exigir exame aprofundado da prova e importar em supresséo

2006.0019.5071-1/0

da instincia

Lnpetrante : MARCIO ALMEIDA GURGEL
Paciente : JOSE ALBERTO PINHEIRO JUNIOR
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 12A. VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE FORTALEZA-CEARA.
Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE

inferior, Nao

¢ desfundamentada

a decisio

que

express2 os motivos pelos quais foi decretada. Na espécic, ficou
demonstrado que o magistrado decretou a preventiva com base
na garantia da ordem

publica, tendo em

vista que o crime

foi

cometido em decorréncia de luta entre gangues de bairros rivats
ea persisténcia da conflituosidade. Assim, o decreto da custédia
cautelar estd devidamente fundamentado, atendendo ao disposto
no inciso TX, do art. 93. da Constituigao. O principio da

presungdo de inocéncia nao inibe a prisdo preventiva, quando
hecessatia e legalmente prevista.

Recurso

improvido.

2006.0014.7939-3/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : DIMAS MOREIRA MONTEIRG
Paciente : FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO LGPES
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 24. VARA DA COMARCA DE
CAMOCIM-CE
Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m) : acorda Turma Julgadora da 1* Camara Criminal do
Tribunal de Justi¢a do Estado do Ceara, sem divergéncia de
votos, considerd-lo prejudicado, nos termos do voto do relator.

Ementa : HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA ACAO
POR FALTA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. Proferida sentenca penal, que condenou 0 réu 4 pena
de dois anos de reclusdio e multa, a ser cumprida em regime
aberto. nio hi mais que se cogitar de trancamento da agao

penal, dai porque este writ perdeu o seu objeto, devendo, pois,
ser reputado

prejudicado.

2006.0016.3378-3/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : GEORGE HAMILTON MAURICIO MAIA
Paciente : NILSON OSTERNE MAIA
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 1A. VARA DA COMARCA DE
LIMOEIRO DO NORTE-CEARA
Relator(a),; Des, FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m)

: acorda a Turma Julgadora da 1° Camara

Criminal

do Egrégio Tribunal de Justig¢a do Estado do Ceara, sem
divergéncia de votos. denegd-lo, nos termes do voto do relator.

Ementa

: HABEAS

CORPUS.

PRISAOQ

PREVENTIVA.

AUSENCIA DE REQUISITOS E EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRENCIA. CRIME HEDIONDO. Comprovada, de
forma concreta, que a segregacio do paciente tem como motivo

- HABEAS

CORPUS

CRIME

Acorda(m) : acorda a Turma Julgadora da 1° CAmara Criminal
do Tribuna] de Justiga do Estado do Ceard, em votacio
harménica, denegd-lo, nos termos do voto do relator.

Ementa : HABEAS CORPUS
COACAO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO NA FORMACAO DA CULPA.
AUSENCIA DE FUNDAMENTACAO CONCRETA DOS
REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. Ao contririo do
que alega o impetrante, finda a fase instrutéria, nao cabe mais
falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo (simulas

STJ n° 52 ¢ TICE n° 09}. Além do mais, ao negar a cogitada
liberdade

proviséria,

a autoridade

impetrada

fundamentou

uso de arma de fogo, violéncia fisica a uma das vitimas, concurso

pessoal e material. Evidenciado o risco que a liberdade do
paciente pode acarretar 4 ordem publica, deve o mesmo ser
mantido custodiado. Ordem

denegada.

2006.0019.5538-1/6 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA
Paciente : ADRIAN WILSON
impetrado : JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUCOES
CRIMINAIS DE FORTALEZA-CEARA
* Relator(2).; Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m)

: acorda a Turma

do Tribunal

Julgadora da 1° Camara Criminal

de Justiga do Estado

do Ceara,

em votacio

indiscrepante, niéo conhecer do habeas corpus impetrado,

nos

termos do voto do relator.
Ementa ; HABEAS CORPUS, PROGRESSAG DE REGIME.
Compete ao Juizo das Execugdes Criminais da Justiga Estadual
a execugio

das penas

impostas

a sentenciados

pela Justica

Federal, quando recolhidos em estabelecimentos sujeitos a
administracio estadual (Simula

STJ, n° 192). Nio admitindo o

habeas corpus dilagdo probatéria, nico é, seguramente,
instrumento adequado para pleito de concessiio de progressia
de regime. Nao tendo o Juiz da Vara de Execugdes Criminais
decidido sobre a matéria em foco, como

informado na inicial,

e sendo justificada a demora na decisdo. ante a necessidade do

a preservagao da ordem publica e a garantia da lei penal, deve
referida custédia cautelar ser mantida. O paciente € acusado,
juntamente com sete outros comparsas, da execugio de um

sob pena de incorrer em indevida supressio de instaéncia, Ordem

radialista, crime que abalou a comuna onde mencionado evento

nio conhecida.

veio a ocorrer, sendo, de outra parte reputado periculoso, dai
porque a liberdade do mesmo, de certo, acarretara sério risco A

ordem ptiblica. Diga-se mais que o réu teve sua liberdade
proviséria concedida, mas ausentou-se do distrito da culpa,
tornando-se revel, o que motivonu novo decreto de prisio
processual, isso com 0 propdésito de resguardar a aplicagio da

lei penal, Nao hd constrangimento ilegal por excesso de prazo,
quando concluida a instrugao criminal, o que, in casu,j4 ocorreu,
aplicando-se, na espécie, a Simula 9, desta Corte ¢ 52 do STI.

Registre-se, também, que o paciente ¢ acusado da pritica de
homicidio duplamente qualificado, ilicito este reputado hediondo
e. portanto, insuscetivel de liberdade proviséria (Lei 8072/92,
2°, II). Ordem denegada.

2006.0018.2635-2/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : APARECIDO LEITE DE FIGUEIREDO
Paciente : LUCELE MARCELINO SANTANA
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DA COMARCA DE
JUAZEIRO DO NORTE-CE
Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m)

: acorda a Turma Julgadora da

1? Camara

Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiga do Estado do Ceard, sem
divergéncia de votos, fulgd-lo prejudicada, nos termos do voto
do relator.

Ementa

: HABEAS

CORPUS. TOXICO. Declarada a extingae

da punibilidade do crime imputado ao paciente, ante decreto do
juiz da causa extinguindo o o processo, deve ser julgado
prejudicade o writ (CPP, 659). No caso concreto, a entio juiza

processante,

atendendo pleito da defesa, em 08/09/1997,

decretou a extingao da punibilidade referente ao delito de que €
acusado o paciente. Writ prejudicado.

o

decisum na periculosidade do paciente, demonstrada pela forma
como foi perpetrado o crime de roubo qualificado, mediante o

exame criminoldgico, ainda nfo realizado, falece a este Tribunal
competéncia para conceder 0 pleito requestado pelo paciente,

2006,0022.5839-0/0 - HABEAS CORPUS CRIME
Impetrante : JEFERSON CAVALCANTE DE LUCENA
Impetrante

: AUDIC

Impetrante

; LEONARDO

Paciente : PABLO
Impetrado : JUIZ

CAVALCANTE

ARAUJO

FEITOSA DE
DE DIREITO

MOTA

MENEZES
DA 2A. VARA

COMARCA DE PACAJUS-CE
© Relator(a).: Des. FRANCISCO HAROLDO
AcordaGm)

: acorda a Turma

DIAS

DE SOUZA
CRIMINAL

DA

R. DE ALBUQUERQUE

Julgadora da 1* Camara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiga do Estado do Ceara, em votagaio
indiscrepante, negar o habeas corpus impetrado,
voto do relator.

nos termos do

Ementa : CRIMINAL. HABEAS CORPUS. FALTA DE
FUNDAMENTACAQ, CITAGCAO POR EDITAL. NULIDADE.
Nao ¢ desfundamentada a decisio judicial que contém as razdes
do

convencimento

do

seu

prolator,

como

se di

no

caso

concrete, Nao é nula a citagdo por edital quando o réu nfo é
encontrado no endereco indicado por seu advogado. A
primariedade e as boas condigGes pessoais nico obstam a

decretagdo da preventiva quando
prevista,

como

ocorre

no case

necessdria e legalmente

vertente. Consoante

previsio

do art. 312 do CPP, para a custéddia prévia nao hd necessidade
de prova cabal da autoria delitiva, mas apenas a existéncia de

indfcios suficientes. Realce-se que, neste caso, o réu foi
teconhecido durante a agio criminosa, o que € significa mais de

que indicio da autoria. Ordem denegada.

¢ 2006.0022.6758-6/0 - HABEAS CORPUS CRIME
* Impetrante

; JOAO BATISTA BDINIZ MENDES

« Paciente : JOAQ PEIXOTO LIMA
* Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 12* VARA CRIMINAL DA

DIARIO

DA

COMARCA

JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

DE FORTALEZA

* Relator(a).: Des. FRANCISCO HARCLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m) : acorda a Turma Julgadora da 1* Camara Criminal
do Tribunal de Justiga do Estado do Ceard, em votagio
harménica, concedé-lo, nos termos do voto do relator.

Ementa

: HABEAS

CORPUS, ATENTADO

VIOLENTO AQ

PUDOR. ATIPICIDADE DO CRIME. Discussao sobre a
tipicidade do crime. por ser matéria de mérito. a exigir dilagio
probatéria, deve ser dirimida pelo jutz da insirugio, nado
comportando, portanto, o seu exame nos estreilos limites do

writ. Finda a instrugdo criminal para a acusagao, nao ha mais de
se falar em excesso de prazo para a formagiio da culpa (simulas
STI, n° 52,

¢ TICE, 09). Todavia, se nfo configurado o risco de

comprometimento da ordem publica, ao contrario do sustentado
pela autoridade havida como coatora. impde-se a concessio da
ordem, ante inegdvel constrangimento ilegal. Ordem deferida.

2006.0022.6760-8/0
Impetrante

- HABEAS

: HAROLDO

CORPUS

XIMENES

JUNIOR

Paciente ; FRANCISCO BARROS FERNANDES
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 2? VARA DA COMARCA DE
CAMOCIM
Relator(a).: Des, FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE
Acorda(m) : acorda a 1* Camara Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiga do Estado do Ceard, em julgamento de turma e

unanimidade de votos, negar o habeas corpus impetrado, ante a
ilegal. nos termos do

Ementa : HABEAS CORPUS. ROUBO. ESTUPRO E
ATENTADO VIOLENTO 40 PUDOR. Estando o réu preso
em razio de condenagdes decorrentes de outros processos, com

sentengas
com
transite em julgado,
nao
constitui
constrangimento ilegal sua prisdo. Sendo considerados hediondos
os crimes cometidos pelo paciente, nfo sao suscetiveis de
liberdade provis6ria, nio consubstanciande

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

I

2007.0001.6260-2/0 - ORDINARIA - CIVEL - 1" A 7* VARAS

PUBLICA

DA FAZENDA

Requerente : MARIA ZENILCE SILVA DE BRITO

Requerente : MANOEL DELERMANO FILHO
Requerido : IPEC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DG ESTADO DO CEARA
Relator{a): Dr(a) FRANCISCO CHAGAS BARRETO ALVES - 2? VARA DA
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuicio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
1" VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA

2007.0001.8248-4/0 - CAUTELAR INOMINADA - CIVEL - 1*A7* VARAS DA
FAZENDA PUBLICA
Requerido: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Requerido : ACM - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Requerido : DERT (DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES, RODGENS E
TRANSPORTES)
Requerente : JOSE HUMBERTO ROCHA

2007.0001,1402-0/0 - INDENIZACAO - CIVEL- 1? A 7° VARAS DA FAZENDA
PUBLICA
Requerente : ROSEMARY BEZERRA DA SILVA PEREIRA
Requerido : BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
Requerido : MUNICIPIO DE FORTALEZA
Relatoriz); Dr(a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO - 1" VARA DA
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigio; DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007.0001.6256-4/0 - ORDINARIA - CIVEL - It A 7" VARAS DA FAZENDA
PUBLICA

Requerente : JOSEFA ORCELIA PEIXOTO VIEIRA
Requerente : HAROLDO ESTEVES VIEIRA

|

Requerido ; IPEC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO CEARA
Relatorfa): Dr(a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJG - 1" VARA DA
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
.

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

constrangimento

ilegal a sua manutencio em carcere. Dada a sua condigio de
reincidente em crimes de roubo ¢ estupro, nfo tem o réu direito

a liberdade proviséria, constituindo risco 4 ordem publica a
concessio de sua liberdade. Ordem

DE

Relator(a): Dr(a} WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO - 1" VARA DA
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuisdo: DISTRIBUIGAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

CRIME

inexisténcia do alegado constrangimento
voto do relator.

22

denegada.

ee

EXPEDIENTE DO 1° GRAU

COMARCA DE FORTALEZA
a

10 - DIRETORIA DO FORUM
CLOVIS BEVILAQUA

2007.0001.7096-6/0 - ORDINARIA - CIVEL - 1° A 7? VARAS DA FAZENDA
PUBLICA
Requerente : FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE DE SOUSA
Requerido : ESTADO DO CEARA
Relator(a): Dr(a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO - 1* VARA DA
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Mativo: EQUIDADE
2007.0001.8427-4/0

PUBLICA

DA FAZENDA

Requerente : MARIANA PINHEIRG PESSOA DE ANDRADE
Requeride : ESTADO DO CEARA
Requerido : UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA
Relator(a): Dr{a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO - ft VARA DA
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigda: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
3* VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
2007.0001.8422-3/0

FAZENDA PUBLICA

10.2 - ATA DE DISTRIBUICAO DE FEITOS
JUDICIAIS

- ORDINARIA - CIVEL - 1* A 7* VARAS

- CAUTELAR

INOMINADA

- CIVEL-

1* A 74 VARAS

DA

Requerente : EDNA MARIA LIMA GONCALVES
Requereate : ALENE BARROS DE OLIVEIRA
Requerente : JULIANA TORRES COSTA

Requerido : ESTADO DO CEARA
Requerido

: UNIVERSIDADE

DO ESTADO

DO CEARA

Relator(a): Dr(a} FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS -# VARA
Ata de Distribuigao

DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA

Em audiéncta realizada em Dezessete (17) de Janeiro de 2007, presidida pelo(a) Exmo(a)
$r(a) JUIZ DISTRIBUIDOR - POR DESIGNACAG DO DIRETOR DO FORUM DA

COMARCA DE FORTALEZA, foram distribuidos os seguintes feilos:
3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
2007.0001.7080-0/0 - MANDADO DE SEGURANCA - CIVEL- [ A7* VARAS DA
FAZENDA PUBLICA
Impetrante ; FRANCISCO CARVALHD JUNIOR
Impetrante : SERGIO WILLIAM PINTO CARVALHO
.
Impetrado ; COORDENADOR DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEAI
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO CHAGAS BARRETO ALVES - 2* VARA DA
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Diswribuigiio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007.0001,8386-3/0 - MANDADO DE SEGURANCA - CIVEL- 1" A7* VARAS DA
FAZENDA PUBLICA
Impetrante : FRANCISCO JOSE VERAS REZENDE
Impetrado : PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA DO VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA - CEV-UECE
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO CHAGAS BARRETO ALVES - 2° VARA DA
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Diswibuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA
- Motivo: EQUIDADE

2007.0001.1876-0/0

- ORDINARIA

- CIVEL

- Motive: EQUIDADE

- 1? A 7* VARAS

DA

FAZENDA

PUBLICA
Requerente : MARIA GEORGINA SILVEIRA DE ALMEIDA
Requerido : ESTADO DO CEARA
Requerido : TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
Relator(a): Dr{a) FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS - 3" VARA
DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigdio: DISTRIBUIGAQ AUTOMATICA - Motiva: EQUIDADE
J VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA

2007,0001.8302-2/0 - ANULATORIA - CIVEL - It A 7* VARAS DA FAZENDA
PUBLICA
Autor : MARCELLO AUGUSTUS FERREIRA PEIXE
Reu: DERT- DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES , RODOVIAS ETRANSPORTES
Reu : DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO.DETRAN
|
Relater(a): Dr(a) LUIZ ALVES LEITE - 4" VARA DA FAZENDA PUBLICA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distrihuico: DISTRIBUIGAO POR PREVENCAO - Motivo: CONEXAO
2007.0001,1875-1/0 - ORDINARIA - CIVEL - 1) A 7" VARAS DA FAZENDA
PUBLICA
Requerente : ANA CLEIA ARRUDA LIMA

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

015

FORTALEZA,

Requerido ; ESTADO DO CEARA
.
Relator(a): Dr(a} LUIZ ALVES LEITE - 4" VARA DA FAZENDA PUBLICA DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
.
Tipo de Distribuigdéo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001.8409-6/0 - ORDINARIA - CIVEL - 1" A 7* VARAS
PUBLICA
Requerente

: COLDAR

- AR CONDICIONADO

DA FAZENDA

LTDA

Requerido : HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN
.
Relator(a}: Drfa) LUIZ ALVES LEITE - 4" VARA DA FAZENDA PUBLICA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuig30: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive; EQUIDADE

22

DE

JANEIRO
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Relatortay: Dra} WILTON MACHADO CARNEIRO - 2" VARA DE EXECUGOES
FISCAIS DACOMARCADE FORTALEZA
;
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001.1859-0/0 - PRECATORIA - CIVEL- 1" A5*
FISCAIS
Requerente : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Requeride : MICAL MINERACAO IND E COMERCIO
Relator(a): Dr(a) WILTON MACHADO CARNEIRO FISCAIS DA COMARCADE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA

VARAS DE EXECUCOES
DE CAL LTDA
2° VARA DE EXECUCOES
- Motive: EQUIDADE

3 VARA DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
I* VARA DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA

Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNIC{PIO DE FORTALEZA
Exeqilido : RAIMUNDO LUIS DOS SANTOS
Relator(a): Dr(a) MARIA ESTELA ARAGAO BRILHANTE - I° VARA DE
EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA
DE FORTALEZA
.

2006.0030.6165-50 - EXECUGAO FISCAL - C{VEL - 1" A 5" VARAS DE
EXECUGOES FISCAIS
;
Exequemte : FAZENDA PUBLICA DG MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqiido : CONFIANCA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA
Relator(a): Drfa) DURVAL AIRES FILHO - 3* VARA DE EXECUCOES FISCAIS DA
COMARCA DE FORTALEZA
;
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2006.0030.6153-1/0

EXECUCOES FISCAIS

2006.0030,6072-1/0

EXECUGOES FISCAIS

- EXECUGAO

FISCAL

- CIVEL - I" A 5" VARAS

DE

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2006,0030.6339-9/0

EXECUCOES FISCAIS

- EXECUCAO

FISCAL

.

- CIVEL - t* A 5* VARAS

DE

Exegiido : RICARDO BARROSO PROM
PROJETOS BDECORACOES E
MONTAGENS LTDA
Relator(a); Dra) MARIA ESTELA
ARAGAO BRILHANTE - I* VARA DE
EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2006.0030.6155-8/0 - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1* A 5* VARAS DE
.

Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqilido : JOSE SIDOR DE SOUZA
Relator(a): Dr(a) MARIA ESTELA ARAGAO BRILHANTE - !" VARA DE
EXECUC OES FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
.
‘Tipo de Distribuigéo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2006.0030.6163-9/0 - EXECUGAO
EXECUCOES FISCAIS

FISCAL

- CIVEL

- I" A 5

VARAS

DE

- |* VARA

DE

.

Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqiiido : FERNANDO HUGO ARAUJG PESSOA
Relator(a}:

Dr{a)

MARIA

ESTELA

ARAGAO

FISCAL

- CIVEL

- |’ A 5* VARAS

DE

Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXECUQOES FISCAIS

- EXECUCAO

BRILHANTE

Exegiido : ANTONIO HONORLO DOS SANTOS
Retator(a): Drta) DURVAL AIRES FILHO - 3° VARA DE EXECUGOES FISCAIS DA

COMARCA DE FORTALEZA

;

Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motiva: EQUIDADE
4" VARA DE EXECUCGOES FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
2006.0030,6161-2/0 - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - I' A 5* VARAS DE
EXECUGOES FISCAIS
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqiiida ; VANDERI MATIAS GADELHA
Relater(a): Dra) FRANCISCO CARNEIRO LIMA - #* VARA DE EXECUCOES
FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
.
.
Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2006.0030.6331-3/0 - EXECUCAG FISCAL - C{VEL - I* A 5" VARAS DE
EXECUGOES FISCAIS
Exeqilido : JOAG POMPEU LOPES RANDAL
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Relator(a): Drfa) FRANCISCO CARNEIRO LIMA - 4" VARA DE EXECUGOES
FISCAIS DA COMARCADE FORTALEZA
;

EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuicao: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

Tipo de Distribuicgiio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2006.0030,6329-1/0 - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1‘ A 5¢ VARAS DE
EXECUGOGES FISCAIS
.
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqllido ; VERA LUCIA FERREIRA DE MELO
Retater{a); Dr(a) MARIA ESTELA ARAGAO BRILHANTE - ]* VARA DE
EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2006.0030.6333-0/0 - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - I" A 5* VARAS DE
EXECUCOES FISCAIS
;
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqiiido : NORMANDO ALMEIDA PINHO
Relator(a): D(a) FRANCISCO CARNEIRO LIMA - 4° VARA DE EXECUCOES
FISCAIS DACOMARCADE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAG AUTOMATICA - Motiva: EQUIDADE

2 VARA DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA

2006.0030.6080-2/0 - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1" A 5* VARAS DE
EXECUGOES FISCAIS
Exequeate : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqiiide : JOANA DARC DOS SANTOS FERNANDES

2006.0030.6345-3/0 - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1" A 5* VARAS DE
EXECUCOES FISCAIS
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqilida ; MARTNEWS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Relator(a):

Dr(a2} FRANCISCO

CARNEIRO

LIMA

- 4° VARA

DE

EXECUGOES

Relator(a): Dra) WILTON MACHADO CARNEIRO - 2" VARA DE EXECUCGES

FISCAIS DACOMARCADE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAQ AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO

5° VARA DE EXECUCGES FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA

FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA,

AUTOMATICA - Mativo: EQUIDADE

2006.0030.6159-0/0 - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1° A 5" VARAS DE
EXECUGOES FISCAIS
;
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqiiido : ROMILDA ANGELICA DE ALMEIDA
Relator(a): Dr(a) WILTON MACHADO CARNEIRO - 27 VARA DE EXECUCOES
FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigao: DISTRIBUIGAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2006.0030.6167-1/0 - EXECUCAO FISCAL - CiVEL - I" A 5* VARAS DE
EXECUCOES FISCAIS
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqiiido : CARLOS ROBERTO CALDAS ALBUQUERQUE
Relator(a): Dra} WILTON MACHADO CARNEIRO - 2* VARA DE EXECUGOES
FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2006.0030.6343-7/0 - EXECUCAO FISCAL

- C{VEL - I* A 5* VARAS DE

EXECUCOES FISCAIS
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqilide : PAULO CHAGAS DOS SANTOS
Relator(a): Dr(a) WILTON MACHADO CARNEIRO - 2° VARA DE EXECUCOES
FISCAIS DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuic¢aio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2006.0030.6347-0/0 - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - I" A 5* VARAS
EXECUGOES FISCAIS
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqiiido : J HENRIQUE ALBUQUERQUE SA FILHO

DE

2006,0030,6113-2/0 - EXECUGAQ FISCAL - CiVEL - I* A 5 VARAS DE
EXECUQOES FISCAIS _
.
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqilido : ELINALDO GUIMARAES DINIZ
Relator(a}: Dra) ANTONIO PADUA SILVA - 5* VARA DE EXECUCQES FISCAIS
DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigao: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2006.0030.6157-4/0 - EXECUCAO
EXECUCOES FISCAIS
.

FISCAL

- CIVEL - I* A 5" VARAS

DE

Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exegilido : COOPERATIVA DOS MOTOQUEIROS
CEARA LTDA

ENTREG

E SERVICOS DO

Relator(a): Dr(a) ANTONIO PADUA SILVA - 5* VARA DE EXECUCOES FISCAIS
DA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2006,0030.6337-2/0 - EXECUGAO

EXECUCOES FISCAIS

FISCAL

- CIVEL - I" A 5* VARAS

DE

Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
Exeqilide : JULIO DE OLIVEIRA MESQUITA
Relator(a): Dr(a) ANTONIG PADUA SILVA - 5* VARA DE EXECUCOES FISCAIS
DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuicdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2006.0030.6341-0/0 - EXECUGAO FISCAL - CIVEL - It A S* VARAS DE
EXECUGOES FISCAIS
Exequente : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

DIARIO

DA JUSTIGA

N® O15

FORTALEZA,

Exeqttido : ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO CARVALHO
Relatortal: Dr(a} ANTONIO PADUA SILVA - 5" VARA DE EXECUCOES
DA COMARCA DE FORTALEZA
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2007,0001.6757~1/0 - CONSIGNACAO EM PAGTO. - CIVEL- VARAS CIVEIS
FISCAIS

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Muiivo: EQUIDADE
i* VARA DE REGISTROS PUBLICGS DA COMARCA DE FORTALEZA

Consignante ; MARIA ALDENIR RODRIGUES BARROSO
.
Consignado : BANCO FININVEST S.A.
Relator(a): Dr(a) DILARA PEDREIRA GUERREIRO DE BRITO - |* VARA CIVEL
DA COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigao: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Motive; EQUIDADE

2007.0001.1404-7/0 - JUSTIFICAGAO DE OBITO - CIVEL. |? E 2" VARAS DE
REGISTRO PUBLICO
Requerente : TOLANDA DE ALENCAR SOUZA
Relator(a): Dr(a) PAUL EDUARDO MENDES SOBRINHO - I? VARA DE
REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuicdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.6751-5/0 - DECLARATORIA DE NULIDADE

2007,0001.1498-5/0 - PEDIDO DE REGISTRO DE NASCIMENTO - CIVEL- VE
2? VARAS DE REGISTRO PUBLICO
Requerente : MARIA APARECIDA LINO DE CASTRO
Relator(a}; Dr(a) PAULO EDUARDO MENDES SOBRINHO - I" VARA DE
REGISTROS PUBLICOS DACOMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007,0001,1864-6/0 - EMBARGOS DE TERCEIROS - CIVEL - VARAS C[VEIS
Embargante : RICARDO SARAIVA PEIXE
Relator(a): Dr(a) DILARA PEDREIRA GUERREIRO DE BRITO - It VARA C{VEL
DA COMARCA DE FORTALEZA

20070601, 1511-6/0 - RETIFICACAO DE REGISTRO - CIVEL- 1*E2" VARAS DE
REGISTRO PUBLICO
Requerente : PEDRO DA SILVA
Relator(a): Dr(a) PAULO EDUARDO MENDES SOBRINHO - |" VARA DE
REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA ~ Metivo: EQUIDADE

2007.0001.1583-3/0 - RETIFICACAO DE REGISTRO - CIVEL- 1" E2" VARAS DE
REGISTRO PUBLICO
Requerente : QUITERIA VIEIRA DA SILVA

Relator(a): Dr(a) PAULO EDUARDO MENDES SOBRINHO - I* VARA DE
REGISTROS PUBLICOS DACOMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007.0001.6752-3/0- RETIFICACAO DE REGISTRO - CIVEL- 1" E2* VARAS DE
REGISTRO PUBLICO
Requerente : MARCOS ANTONIO ALVES DE ANDRADE
Relater(a): Dr(a) PAULO EDUARDO MENDES SOBRINHO - 1* VARA DE
REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipe de Distribuigio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA, - Motive: EQUIDADE

007.0001 .6620-9/0 - TRANSCRICAO DE REGISTRO - CIVEL- |" E2" VARAS DE
REGISTRO PUBLICO

Requerente : MARIA ZULEIDE DE SOUSA TELXEIRA
Relater(a}: Dr(a) PAULO EDUARDO MENDES SOBRINHO - I* VARA DE
REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

Requerido : UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A
.
Relator(a}: Dr(a) DILARA PEDREIRA GUERREIRO DE BRITO - 1? VARA CIVEL

DA COMARCA DE FORTALEZA

;

-

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

Tipo de Distribuigdo; DISTRIBUIGAO POR PREVENCAO - Motivo; CONEXAO
2 VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2007.0001,2033-0/0- BUSCA EAPREENSAO

- CIVEL - VARAS CIVEIS

Requerente : BANCO ITAU S.A.

Requerido : MARIA NECI BARBOSA LIMA
Relator(a): Dr(a) FRANCISCG PEDROSA TEIXEIRA - 2" VARA CIVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
;
;
Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
6" VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2007,0001,1591-4/0 - REINTEGRACAO DE POSSE - CIVEL - VARAS CIVEIS
Requerente ; RAIMUNDO JOSE QUADROS COSMO DE LIMA CAMPOS
Requerido : REGINA CELIA DIAS ROCHA
;
Relator(a): Dr{a) CARLOS ALBERTO SA DA SILVEIRA - 6* VARA CIVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuisio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007.0001,6598-9/0- RESTITUITORIA - C{VEL- VARAS CIVEIS
Requerente : CARLOS ALBERTO DE SOUZA PINTO
Requerente : ZILAH ALCANTARA PINTO

Requerido : AMM INCORPORACOES LTDA

Relatorta): Drfa) CARLOS ALBERTO SA DA SILVEIRA - 6 VARA CIVEL DA
COMARCA DE FORFALEZA.
.
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
7* VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2007,0001,7059-1/0 - COBRANCA - CIVEL - VARAS CIVEIS

2 VARA DE REGISTROS PUBLICOS DA COMARCA DE FORTALEZA

Requerente ; FRANCISCO ARNOBIO DANTAS
Requerente : ZULEIDE GOMES BARROS DANTAS

2007.000!.6775-2/0 - ORDINARIA - CIVEL - 1" E # VARAS DE REGISTRO

Requerido
Requerido
Relator(a):
CIVEL DA

PUBLICO

Requerente : MARTA CLARA CONSTANTINO
Relitor(a}: Dr(a) SILVIA SOARES DE 5A NOBREGA - 2" VARA DE REGISTROS
PUBLICOS DA COMARCA DE FORTALEZA
_
Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUIGAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001 .1486-1/0- REGISTRO DEOBITO

PUBLICO
Requerente
Requerente
Requerente
Relatorta):
PUBLICOS

-CIVEL- " E® VARAS DE REGISTRO

; WANGLY MONTEIRO PEREIRA
: WANDERLAN MONTEIRO PEREIRA
: LUCIA VANDA MONTEIRO DA SILVA
Dr(a) SILVIA SOARES DE SA NOBREGA - 2" VARA DE REGISTROS
DA COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuicdgio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA
2007,0001,6433-B/0 - RETIFICAGAO

- CiVEL-

- Motive: EQUIDADE

1* E 2* VARAS

DE REGISTRO

PUBLICO
Requerente : MARIA DAS DORES FERREIRA ISIDORIO
Relator(a): Dr(a) SILVIA SOARES DE SA NOBREGA - 2° VARA DE REGISTROS
PUBLICOS DA COMARCA

DE FORTALEZA

- CIVEL-VARAS CIVEIS

Requerente : SHARA RAFAELLA DE CASTRO COSTA LIMA

: AON AFFINITY DO BRASIL SERV. E COR. SEGS. S/C LTDA
: VERA CRUZ E PREVIDENCIA S/A
Dr(a) MARIA ELIZABETH AGUILAR FILGUEIRAS LIMA - 7* VARA
COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001.6749-3/0 - CONSIGNACGAO EM PAGTO. - CIVEL- VARAS CIVEIS
Consignante : ARADY MARIA ALMEIDA
Consignado : UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.
Relator(a}: Dr(a) MARIA ELIZABETH AGUILAR FILGUEIRAS LIMA - 7* VARA
CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
9° VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA
NULIDADE
DE ORIA
2007.0001.6755-8/0 - DECLARAT

- CIVEL- VARAS Cfivels

Requerente : ALDENIZO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Requerido
Requerido

: HSBC BANK BRASIL 5/A BANCO MULTIPLG
: LOSANGO, PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Relator(a): Dr(a) ANA LUIZA CRAVEIRO
COMARCA

.

BARREIRA - 9% VARA CIVEL DA

DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigdio: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

Tipo de Distribuigao: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.1496-9/0 - RETIFICACGAO DE REGISTRO - CIVEL- [*E2*VARAS DE _

10° VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

REGISTRO PUBLICO

Requerente : RAFAEL-_BERNARDES

MOREIRA

Requerente : GRAZIELE BERNARDES MOREIRA
Requerente : BRUNO BERNARDES MOREIRA
Requerente ;: RAIMUNDA BERNARDES MOREIRA
Relator(a): Dr(a) SILVIA SOARES DE SA NOBREGA - 2° VARA DE REGISTROS

PUBLICOS DA COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007.0001.6419-2/0 - RETIFICAGAG DE REGISTRO - CIVEL- I"E2" VARAS DE

REGISTRO PUBLICO

Requerente : KAREN SILVA
Requerente : LUZANIRA FERREIRA DA SILVA
Relator(a}: Dr(a) SILVIA SOARES DE SA NOBREGA - 2" VARA DE REGISTROS
PUBLICOS DA COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuicio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
I* VARA C{VEL DA COMARCA DE FORTALEZA

007.0001 .6504-0/0 - CONSIGNACAO EM PAGTO. - CIVEL- VARAS CIVEIS
Consignante : DIANA KARLA MENDES MALA
Consignado : VALDENIA BARROS REIS
Relator(a):

Dr(a) NISMAR

COMARCA DE FORTALEZA

BELARMINO

PEREIRA

- 10° VARA

CIVEL

DA

.

Tipo de Diswibuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
1" VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA
2007,0001.6618-7/0 - REVISIONAL DE CLAUSULAS CONTRATUAIS

- C[VEL

- VARAS CIVEIS

Requerente : CAETANO LINHARES DE SOUSA,
Requerido : BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Relator{a): Dr(a) MANTGVANNI COLARES CAVALCANTE - 11" VARA CIVEL
DA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

|

84

|

DIARIO

DA

JUSTICA

N°

O15

FORTALEZA,

DE

JANEIRO

DE

2007-

COMARCA DE FORTALEZA

12 VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2007.0001.2037-3/0 - BUSCA E APREENSAO

22

- CIVEL - VARAS CIVEIS

Requerente : BANCO FIAT S/A

Requerido : PAULO CESAR ASSUNCAO DE FREITAS
Relaror(a);-Dr(a) JOSLAS MENESCAL LIMA DE OLIVEIRA - [24 VARA CIVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuicio: DISTRIBUICAO POR PREVENCAO - Motive: CONEXAO
13" VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2007.0001.6431-l/0- USUCAPIAO - CIVEL- VARAS CIVEIS
Requerente : MARIA JOSE LUCAS DA SILVA

CADERNO

I

.

Tipo de Distribuicao: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Mative: EQUIDADE
22" VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2006,0030,7673-3/0 - REPARAGAQ DE DANOS

- C{VEL- VARAS CIVEIS

Requerente : REJANE ALINE JORGE ALVES
Requerente : CLAUDENIA PEREIRA DE SOUZA

Requerido : TY CIDADE DE. FORTALEZA - CE
;
Relatorta): Dr(a) EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE - 2" VARA CIVEL DA
COMARCADE FORTALEZA
;
Tipe de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motiva: EQUIDADE

.

Relator(a): Dr(a} EDMO MAGALHAES CARNEIRO - 13" VARA CIVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA + Mativo: EQUIDADE
14* VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA
2007.0001.6608-0/0 - MONITORIA - CIVEL - VARAS CIVEIS
Requerente;: UNIVERSAL EDUCACAO E PROJETOS LIDA
Requerido - ANA PAULA BARBOSA DA COSTA
Relator(a): Dr(a) MARCIA OLIVEIRA FERNANDES M DELIMA-

14" VARA CIVEL

DA COMARCA DE FORTALEZA _
.
Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
16" VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

23" VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2007,0001,8419-3/0 - PRECATORIA - CIVEL- VARAS CIVEIS
Requerente ; LUAUTO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
Requerido : TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Relatorta): Dr(a) MANOEL CEFAS FONTELES TOMAZ - 23° VARA CIVEL DA
COMARCADEFORTALEZA
.
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007.0001.8230-1/0 - REVISIONAL DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - CiVEL
- VARAS CIVEIS
Requerente : CLAUDIO CUNHA DA COSTA
Requerido : BANCO FINASA S/A
.
Relator(a); Dr(a) MANOEL CEFAS FONTELES TOMAZ - 23" VARA CIVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
.

2607,0001.6759-0/0 - CONSIGNAGAO EM PAGTO. - CiVEL- VARAS CIVEIS

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAQ AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

Consignante ; VALDELICIO RIBEIRO FONTINELE
Consignado : HIPERCARD - BANCO MULTIPLO S/A

24* VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

Relator(a): Dra} DANILO

;

FERREIRA MAIA - 16° VARA CIVEL DA COMARCA

DE FORTALEZA
.
.
.
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.1556-6/0 - INDENIZAGAO POR DANO MORAL - CIVEL - VARAS
civEIs
Requereate : ANA LUCIA SANTANA DE SOUZA
Requerido : DJALMA OSVALDO EREIRE NETO
Requerido : FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
Relaterta): Dr(a}) DANILO FERREIRA MAIA - 16" VARA CIVEL DA COMARCA
DE FORTALEZA
.
Tipo de Diswibuigdo: DISTRIBUICAQ AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007.0001.6600-4/0 - MONITORIA - CIVEL- VARAS CIVEIS
Requerido : DANIELE DA SILVA MUNIZ

Requerente : UNIVERSAL EDUCACAQ E PROJETOS LIDA
ReJator(a): Drfa) DANILO FERREIRA MAIA - 16" VARA CIVEL DA COMARCA
DE FORTALEZA
;
Tipo de Distribuiciic: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007,0001.8416-9/0 - ORDINARIA - CIVEL - VARAS

CIVEIS

Requerente : FRANCISCO WILLO BORGES CABRAL
Rep. Juridico : 15205 - CE FRANCISCO ERIONALDO CRUZ
Rep. Juridico : 16755 - CE ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES
Requerids : ATRIUM ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA

2007.0001.1529-9/0 - REVISIONAL - CIVEL - VARAS CIVEIS
Requerente ; MARINA GALDINO VIEIRA
Requerida : SABEMT
.
Relatertak Dria) JOSE ELIEZER

PINTO - 24° VARA

CIVEL DA COMARCA

DE

FORTALEZA
.
.
Tipo de Distribuigéo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
26" VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2007.0001.8246-8/0 - ORDINARIA - C[VEL - VARAS CIVEIS
Requerente : RAIMUNDA YLA PEREIRA DE ARAUIO

Requerido : UNIMED FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
Relator(a): Drfa) RALMUNDO NONATO SILVA SANTOS - 26" VARA C{VEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigic: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007,0001.8234-4/0- REVISIONAL - CIVEL - VARAS CIVEIS
Requerente : RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
Requerido ; BV FINANCEIRA S.A,
Relator(a}: Dr(a) RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS - 26" VARA CIVEL DA
COMARCADEFORTALEZA
|
;
Tipo de Distribuicdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQGIDADE

Requerido ; HSBC BANK BRASIL S.A- BANCO MULTIPLO
Relater(a): Dr(a} DANILO FERREIRA MALA - [6* VARA CIVEL DA COMARCA

27" VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

Tipe de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTCMATICA - Motive: EQUIDADE

Requerente : UNIVERSAL EDUCACAO E PROJETOS LIDA

17* VARA C[VEL DA COMARCA DE FORTALEZA

Relatorfa); Dr(a} JOSE ISRAEL TORRES MARTENS - 27* VARA CIVEL DA
COMARCADE FORTALEZA
Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

DE FORTALEZA

:

2007.0001,6610-1/0 - MONITORIA - CIVEL- VARAS CIVEIS
Requerido

2007,0001.1679-1/0
Requerente

- COBRANCA DE ALUGUEIS

: MIL- MONTEIRO

- C{iVEL - VARAS CIVEIS

; ANA

PAULA

FERREIRA

DA

SILVA

IMOVEIS LTDA

Requerido : FREDERICO DE MELO MATOS
Requerido : FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA MOTA
Requerido : ARIANISNIA FIRMEZA MOTA
Relator(a): Dr(a) INACIO DE ALENCAR CORTEZ. NETO - I7* VARA CIVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Mative: EQUIDADE

2007,0001.6506-7/0 - EXECUCAO - CIVEL - VARAS CIVEIS
Exequente : METRONAVE ENGENHARIA LTDA

28 VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2007.0001.6602-0/0 - MONITORIA - CIVEL - VARAS CIVEIS
Requerente : UNIVERSAL EDUCACAO

E PROJETOS LIDA

Requerente : ANDRE LUIS LIMA CORREIA
Relater(a): Drfa) VALDSEN DA SILVA ALVES
COMARCA DE FORTALEZA

PEREIRA - 28° VARA CIVEL DA

Tipo de Distribuicio; DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

19' VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

2007.0001.6612-8/0 - MONITORIA - CIVEL - VARAS CIVEIS
Requerido : LIVIA RABELO OLIVEIRA DE SOUSA
Relator(a): Dr(a) VALDSEN DA SILVA ALVES PEREIRA- 28" VARA CIVEL DA
COMARCADE FORTALEZA
;
.
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.6604-7/0 - MONITORIA - CIVEL - VARAS CIVEIS

30° VARA CIVEL DA COMARCA DE FORTALEZA

Exeqilido : SULBASE-SOCIEDADE BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA LIDA
Relator(a): Dr(a} INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO - 17" VARA CIVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuicio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

Requerente : UNIVERSAL EDUCAGAO E PROJETOS LIDA

Requerente : UNIVERSAL EDUCACGAO E PROJETOS LTDA

Requerido ; EVERTON GARCIA DE CASTRO
.
Relaterta): Dr(a) SERGIA MARIA MENDONCA MIRANDA - 19 VARACIVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
.
;
Tipo de Distribuic&o: DISTRIBUICAQ AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
20" VARA C{[VEL DA COMARCA DE FORTALEZA
2007.0001.6439-7/0 - ORDINARIA - CIVEL - VARAS CIVEIS
Requerente : FRANCISCO CLEBER BARROSO SAMPAIO
Requerido : COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
.
Relator(a): Dra) MARIA DE FATIMA PEREIRA JAYNE - 20° VARA CIVEL DA

2007,0001.8420-7/0 - ORDINARIA - CIVEL - VARAS CIVEIS
Requerente : LUCIA VANDA RODRIGUES E SILVA
Requeride : ATRIUM ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA
Requerido : HSBC BANK BRASIL $,A- BANCO MULTIPLO
Relator(a): Dr(a) CARLOS RODRIGUES FEITOSA - 30" VARA CIVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigao; DISTRIBUIGAQ AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
I* VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
2006.0009.4808-0/0 - ALIMENTOS

- CiVEL- [° A 15'E I E 18

VARAS DE

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

015

FORTALEZA,

22

FAMILIA
Requerente : MARIA DELANE RAMOS PEREIRA
Requerente : ADRIANO RAMOS PEREIRA
Requerente : JOSE SANTIAGO RAMOS PEREIRA
Repr. legal ; ELOISA RODRIGUES RAMOS
Requerido ; JOSE PEREIRA FILHO
Relator(a); Dr(a) ALDA MARIA HOLANDA LEITE - {* VARA DE FAMILLA DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
.
.
Tipo de Distribuigio: REDISTRIBUIGAO POR PREVENCAO - Mativo: CONEXAO
2007.0001,1554-0/0 - EXECUCAO

- CIVEL - 1" A 15" E 17 E 18"

FAMILIA

Exequente : JOSE WELLINGTON

VARAS DE

LOPES

Exegilido : MARIA VANDA ARAUJO LOPES
Relator(a): Dr(a) ALDA MARIA HOLANDA LEITE - 1? VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUICAG POR PREVENCAO - Mativo: CONEXAQ
2007.0001.6429-0/0 - EXONERACAO DE ENCARGOS

-CIVEL- PAIS EIFE

18* VARAS DE FAMILIA

Requerente : MLRANOU CASTRO DE MIRANDA
Requerida : NAYANA VIEIRA BRAGA DE MIRANDA
Relatorta): Drta) ALDA MARIA HOLANDA LEITE - 1? VARA DE FAMILIA DA

COMARCA DE FORTALEZA

.

DE

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

I

Requerido : FOAQO PEDRO BARROS MEJRELES
Relator(a): Drfa) FRANCISCO ANGELO MOTA MIRANDA - 2* VARA DE FAMILIA
.
_
BA COMARCA DE FORTALEZA
Tipe de Distribuigéo: DISTRIBUIGAO POR PREVENCAO - Motivo; CONEXAO
3° VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
2007.0001,6790-6/0 - ALIMENTOS

- CIVEL-

A 15° E 17° E 18"

VARAS DE

FAMILIA
Requerente
Repr. legal
Requerido
Relatorfa):

; WESLEY DE SOUSA CARVALHO
: MIRELA DE MOURA CARVALHO
; OZENIR DE SOUSA SILVA
Dr(a) MARIA MARLETDE MACIEL QUEIRGZ- 3* VARA DE FAMILIA

DA COMARCA DE FORTALEZA

.

.

Tipo de Distribuigao: DISTRIBLIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007,0001.6985-2/0 - ALIMENTOS - CIVEL- I’ A L5* E 17° E 18 VARAS DE
FAMILIA

Requerente : FRANCISCA CLEOMAR MENDES DOS SANTOS
Requerenie : ADILSON MENDES DOS SANTOS
Requerente : EDMILSON MENDES DOS SANTOS
Requerido : JOSE EDILSON GILDO DOS SANTOS
Relator(a): Dr(a) MARIA MARLEIDE MACIEL QUEIROZ - 3* VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAO POR PREVENCAG - Motivo: CONEXAO

Tipo de Distribuiggio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.1505-1/0 - HOMOLOGAGAO
18* VARAS DE FAMILIA

2006.0026,6200-0/0 - EXONERACAO DE ENCARGOS -CIVEL- IA IS*EI?E
18° VARAS DE FAMILIA
,

DE ACORDO

-CIVEL-A1S*E

IVE

Requerente : MAURICIO FERNANDES GOMES

Promovente : JOAO LUCAS ARAUJO FREITAS
Promovente

: ANDREA

VALE

DE ARAUJO

Promovente : RODRIGO PINHEIRO FREITAS
Relator(a}: Dr(a) ALDA MARIA HOLANDA
COMARCA DE FORTALEZA

LEITE - 1" VARA DE FAMILIA DA

Requerido ; ADALIA FONSECA CAVALCANTI FERNANDES
Requeride : THIAGO CAVALCANTI FERNANDES GOMES
Relator(a): Dr(a) MARIA MARLEIDE MACIEL QUEIROZ- 3* VARA DE FAMILIA
:
.
DA COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO POR PREVENCAG - Motivo: CONEXAO

Tipo de Distribui¢tio: REDISTRIBUICAO POR PREVENCAO - Motivo: CONEXAO

2007.000!.6746-9/0 - INTERDICAO
FAMILIA

2007.0001.6594-6/0 - EXONERACAO DE ENCARGOS - CIVEL-I'A 1S‘ EI
E
18" VARAS DE FAMILIA
Requereate : PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS PEIXE
Requerido ; MARIA LINIER PARENTE PELXE
Relator(a): Drfa) MARIA MARLEIDE MACIEL QUEIROZ .- 3° VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
_
;
‘Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO POR PREVENCAOQ - Motive: CONEXAO

- CIVEL- Ff A15"E 17 E 18! VARAS DE

Requerente ; ANTONIA NEUSA OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Requerido : JOSE FELICIO ALBUQUERQUE
Relator(a); Dr(a) ALDA MARIA HOLANDA LEITE - I? VARA DE FAMILIA DA

COMARCA DE FORTALEZA

.

Tipo de Distribuigao: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.1408-0/0 - INVESTIGAGAO DE PATERNIDADE - CIVEL17" E 18" VARAS DE FAMILLA

2° VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
2007.0001.1550-7/0 - ALIMENTOS

- CIVEL-

1’ A 15° E 1P E18"

VARAS DE

FAMILIA
Requerente : MARIA LILIANE FERREIRA RODRIGUES
Repr. legal : FRANCISCA LEILA DOS SANTOS FERREIRA
Requerido : REGINALDO MARTINS RODRIGUES
Relatar(a): Dita) FRANCISCO ANGELO MOTA MIRANDA- 2? VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Diswibuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001,1569-8/0 - ALIMENTOS - CIVEL - I? A 15* E 17 E 18" VARAS DE
FAMILIA
Requerente : LEANDRA FELIX DE OLIVEIRA
Requerente : LEANDRO FELIX DE OLIVEIRA
Repr. legal; ANTONTA NILCA FELIX

Requeride : LUIS ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO ANGELO MOTA MIRANDA - 2 VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007.0001.1577-9/0- ALIMENTOS
FAMILIA

- CIVEL - I" A 15" E 17° E (8 VARAS DE

Requerente : DAIANE SOUZA DA SILVA
Requerente

: FRANCISCO JALISON SOUSA DA SILVA

Repr. legal : MARCIA GOMES JANUARIO DE SOUSA
Requerido ;: FRANCISCO JAIR CORDEIRO DA SILVA
Relator(a): Dr{a) FRANCISCO ANGELO MOTA MIRANDA- 2" VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2006.0030.7698-9/0 - CONVERSAO DE SEPARACAQ EM DIVORCIO - CIVEL 1A [5*E 17*B 18? VARAS DE FAMILIA
Requerente : ROSENILDE FARRAPO DA SILVA

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO ANGELO MOTA MIRANDA - 2* VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAC POR PREVENCAO - Motive: CONEXAO
2007.0001.6743-1/0 - INTERDICAO
FAMILIA

- CIVEL - 1" A 15° E17" E 18" VARAS DE

Requerido : JAILSON NOBERTO DE OLIVEIRA
Relator(a): Drfa) FRANCISCG ANGELO MOTA MIRANDA- 2" VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
;
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Motive; EQUIDADE

VARAS DE FAMILIA

REVISIONAL

DE ALIMENTOS

- CIVEL- "A

Requerente : LUCIANO MACHADO DE LIMA MEIRELES
Repr. legal : LEONICE MARIA PINHEIRO BARROS

Requerente : REJANE MARIA DE SOUSA FERREIRA
Requerido : FRANCISCO PRACIANO DE SOUSA

Relator(a): Dr(a) MARIA MARLEIDE MACIEL QUEIROZ - 3* VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA _
,

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motiva: EQUIDADE
2007,0001.1584-1/0 - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS CIVEL- |'A15*B 17° B18" VARAS DE FAMILIA
Requerente : MARIA ISABEL NASCIMENTO DA COSTA
Repr, legal : KATIA NASCIMENTO DA COSTA.
Requerido : ERIVALDO SILVA DE OLIVEIRA
Relatorta): Dr(a) MARLA MARLEIDE MACIEL QUEIROZ - 3* VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001.1508-6/0 - REVISIGNAL DE ALIMENTOS - CIVEL- FALSE IPE 18*
VARAS DE FAMILIA
Requerente : JOSE REGINALDO FREITAS DE ANDRADE
Repr, legal : RITA MARIA SOARES RIBEIRO
Requeride ; ANDESON LEONARDO RIBEIRO DE ANDRADE
Relator(a): Dr(a) MARIA MARLEIDE MACIEL QUEIROZ - 3* VARA DE FAMILIA
.
.
DA COMARCA DE FORTALEZA _
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO POR PREVENCAG - Motivo: CONEXAO

2007.0001,6596-2/0 - SEPARACAO CONSENSUAL - CIVEL- I?
VARAS DE FAMILIA

A15"E [7 E 13*

Requerente : JOAO ALFREDO TELLES MELO

Requerente : EVELINE BARROS LEAL

Relator(a): Dr(a) MARIA MARLEIDE MACIEL QUEIROZ - 3 VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
;

Tipo de Distribuigfio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007,0001.1499-3/0- TUTELA

- CIVEL-

|*A 15"E 17°E 18? VARAS DE FAMILIA

Menor : FANCISCO CLEUTON DA SILVA
Menor ; FRANCISCO IURI DA SILVA
Requerente : ANTONIA FRANCISCA DA SILVA DE MARIA
Relator(a): Drta) MARLA MARLEIDE
DA COMARCA DE FORTALEZA _

MACIEL

QUEIROZ.

3* VARA DE FAMILIA

Tipo de Distribuigao: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Mativo: EQUIDADE

Requerente : FRANCISCA FERNANDA DA SILVA

2007,0001.1514-0/0-

i* A15*E

Requeride : MARIA CAROLINA BARROS MEIRELES

15° B17 E 18"

4* VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

9007,0001.1509-4/0 - ALIMENTOS

FAMILIA

- CIVEL-

1° A i5° E17" E 18 VARAS DE

Requerente : KETLA FERNANDES DOS SANTOS
Repr. legal : MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES
Requerido : SEBASTLAQ DA SILVA SANTOS
Relator(a): Dr(a) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE - 4" VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA

DIARIO

DA

JUSTIGCA

N°

O15

FORTALEZA,

Tipo de Distribuigaio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001.671+-0/0 - ALIMENTOS
FAMILIA

Requerente
Requerente
Repr. Iegal
Requerido

- CIVEL-

lA

15" E 177E

18

VARAS

DE

: LUCAS FERREIRA DE SOUSA
: MATEUS FERREIRA DE SOUSA
: DEUSLANA FERREIRA DE S0USA
: JOSE PEREIRA DE SOUSA

Relator(a): Dr(a} SERGIO LUIZ ARRUDA
COMARCA DE FORTALEZA

22

DE

JANEIRO

DE

2007-

CADERNO

I!

Requerido : VALDENE MESQUITA PEREIRA
Requerido : DEBORAH DE MESQUITA PEREIRA
Relator(a): Br(a) DULCE MARIA E SILVA BRAGA - 5° VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
.
Tipo de Distribuiciie: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
6" VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

PARENTE - 4" VARA DE FAMILIA DA
.

Tipo de Distibuigdo: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007,000[.1543-4/0 - ALIMENTOS - CIVEL - 1" A 15° E 17° E18
FAMILIA
Requerente : ANA KAYLLANE GOMES MARTINS

Repr. legal: ANA
2007.0001.1651-1/0- ALVARA - CIVEL"A 15*E 17"E 18" VARAS DE FAMILIA
Requerente : MARCIO LEITINHO MACIEL
Repr. legal : ROBERTA NAIRA GOMES LEITINHO
Relator(a): Drta) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE - 4* VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUICAG POR PREVENCAQO - Motivo: CONEXAO

VARAS

DE

ISA OLIVEIRA GOMES MARTINS

Requerido; ARTENISIO OLIVEIRA MARTINS
Relator(ay. Dr(ay MARIA EDNA MARTINS - 6 VARA DE FAMILIA DACOMARCA
DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuiggo: DISTRIBUICAQ AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007,0001,1649-0/0 - DIVORCIO

CONSENSUAL

- CIVEL-

1° A 15S"

B17 E 18"

VARAS DE FAMILIA
2007.0001.6-437-0/0 - ARROLAMENTO DE BENS - CIVEL- IA 15"E 17° E 18*
YVARAS DE FAMILIA
Requerente : MARIA EVEUNIA VASCONCELOS
Requerido : ANDREA MACCHELLI
Relator(a): Drta) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE - 4* VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

Requerente : JEAN CARLOS

SOUSA

LEMOS

Requerente: ANA CRISTINA MOREIRA LEMOS
Relator(a}: Dr(a) MARIA EDNA MARTINS - 6" VARA DE FAMILIA DACOMARCA

DE FORTALEZA

.

Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007,0001.6597-0/0 - DIVORCIO CONSENSUAL

- CIVEL - 1" A IS*E 17 E ts"

VARAS DE FAMILIA
2007.0001.1391-1/0- DIVORCIO LITIGIOSO - CIVEL- 1*A [5*E 17*E 18" VARAS
DE FAMILIA
Requerente : MARIA AUGUSTA FERREIRA DA SILVA
Requerido : JOSE ELC] TUPINAMBA DA SILVA
Relator(a): Dr(a) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE - 4" VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipe de Distribuigéo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.1488-8/0 - HOMOLOGACAO DE ACORDO - CIVEL- I" A 15E 17 E
18* VARAS DE FAMILIA
Requerente : MATHEUS ANDERSON VASCONCELOS DO NASCIMENTO
Requerente : CLARISSE DE VASCONCELOS GONCALVES
Requerente : ANDERSON SAMPAIO DO NASCIMENTO
Relator(a}: Dra) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE - 4 VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Motive; EQUIDADE
2006.0030.7670-9/0 - INTERDIGAO - CIVEL- I A 15*E !7"E 18" VARAS DE
FAMILIA
Requerente : FRANCISCA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO
Requerido : JOSE TUPINAMBA MENDES DE ALBUQUERQUE
Relator(a): D(a) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE - d* VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

Requerente ; JOSE ALEXANDRE TELMOS SILVA
Requerente ; BERNADETE MACIEL DE ARAUJO TELMOS
Relator(ay; Dr(a} MARIA EDNA MARTINS - 6 VARA DE FAMILIA DACOMARCA

DE FORTALEZA

.

Tipe de Distribuigiio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007.0001.1582-5/0- DIVORCIO LITIGIOSO - CIVEL- I* A L5*E 17*E 18" VARAS
DE FAMILIA
Requerente : JULIA CANDIDA DA SILVA LIMLA

Requerido : RAIMUNDO FERREIRA LIMA
Relator(a}: Drfa) MARIA EDNA MARTINS - 6" VARA DE FAMILIA DACOMARCA
DE FORTALEZA
;
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007,0001,1507-8/0 - EXECUCAO DE ALIMENTOS -CIVEL- |" A [5"B 17*E 18°
VARAS DE FAMILIA
Representado : CAIO LUCAS SILVA COELHO

Repr, legal : FLAVIA VIRGINIA MOREIRA DA SILVA
Requerido : STENIO NUNES COELHO

Relatorta): Drta) MARTA EDNA MARTINS - 6* VARADE FAMILIA DACOMARCA
DE FORTALEZA
7
Tipo de Distribuigidio: DISTRIBUICAO POR PREVENCAO - Motivo: CONEXAO
2007.0001.1573-6/0 - INTERDICAO - CIVEL - [* A 15* E 17 £ 18" VARAS DE
FAMILIA

2006.0030.7700-4/0 - REVISIONAL DE ALIMENTOS
VARAS DE FAMILIA

- CIVEL-

VAIS EIP EIS

Requerente : JOANA D ARC DA SILVA CARNEIRO
Repr. legal : ANA MARIA DA SILVA
Requerido : JOAC PAULO LNACIO CARNEIRO
Relator(a}: Dria) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE - 4" VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigéo: DISTRIBUIGAO POR PREVENGAO - Motive: CONEXAG
3° VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

2006.0030,7702-(/0 - ALIMENTOS - CIVEL- !" A 15° E 17° E 18 VARAS DE
FAMILIA
Requerente : GISELYA, DOS SANTOS E GERLANDO A, DOS SANTOS - REPRES.
POR JOSE EUDES DOS SANTOS
Requerido : MARIA GLEYCIA ARAUJO PIMENTA
Relator(a); Dr(a) DULCE MARIA E SILVA BRAGA - 5* VARA DE FAMILIA DA
COMARCADEFORTALEZA
Tipo de Distribuigéo: DISTRIBUICAQ AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001.1398-9/0 - ALIMENTOS - CIVEL - 1* A 15" E 17° E 18" VARAS DE
FAMILIA
Requerente : FRANCJEUDO DE SOUZA FURTADO E INGRID MONIZE DE SOUZA
FURTADO - REPRES. POR MARIA ANGELINA MONTEIRO DE SOUZA
Requerido : FRANCIEUDO OLIVEIRA FURTADO
Relator(a): Dr{a) DULCE MARIA E SILVA BRAGA - 5* VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.1490-0/0 - DIVORCIO CONSENSUAL - CfVEL- [* A 15° E 17° E 18"
VARAS DE FAMILIA
Requerente : CARLOS JOSE SAMPAIO DE ARAUJO
Requerente : HAMILCAR KELLEN LOPES SOARES
Relator(a): Dr(a) DULCE MARIA E SILVA BRAGA - 5* VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
;
Tipo de Distribuicgdo: DISTRIBUIGAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007.0001.1553-140 - EXONERACAO DE ENCARGOS - CIVEL- [* A IS*E 17*E
18* VARAS DE FAMILIA
Requcrente : GERMANO DAS NEVES PEREIRA
Requerido : ARMANDO MESQUITA PEREIRA
Requerido : ALESSANDRA DE. MESQUITA PEREIRA

Requerente : JAQUELINE TEIXEIRA DIAS

Requerido : FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DIAS
Relator(a): Dr(ay MARIA EDNA MARTINS - 6" VARA DE FAMILIA DACOMARCA
DE FORTALEZA
_
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.9001.6747-7/0- MODIFICACAO DE CLAUSULA
18" VARAS DE FAMILIA
Requerente : ANTONIO BRANDAG

- CIVEL-PAIS*EIPE

CRUZ

Requerente : NEIDE MARTINS BRANDAO
Relator(a): Pra) MARIA EDNA MARTINS - 6" VARA DE FAMILIA DACOMARCA

DE FORTALEZA
Tipo de Disiribuigdo: DISTRIBUICAG

POR PREVENGAO

- Mativo: CONEXAOQ

7* VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
2007,0001,6423-0/0 - ALIMENTOS

FAMILIA

- CIVEL-

[* A 15" E 1? E 18" VARAS DE

Requerente : MARCELO BRUNO RUFINO DE SOUZA
Requerente : THLAGO PEREIRA DE SOUZA
Repr. legal : JULLANA PEREIRA RUFINO
Requcrido ; JOSE CELIO SILVA DE SOUZA
Relator(ak: Dr(a) SHIRLEY MARIA VIANA CRISPINO LEITE - 7* VARA DE
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007.0001,6595-4/0 - DIVORCIO CONSENSUAL - CIVEL- 1* 4 (5*E 17° E 18
VARAS DE FAMILIA
Requerente : [TANA LISANE SPINATO DALCASTEL
Requerente ; LUIS ANTONIO BATAGLIN DALCASTEL
Relator(a): Dr(a} SHIRLEY MARIA VIANA CRISPINO LEITE - 7* VARA DE
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigae: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
207,000 L.6441-940- DIVORCIO LITIGIOSO - CIVEL- I*A15*E 17*E 18" VARAS
DE FAMILIA
Requerente : LUCILENE LIMA PEREIRA ASSUNCAO
Requerido : FRANCISCO JAIR DA ASSUNCAG
Relator(a); Dr(a) SHIRLEY MARLA VIANA CRISPINO LEITE - 7" VARA DE
FAMILIA DACOMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuicdio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

DIARIO

DA

JUSTIGA

N°

O15

2007,0001.1513-2/0 - HOMOLOGAGAO DE ACORDO

FORTALEZA,
-C{VEL-

22

AIS E17 E

18* VARAS DE FAMILIA

Promovente : MAYARA NOGUEIRA PEREIRA
Promovente : MARCIO BATISTA PEREIRA FILHO
Promovente : ROSANA PELOPES NOGUEIRA PEREIRA
Promovente : MARCIO BATISTA PEREIRA
Relator(a): Drta) SHIRLEY MARIA VIANA CRISPINO LEITE - 7* VARA DE
.
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigéo: DISTREBUICAC AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001 .1585-0/0 - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE - C{VEL- PA 1S*E
17 E.18* VARAS DE FAMILIA
Requerente : THICIANE GAIA FREITAS
Repr. legal : LUZLANA FREITAS DE ARAUIG
Repr. legal : ANTONIO CAETANO GAIA DE FREITAS
Requerido : FRANCISCA GAIA DE FREITAS
Relator(a): Dr(a) SHIRLEY MARTA VIANA CRISPINO LEITE - 7" VARA DE
FAMILIA DA COMARCADE FORTALEZA
Tipo de Distribuigao: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Mativa: EQUIDADE

2007.0001.1889-1/0 - OFERTA DE ALIMENTOS
YARAS DE
Repr. legal
Promovente
Promovido

- CIVEL - 1° A 15" E 17" B 187

FAMILIA
: KELLY FERREIRA DIEB FRAGA
: DANIEL, DIEB FRAGA
: BIANCA FERREIRA DIEB FRAGA

DE

2007-

Ba

:

CADERNO

Relatorfa): Dr(a) GERALDO BIZERRA DE SOUSA - 8 VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
.
Tipo de Disteibuicio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
9" VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

2006.0030.7654-740 - ALIMENTOS - C{IVEL - 1A 15°E 17° E 18° VARAS DE
FAMILIA
Requerente : PEDRO LUCAS Da SILVA ARAUJO
Repr. legal: CARMEN JANETE SILVA DE CASTRO
Requerido : LIOMAR DA GRACA ARAUJO
9 VARA DE FAMILIA
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO JOSE MARTINS CAMARADA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2006.0030.7683-0/0 - ALIMENTOS

FAMILIA

- CIVEL - 1’ A 15* E 17 E 18* VARAS DE

Requerente : DELANO ANDRADE LIMA FILHO
Requerente : DAV] PARENTE DE PONTES LIMA
Repr, legal : KARLA PARENTE DE PONTES LIMA
DEFENSOR PUBLICO - CARLOS

AUGUSTO

MEDEIROS

Requerido : DELANO ANDRADE LIMA
JOSE MARTINS CAMARA- ¥ VARA DE FAMILIA

DA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipe de Distribuigdo: REDISTRIBUICAO POR PREVENCAO - Motivo: CONEXAO

Relatorfay: Dr(a) SHIRLEY MARIA VIANA CRISPINO LEITE - 7* VARA DE

VARAS DE FAMILIA

JANEIRO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO

FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA- Mativo: EQUIDADE
2007.000 t.6432-0/0 - SEPARACAO LITIGIOSA

DE

- CIVEL - fA

2007.0001.1535-3/0 - ALIMENTOS

15° B17" E18?

Requerente : FRANCISCO GEAN FERREIRA LIMA
Requeride : LUCIENE BATISTA LIMA
LEITE

- 7* VARA

DE

Requerente : VINICIUS BO NASCIMENTO RIBEIRO
Repr, fegal : HELLEN KELLY DO NASCIMENTO
Requerido : CRISTIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO RIBEIRO
Relator(a}: Dr(a) FRANCISCO JOSE MARTINS CAMARA- 9 VARA DE FAMILIA
DA COMARCA

Relator(a): Dr(a) SHIRLEY MARLA VIANA CRISPINO
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
|

VARAS

- CIVEL - 1° A 15° E 17 E 18"

FAMILIA

DE

DE FORTALEZA

.

Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
- CIVEL - |* A 15 E [7° E 18°

Tipo de Distribuigdio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007,0001.6756-6/0 - DIVORCIO CONSENSUAL

# VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

Requereate : MARIA LUIZA BARBOSA CAVALCANTE
Requerente : PAULO ROBERTO LIMA CAVALCANTE

2007,0001 .1579-5/0- ALVARA, - CIVEL- "A 15*E 17* E18" VARAS DE FAM {Lid
Requerente : CARLOS ITALO PINHEIRO DA SILVA
Requerente : CARLOS VICTOR PINHEIRO DA SILVA
Repr. legal : ELIZANGELA PINHEIRO PEIXOTG
Relator(a): Di(a) GERALDO BIZERRA DE SOUSA - 8 VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigao: DISTRIBUICAO POR PREVENGAO - Motivo: CONEXAO

Relator(a): Dr(a) FRANCISCO JOSE MARTINS CAMARA- & VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigao: DISTRIBUIGAG AUTOMATICA - Mativo: EQUIDADE

VARAS DE FAMILIA

2007,6001.6758-2/0 - DIVORCIO CONSENSUAL - C{VEL- 1" A 15°E 17" E 18
VARAS DE FAMILIA
Requerente : FRANCISCO ELIAS DE FREITAS FILHO
Requerente ; LAURITA ALVES DE FREITAS
Relator(a): Drta) GERALDO BIZERRA DE SOUSA - 8* VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUTGAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007,0001.1544-2/0 - DIVORCIO LITIGIOSO - CIVEL- 1A 13°E 17°E 18" VARAS
DE FAMILIA
Requereate : JOSE RONALDO ALVES PINHEIRO
Requerido : SANDRA DOS SANTOS LIMA RIBEIRA
Relmor(a); Dria) GERALDO BIZERRA DE SOUSA - 8" VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuicgao: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
7007.0001.1489-6/0 - EXECUCAO DE ALIMENTOS

- CIVEL- i? A 15°E 17°

18"

VARAS DE FAMILIA

Representada : MARIA LETICIA GOMES

COSTA

Repr. legal : ANDREGELICA GOMES DO NASCIMENTO
Requerido : MARCELO SANTOS DA COSTA
Relator(a): Dr(a) GERALDO

BIZERRA DE SOUSA

- 8* VARA DE FAMILIA DA

COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAO POR PREVENCAO - Motivo: CONEXAO
2007,0001,1549-3/0 - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE - CIVEL - [* A 15*E
17. E18" VARAS DE FAMILIA
Requerente : JOHNSON NYCCOLAS ROCHA MARIANO
Rept, legal : JORGEANA DA ROCHA MARIANO
Requerido : FRANCISCO TARCISIO BEZERRA DA SILVA
Relator(a): Dr(a) GERALDO BIZERRA DE SOUSA - 8 VARA DE FAMILIA DA
COMARCADE FORTALEZA
;
Tipo de Distribuigdo; DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: RQUIDADE

2007.0001.6415-0/0 - INVESTIGACAD DE PATERNIDADE CiC ALEMENTOS CIVEL - PA 15° E17 E18* VARAS DE FAMILIA
Requerene ; PEDRO LUCAS ALVES
Repr. legal : GABRIELE ALVES DE SOUSA
Requerido : CLEBER RODRIGUES DA SILVA
Relator(a}: Drfa) GERALDO BIZERRA DE SOUSA - 8" VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA

Tipo de Distribuigao: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007.0001.1547-7/0 - SEPARACAO CONSENSUAL - CIVEL- UA 1S E17 E 18
VARAS DE FAMILIA

Requerente : MARCOS ANTONIO DA SILVA BARBOSA
Requerente : MARIA GLAUCIA NOBRE BARBOSA

2007,0001.677 1-0/0 - DIVORCIO LiTIGIOSO - CIVEL- 1*A15*E 17*E 18" VARAS
DE FAMILIA
Requerente : FRANCISCA EMANUELLE DE OLVEIRA SILVA
Requerido : CICERO ANTGNIO PEREIRA SILVA
Relatorta): Drta) FRANCISCO JOSE MARTINS CAMARA- ¥ VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA _
.
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.1568-0/0 - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE - CIVEL- 1°A 15" E
17° E 18? VARAS DE FAMILIA
Requerente : PAULO GLAUBER DOS SANTOS SILVA
Repr. legal : JOCILIANE DOS SANTOS SILVA
Repr. legal : ILNA DOS SANTOS SILVA

Requerido ;:MARIA PEREIRA DA SILVA
Requerido : ANTONIO PEREIRA DA SILVA
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO JOSE MARTINS CAMARADA COMARCA DE FORTALEZA

% VARA DE FAMILIA

‘Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

20W7.0001.1533-7/0 - INVESTIGAGAO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS CIVEL- (*A15*E 17" E 18" VARAS DE FAMILIA
Requerente : ANA BEATRIZ ARAUIO DIAS
Repr. legal: MARIA ANDREIA ARAUJO DIAS
Requerido : FRANCISCO

REGIMAR MOREIRA SOBRINHO

Relator(a): Dra) FRANCISCO JOSE MARTINS CAMARA-¥ VARA DE FAMILIA
DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigao: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
10° VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

2006.0030.7706-3/0 - ALIMENTOS
FAMILIA

- CIVEL- PAILS E17 E 18

VARAS DE

Requerente : JEFERSON BRENO DE SOUSA OLIVEIRA
Requerente : JESSICA BRENA DE SOUSA OLIVEIRA
Repr. legal : DENIZE DE SOUZA ARAUJO

Requeride : JOSIMAR DINO OLIVEIRA DE SOUSA

Relator(ay: Dr(a) DES. CELSQ ALBUQUERQUE MACEDO - 10° VARA DE
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001.1683-0/0- DISSOLUGAG DESOCIEDADE

DEFATO

- CIVEL-

FAL

£ I7*E 18 VARAS DE FAMILIA

Auter : DANIELE CRISTINA VIEIRA DA SILVA
Reu: CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS
Relator(a): Dr(a) DES. CELSO ALBUQUERQUE
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

MACEDO -

10° VARA

DE

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001,6760-4/0 - DIVORCIO CONSENSUAL - CIVEL - 1? A 15" E 17° E 18"
VARAS DE FAMILIA
Requerente : MARIA DO CARMO SILVA DE SOUZA

| 88

DIARIO

DA JUSTIGA

N°

O15

FORTALEZA,

Requerente : IURANDIR DE SOUZA

Relator(a): Dr(ay DES. CELSO ALBUQUERQUE MACEDO - 10" VARA DE
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigao:; DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001.1483-7/0 - DIVORCIGLITIGIOSO - CIVEL- I" A 15*E 17°F 18* VARAS
DE FAMILIA
Requerente : JOSE MARIA DE FRANCA

Requerido : MARIA DAS GRACAS ELIAS FRANCA
Relator(a): Dr(a) DES. CELSO ALBUQUERQUE MACEDO - 10" VARA DE
FAMILIA DA COMARCA DE FORFALEZA
Tipe de Distribuigio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2067,0001,1590-6/0- DIVORCIO LITIGIOSO - CIVEL- 1° A15*E 17°E 18" VARAS
DE FAMILIA
Requerente : MARIA NALICE DA SILVA PEREIRA
Requerido : MAURICIO DE SOUSA PEREIRA
Relator(ak Dr(a) DES. CELSO ALBUQUERQUE MACEDO - I0* YARA DE
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

22

DE

JANEIRO

DE

2007-

Repr, legal : ANA PAULA DE SOUSA PEREZ

Requerido : FRANCISCO MARCILIO RIOS JUNIOR
Relator(a): Dr(a} DES. CELSO ALBUQUERQUE MACEDO - 10° VARA DE
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
|
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

1

Tipo de Distribuigio: DISTRIBUIGAG AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007.0001.6745-0/0 - HOMOLOGACAO DE ACORDO - CiVELAIS EIPE
18" VARAS DE FAMILIA
Requerente : MARIA IRISMAR ABREU DE OLIVEIRA
Requerente : JOSE EUGENIO DUTRA
Relater(a): Drta) ADAYDE MONTEIRO PIMENTEL - 11? VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
.
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE

2007,0001.1503-5/0 - SEPARACAO LITIGIOSA - CIVEL- (?A 15" EB IP E 18
VARAS DE FAMILIA
Requerente : FRANCISCO DE ASSIS GADELHA DOS SANTOS
Requerido : MARCISA DUARTE SOUZA DOS SANTOS
Relatorfa}: Dr(a) ADAYDE MONTEIRO PIMENTEL - 11* VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdu: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
12" VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
2007.0001.1497-7/0 - DIVORCIO CONSENSUAL

2007.0001.1588-4/0 - INVESTIGACAO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS C{VEL - 1*A 15" E17 E 18" VARAS DE FAMILIA
Requerente : MARLANA DE SOUSA PEREZ

CADERNO

VARAS DE FAMILIA

- CIVEL - 1° A 15° E 1P E18"

Requerente : ADERALDO RODRIGUES DE ANDRADE
Requerente : MARIA DAS GRACAS ALVES DE ANDRADE
Relator(a): Dr(a) JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA- 12 VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
|
Tipo de Distribuic¢io: DISTRIBUICAG AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

2007.0001.1580-9/0 - DIVORCIO CONSENSUAL
VARAS DE FAMILIA

- CIVEL- I" A [S*E I? E 18

2007.0001.1500-0/0 - MAJORACAC DE ENCARGOS - CIVEL - I? A 15°E |7"E 18*

Requerente - FRANCISCO LAECIO LAURINDO DA SILVA

VARAS DE FAMILLA

Requerente : ANTONIA MARIA COELHO DA SILVA
Relatorta): Dr(a) JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA - [2" VARADE FAMILIA DA
COMARCADE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE

Requerente : ANJA KELLY LIMA DO NASCIMENTO
Requerente : KELLY MAYARA LIMA DO NASCIMENTO
Requerente : ELLEN VITORIA LIMA DO NASCIMENTO
Repr. legalt MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA

Requerido : PAULO AFONDO

DO NASCIMENTO

2007,0001.1571-0/0 - EXECUCAG DE ALIMENTOS

Relator(a}: Dr(a) DES, CELSO ALBUQUERQUE
FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

MACEDO

- 10

VARA

DE

Tipo de Distribuigéa: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motivo: EQUIDADE
2007.0001.6443-5/0 - REVISIONAL DE ALIMENTOS

VARAS DE FAMILIA

Requerente

: VICTORIA CATHARINA BARRETO

- CIVEL- ("A IS E17 E13?

PEDROSA DE OLIVEIRA

Repr. legal : NEUZA CAFHARINA BARRETO
Requerido : CLAUDIO PEDROSA DE OLIVEIRA
Relator(a): Dr(a) DES. CELSO ALBUQUERQUE

MACEDO

- 10* VARA

DE

FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigio; DISTRIBUICAO POR PREVENCAO - Mativo: CONEXAQ

VARAS DE FAMILIA

- C{VEL = 1" A (5° BR 17*E 18°

Requerente ; AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Requerente : TALITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Repr. legal : ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUSA
Requerido : JOSE LUCIO DA SILVA OLIVEIRA
Relator(a): Dr(a) JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA- 127 VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUICAO POR PREVENGAO - Motiva: CONEXAQ
2007.0001.1510-8/0 - HOMOLOGACAO DE ACORDO - CIVEL-VAISEIPE
18? VARAS DE FAMILIA
Promovente : LIVIA MARIA TAVARES DA SILVA

2006.0021.7847-8/0 - ALIMENTOS - CIVEL - I" A 15" E 17 E 18" VARAS DE
FAMILIA
Requerente : WELTON FREITAS BERNARDO
Repr, legal : MARIA LUCIMAR FREITAS BERNARDO

Requerido : FRANCISCO EDSON BERNARDO
Relator(a): Drfa) ADAYDE MONTEIRO PIMENTEL - 11° VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
.
.
Tipo de Distribuigio: REDISTRIBUICAO POR PREVENCAQ - Motive: CONEXAQ
2007.0001.1406-3/0- DIVORCIO LITIGIOSO - C{IVEL- 1°A 15*E17°E 18" VARAS
DE FAMILIA

Requerente : FRANCISCO MACHADO SOBRINHO
Requerido : MARIA CELIA GOMES MOTA
Relator(a): Dr(a) ADAYDE MONTEIRO PIMENTEL - 1f§ VARA DE FAMILIA DA

COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigdo: DISTRIBUIGAO

AUTOMATICA

- Motive: EQUIDADE

2007.0001.1519-1/0- EXECUCAQ DE ALIMENTOS - CIVEL- I*A 15'E LP E18"
VARAS DE FAMILIA
Representado : ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO
Repr. legal : CLAUDENE SIQUEIRA CANDEIRO
Requerido : ANDRE LUIZ BARBOSA DA SILVA
Relator{a): Dr(a} ADAYDE MONTEIRO PIMENTEL - 11" VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuicio: DISTRIBUIGAO POR PREVENGAO - Motivo: CONEXAG

2007.0001.8425-8/0 - EXECUGAO DE ALIMENTOS- CIVEL- "A 1S"E IPE 18
VARAS DE FAMILIA
Requerente : MARIO CESAR BEZERRA DE MENEZES FILHO
Reqnerente : ARTUR BARBOSA BEZERRA DE MENEZES

Repr, legal : TERESA LIA CABRAL BARBOSA
Requerido : MARIO CESAR BEZERRA DE MENEZES
Relator(a): D(a} ADAYDE MONTEIRO PIMENTEL - 117 VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distibuicao: DISTRIBUICAO POR PREVENCAQ - Mativo: CONEXAO
2007.0001.1492-6/0 - HOMOLOGACAG DE ACORDO - CIVEL- I" A I" E17? E
18° VARAS DE FAMILIA
Requerente : FRANCISCO JORGE LOBO
Requerente : MARIA GONCALVES DE LIMA
Relator(a): Dr(a) ADAYDE MONTEIRO PIMENTEL - 11* VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE FORTALEZA

Promovente : LIVIO CESAR MARTINS DA SILVA
Relator(a): Dr(a) JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA - 12° VARA DE FAMILIADA
COMARCA DE FORTALEZA
Tipo de Distribuigaio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA- Motive: EQUIDADE
2007,0001,1558-2/0 - HOMOLOGACAO
18" VARAS DE FAMILIA

DE ACORDO

-CIVEL-PAIS*ELPE

Requerente : PAULO ESTERLITO DO CARMG
Requerente : VERANIR DA SILVA ABREU
Relator(a); Dr(a) JANE RUTH MAIA DE QUEIROGACOMARCA DE FORTALEZA
.
.

[2* VARA DE FAMILIADA

Tipo de Distribuigiio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Mativo: EQUIDADE

2007.0001.6435-440 - INTERDICAO- CIVEL- "A 1S" E 17" E 18" VARAS DE
FAMILIA
Requerente : LUCIA DE FATIMA LIMA VIANA

Requerido : MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA
Relator(a): Dr(a) JANE RUTH MALA DE QUEIROGA - 127 VARA DE FAMILIADA
COMARCADE FORTALEZA
Tipo de Distribuicaio: DISTRIBUIGAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
2007.0001,1515-9/0 - RECONHECIMENTO E DISSOLUCAO DE UNTAO ESTAVEL
-CIVEL- 1° 15'E 17°E 18° VARAS DE FAMILIA
Requerente : RALMUNDA BIANCA PAULING PEREIRA
Requerido : MARCELIO ALVES EVANGELISTA
Relator(a): Dr(a) JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA - [2* VARA DE FAMILIADA
COMARCA DE FORTALEZA
.
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Motive: EQUIDADE
13° VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

2007,0001,6425-7/0 - ALIMENTOS
FAMILIA

Requerente

: MARCELO

HENRIQUE

- CIVEL - 1* A 15° E 17" E18" VARAS DE
VASCONCELOS

Repr. legal : FERNANDA LOPES VASCONCELOS

FREITAS

Requerido : JOSE EVANDO FREITAS DANIEL
Relator(a): Dr(a) FRANCISCO AURICELIOQ PONTES - 13" VARADE FAMILIA DA

COMARCADE FORTALEZA
|
;
Tipo de Distribuigio: DISTRIBUICAO AUTOMATICA - Mative: EQUIDADE
2000.0122.7732-L/0 - CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO -CIVELE17*E 18 VARAS DE FAMILIA
Requerente : MARTA MARIA LIMA DOS SANTOS

Rep. Juridica : 7268 - CE MARIA DO SOCORRO SILVEIRA RIBEIRO

IA 15"

.

Promovente : KATIA DA SILVA TAVARES

11" VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE FORTALEZA

