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PROCEDIMENTO DECONTROLE ADMINISTRATIVO W 0000215-83.2012.2.00.0000
Requerente: Jeronymo Pedro Villas Boas

Requerido: Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás

EMENTA: PROCEDIMENTO DE CONTROLE

ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO 15/2001 DA
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO
VINCULADO. REGULAMENTAÇÃO DA LAVRATURA
DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO
ESTÁVEL HETEROAFETIVA E HOMOAFETIVA.
OBSERVÂNCIA AO ART. 215 DO CÓDIGO CIVIL, À
ADPF 132/RJ E À ADI 4277/DF. EXPEDIÇÃO DO
DOCUMENTO. COMPETÊNCIA DO TABELIONATO DE
NOTAS. ART. 72,1, DA LEI 8.935/1994. PREVISÃO DE
COBRANÇA DE EMOLUMENTOS PARA A PRÁTICA
DO ATO. VINCULAÇÃO A NORMA QUE FIXA E
REAJUSTA VALORES. AUTORIZAÇÃO DOS ARTS.
236, §22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 12 E 52 DA
LEI FEDERAL 10.169/2000 E 48 DA LEI 14.376/2002
DO ESTADO DE GOIÁS.

1. A interpretação atualmente conferida ao artigo
1725 do Código Civil pelos tribunais revela a
possibilidade de se realizar a declaração de união
estável por meio de escritura pública, cuja
competência para lavratura do documento é de
serventia extrajudicial com atribuição de tabelionato
de notas, conforme o que estabelece o art. 72, I, da
Lei 8.935/1994.

2. Diante desse contexto, não há ilegalidade no
Provimento 15/2001 da Corregedoria-Geral de
Justiça do Estado de Goiás, que, observando
estritamente os limites da legislação aplicável (CF,
art. 226, § 32; CC, arts. 215 e 1.723; e, Lei 9278/96,
art. 12) e a jurisprudência consolidada (STF, ADPF
132/RJ e ADI 4277/DF) sobre a matéria,



I - RELATÓRIO

regulamenta a lavratura de escritura pública
declaratória de união estável heteroafetiva e

homoafetiva, atribuindo a competência da
expedição do documento a tabelionato de notas.

3. Não padece de ilegalidade dispositivo do
Provimento 15/2001 da Corregedoria-Geral de
Justiça do Estado de Goiás, que prevê a cobrança de
emolumentos pela prática de ato notarial,
consistente na lavratura de escritura pública
declaratória de união estável, vinculando o
recolhimento a valor fixado em outra norma da

mesma Corregedoria, porquanto tal procedimento é
autorizado pela Constituição da República (art. 236,
§22) e por Leis Federal (14.376/2002, arts. 12 e 52) e
Estadual (14.376/2002, art. 48).
Procedimento de Controle Administrativo que se
conhece, e a que se julga improcedente.

Trata-se de pedido de instauração de Procedimento de Controle
Administrativo formulado por Jeronymo Pedro Villas Boas, Juiz de Direito, contra o
Provimento n2 15/2011 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás.

Na peça inicial o requerente alega o seguinte (REQINIC1):

- O Provimento n2 15/2011, que estabelece normas para a lavratura de
escritura pública de reconhecimento de união estável, atribui "'competência' aos
tabelionatos para distribuição e lavratura dessas escrituras", bem como estabelece
"procedimentos cartorários, acrescendo às formalidades do ato alguns requisitos que a
legislação federal não havia previsto";

- O ato, ainda, vincula a lavratura da escritura "ao recolhimento de
emolumentos fixados na Tabela de Custas expedida pela própria Corregedoria, via do
Provimento n^ 5/2011", que "reajustou (aumentou) o valordas custas devidas por atos
notarias, sem submeter a alteração ao devido processo de edição de lei pela Assembléia
Legislativa estadual")

- O Provimento em questão, por se tratar de ato administrativo
normativo, deveria limitar-se "a reproduzir a mesma normatividade da lei que pretende
disciplinar ou interpretar, não podendo servir para suplementar as disposições legais
invadindo a reserva do legislador ordinário para criar lei nova ou alterar lei existente,
como fosse ato normativo autônomo";



- Os dispositivos do Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do
Estado de Goiás, quando autorizam o reconhecimento de união estável, desvinculam-se
do artigo 215 do Código Civil, haja vista que não há previsão na legislação pátria de
reconhecimento direto de união estável por meio de escritura pública;

- A escritura pública declaratória de união estável "vale apenas para
regular a relação futura dos declarantes e não como prova plena da relação perante
terceiros. O contrato previsto no art. 1727 do CC e no art. 5o da Lei 9.278/96 é mero
instrumento de ressalva de direitos patrimoniais e de regulação da união de fato,
fazendo lei entre as partes' devido sua modalidade contratual. Eventuais direitos
perante terceiros e diante do próprio Estado somente fluem da situação de fato que
resulta da convivência pública, contínua e com a intenção de constituir família entre
pessoas que não tenham impedimentos para o casamento, não do mero ato de sua
declaração em ato notarial";

- Ademais, o reconhecimento de união estável depende de declaração
judicial, especialmente quando se trata de união entre pessoas do mesmo sexo,
conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça;

- Portanto, o Provimento n2 15/2011 invade o espaço da legislação
ordinária em, pelo menos, quatro pontos:

"1) distribui competência notarial (O §10, do art. 236 da CF ressalva a
reserva de leicomplementar para regular a atividadenotarial);

2) Cria requisito formal para lavratura de ato de reconhecimento de
relação estável, para fins de constituir família (O §1°, do art. 236 da CF ressalva a
reserva de lei complementar para regular a atividade notarial e somente o legislador
federal pode dispor sobre os requisitos da união estável, devido a vinculação direta ao
art. 226 da CF);

3) o Provimento vincula a prática do ato a recolhimento de
emolumentos fixados e alterados por ato normativo da própria Corregedoria (O §2°, do
art. 236 da CF ressalva a reserva de lei complementar que dispõe sobre fixação
emolumentos relativos aos atos notariais);

4) O Provimento altera indevidamente o sistema de comprovação da
relação estável para efeito previdenciário e participação na sucessão hereditária, em
desconformidade com a legislação federal;"

Com base nessas razões pede "seja realizado efetivo controle da
legalidade do Provimento n? 15/2011, da Corregedoria de Justiça do TJGO, para
declarar sua nulidade (ineficácia) por violação dos princípios da reserva de lei (art. 68,
CF), da legalidade (art. 37, CF) e dadivisão de poderes (art. 2o, CF), nos termos do inc. II,
§ 4o, art. 103-B, da Constituição Federal".

Solicitadas informações à Corregedora-Geral de Justiça do Estado de
Goiás, esta asseverou que (INF9):



- O Provimento n2 15/2011, de forma regulamentar e infralegal, apenas
estabeleceu normas de padronização dos procedimentos da escrituração de uniões
civis |(entre pessoas de sexos diferentes e do mesmo sexo), a exemplo do já realizado
por diversas Corregedorias-Gerais de Justiça de outros Estados da Federação, e de
acordo com a legislação vigente e jurisprudência consolidada sobre a matéria;

- A Corregedoria requerida, dentro da competência que lhe é atribuída
por lei e atos regulamentares, não modificou ou acrescentou dispositivos à Constituição
Federal ou à lei; ao contrário, apenas expediu ato de caráter normativo com a
finalidade de viabilizar a aplicação de regras legais;

- Destaca, ainda, que pende de deliberação na Corte Especial do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás proposta de instauração de processo administrativo
disciplinar contra o magistrado requerente - a qual é objeto de acompanhamento pela
Corregedoria Nacional de Justiça (PP 0004215-63.2011.2.00.0000)-, em decorrência de
o juiz ter praticado "condutas relacionadas à contrariedade com atos notariais de
escrituração de uniões estáveis homoafetivas".

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos previstos nos artigos 91 e 92 do Regimento
Interno, conheço do Procedimento de Controle Administrativo.

MÉRITO

O Provimento impugnado acrescentou dispositivos (631b, 631c, 631d,
631e, 631f, 631g, 631h, 631i, 631j, 631k e 6311) à Consolidação dos Atos Normativos da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, para dispor sobre a lavratura de
Escritura Declaratória de União Estável. Os referidos dispositivos têm a seguinte
redação:

Art. 631b - Compete às serventias extrajudiciais com atribuições de
tabelionato de notas, quando acionadas, lavrarem escritura pública declaratória de
união estável entre pessoas plenamente capazes, sem distinção de gênero.

Art. 631c - A escritura será lavrada quando configurada relação de fato
duradoura, pública, em comunhão afetiva, com ou sem compromisso patrimonial,
servindo à comprovação do vínculo familiar e ao resguardo de direitos, disciplinando a
convivência de acordo com os interesses dos declarantes.

Art. 631d - Não haverá, em razão do gênero dos conviventes, distinção
entre as escrituras de união estável lavradas.

Art. 631e - Élivre a escolha do serviço notarial para a lavratura desta
modalidade de escritura pública.



Art. 631f - Os declarantes informarão, no ato da lavratura da escritura,
que são absolutamente capazes, seus nomes, datas de nascimento e que não são
casados. ,

Art. 631g - Na lavratura da escritura devem ser apresentados os
seguintes documentos:

I - documento de identidade oficial e o Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF); . « ,
II - certidão de nascimento ou de casamento com averbaçao da

separação ou divórcio, conforme ocaso. Tratando-se de viúvo (a), será apresentada a
certidão de óbito respectiva;

III - certidão e propriedade de bens imóveis e direitos a ele relativos;
IV - documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens

móveis e direitos se houver, bem como semoventes;
§ 12 - Serão apresentados os originais dos documentos ou cópias

autenticadas, salvo os de identidade das partes, que sempre serão originais.
§ 22 - Cópias dos documentos apresentados devem ser arquivados em

cartório.
§ 32 - Na escritura será feita menção aos documentos apresentados e

ao seu arquivamento, microfilmagem ou gravação por processo eletrônico.
Art. 631h - Havendo bens, os interessados devem declarar os que

constituem patrimônio individual e o comum, se for o caso, podendo os declarantes
estabelecerem quais serão suscetíveis àdivisão na constância da união estável.

Art. 631i-Se houver herdeiros, constará da escritura.
Art. 631j - Não há sigilo no ato da lavratura da escritura de que trata

este provimento.
Art. 631k - O valor dos emolumentos devidos à lavratura de escritura

declaratória de união estável é o constante do ns 63, item B, da Tabela XIII - Atos dos
Tabeliães de Notas, Tabeliães e Oficiais do Registro de Contratos Marítimos, acrescido
do valor da Taxa Judiciária previsto no n2 18 do Anexo II do Código Tributário do Estado
de Goiás.

Art. 6311 - Desde que haja consentimento dos declarantes, a escritura
pública de união estável pode ser retificada, gerando aretificação efeitos ex nunc.

Diante da interpretação que atualmente é conferida ao artigo 17251 do
Código Civil, é consensualmente aceita pelos tribunais a possibilidade de se realizar a
declaração de união estável por meio de escritura pública, aqual serve como meio de
prova dessa forma de união .

1Art; 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
Datrimoniais, no quecouber, o regime da comunhão parcial de bens.
2CONSTITUCIONAL EADMINISTRATIVO. UNIÃO HOMOAFETIVA. INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE DO
SERVIDOR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROVA DE SUA EXISTÊNCIA. REMESSA
NECESSÁRIA DESPROVIDA. 1- No tocante à união homoafetiva, os Ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) ao julgarem a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, reconheceram a união estável para casais do
mesmo sexo (Plenário, unânime, julgamento em 05/05/2011), em pronunciamento com eficácia erga
omnes evinculante. 2- Asentença destacou com acerto que os elementos dos autos são capazes de



Écerto, ainda, que competem às serventias extrajudiciais, com atribuição
de tabelionato de notas, a lavratura de tal documento, conforme o que estabelece o
artigo 72, inciso I3, da Lei n^ 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro.

Segundo o que alega o requerente, o Provimento n^ 15/2011, por meio do
artigo 631c, teria criado "uma espécie de reconhecimento pleno da união estável pela
mera declaração em escritura pública".

Ocorre, porém, que, a meu ver, quando o artigo 631c estabelece que "A
escritura será lavrada quando configurada relação de fato duradoura, pública, em
comunhão afetiva, com ou sem compromisso patrimonial, servindo à comprovação do
vínculo familiar e ao resguardo de direitos, disciplinando a convivência de acordo com
os interesses dos declarantes", não cria uma forma única e direta de reconhecimento de

união estável, mas apenas deixa claro que esse tipo de união, quando declarada por
meio da escritura pública, conforme disciplinado no Provimento, torna-se um meio de
prova da situação de fato consolidada (CC, art. 2154 e CPC, art. 3645).

Importante destacar que o Provimento da Corregedoria requerida, por se
tratar de ato administrativo vinculado, está limitado à regulamentar situação prevista
em lei, não podendo inovar ou alterar o ordenamento jurídico. Logo, não tendo força
para |gerar os mesmos efeitos produzidos por lei em sentido formal, o ato não criou
direitos ou deveres, mas apenas disciplinou, dentro dos limites estritamente
estabelecidos, a situação prevista nas normas legais que tratam da matéria (CF, art.
226, § 326; CC, art. 1.7237; e, Lei 9278/96, art. l*8). Énesse sentido, portanto, que deve
ser interpretado o Provimento impugnado, e não da forma entendida pelo requerente.

convencer a este juízo sobre a existência de união: além do requerimento de f1.18 e das declarações
de fls. 19/22, há comprovantes de residência do impetrante e do companheiro indicando o mesmo
endereço (fls. 25 e 28), bem como escritura pública de pacto de convivência homoafetiva (fls. 26-26v).
Outrossim, cabe destacar que o ato coator, em momento algum, questionou a existência da união,
limitando-se a não reconhecer o seu enquadramento na hipótese legal (fls. 31-32). 3- Remessa
necessária conhecida e desprovida. (REO 200851020023282, TRF 2, 72 T., Rei. Des. José Antônio Lisboa
Neiva). [destaquei]
3Art. 7S Aos tabeliãesde notas competecom exclusividade:
I - lavrar escrituras e procurações, públicas;
4Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública,
fazendo prova plena.

5Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o
escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença.
6Art.|226. (...)
§ 32 - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

7Art.. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição de família.
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Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, na Arguição de
Descpmprimento de Preceito Fundamental n^ 132/RJ e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade ne 4277/DF9, conferiu ao artigo 1.723 do Código Civil
interpretação conforme à Constituição, para reconhecer a união homoafetiva como
entidade familiar, de modo que o Provimento em questão quando autoriza a expedição
da escritura de união estável entre pessoas do mesmo sexo (art. 631d) não viola a
Constituição ou norma legal.

O requerente, para reforçar sua tese de que o Provimento n$ 15/2011 da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás teria criado "uma espécie de
reconhecimento pleno da união estável pela mera declaração em escritura pública",
alega que cabe ao tabelião de notas, a quem compete o reconhecimento da união,
examinar os requisitos dispostos no artigo 631c, podendo, caso não preenchidos tais
requisitos, recusar-se a lavrar a escritura. Argumenta, ainda, que de acordo com esse
raciocínio, caso expedida a escritura, automaticamente estará reconhecida a união
estável.

Contudo, a par do já expendido, ressalto que em nenhum momento o ato
impugnado estabelece que o tabelião possa recusar-se a lavrar a escritura em razão do
não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 631c, até mesmo porque, dentro
do entendimento defendido no presente voto, tal documento é meramente
declaratório da vontade das partes, e, nesse sentido, não compete legalmente ao
notário fazer juízo de valor sobre o preenchimento dos requisitos mencionados.

Por essas razões, não há violação aos princípios constitucionais da
legalidade, da reserva de lei e da divisão de poderes pelo Provimento n^ 15/2011 da
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás.

No tocante à alegação de ilegalidade do art. 631k do ato impugnado, que
prevê a cobrança de emolumentos para a lavratura da escritura, vinculando o
recolhimento a valor fixado em outra norma da Corregedoria requerida, destaco que o
parágrafo 29 do artigo 236 da Constituição Federal dispõe que "Lei federal estabelecerá
normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro".

Por sua vez, a Lei Federal ns 10.169/2000, que regulamenta o parágrafo
29 do artigo 236 da Carta da República, determina o seguinte no que interessa:

Art. lfl Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos
atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, observadas as
normas desta Lei.

Parágrafo único. O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo
custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.

Art. 12. E reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um
homem e umamulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.
9Julgadas em conjunto. Pleno, Rei. Min. Ayres Brito, DJ 14.10.2011.



Art. 2- Para a fixação do valor dos emolumentos, a Lei dos Estados e do Distrito Federal
levará em conta a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de
registro, atendidas ainda as seguintes regras:
I - os valores dos emolumentos constarão de tabelas e serão expressos em moeda
corrente do País;

II - os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e de registro serão
remunerados por emolumentos específicos, fixados para cada espécie de ato;

j III - osatosespecíficos decada serviço serão classificados em:
a) atos relativos a situações jurídicas, sem conteúdo financeiro, cujos emolumentos
atenderão às peculiaridadessocioeconômicas de cada região;
b) atos relativos a situações jurídicas, com conteúdo financeiro, cujos emolumentos
serão fixados mediante a observância de faixas que estabeleçam valores mínimos e
máximos, nas quais enquadrar-se-á o valor constante do documento apresentado aos
serviços notariais e de registro.
Parágrafo único. Nos casos em que, por força de lei, devam ser utilizados valores
decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, estes serão os valores considerados para os
fins do disposto na alínea b do inciso III deste artigo.
Art. 32 Évedado:
I- (VETADO)

II - fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto
dos serviços notariais e de registro;
III - cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias não expressamente
previstas nas tabelas de emolumentos;

IV - cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve
de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços
notariais e de registro;
V-(VETADO)

Art. 42 As tabelas de emolumentos serão publicadas nos órgãos oficiais das respectivas
unidades da Federação, cabendo às autoridades competentes determinar a fiscalização
do seu cumprimento e sua afixação obrigatória em local visível em cada serviço notarial
e de registro.

Art. 5fi Quando for o caso, o valor dos emolumentos poderá sofrer reajuste,
publicando-se as respectivas tabelas, até o último dia do ano, observado o princípio
da anterioridade.

(...) [destaquei]

E, a Lei n? 14.376/2002, do Estado de Goiás, que dispõe sobre o
regimento de custas e emolumentos da Justiça do mencionado ente federativo,
autoriza, em seu artigo 48 , a Corregedoria-Geral de Justiça a reajustar o valor dos
emolumentos fixados na referida lei.

Art. 48 - Os valores dos emolumentos e custas constantes deste regimento e de suas tabelas poderão
ser reajustadas por ato do Corregedor-Geral da Justiça, com base no mesmo índice utilizado pela
Secretaria da Fazenda para correção dos valores constantes do Código Tributário do Estado de Goiás,
instituído pela Lei 11.651, de 26de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto ne 4.852, de 29de
dezembro de 1999, fazendo-se publicar as respectivas tabelas até o último dia do ano, observado o
princípio da anterioridade.
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Consoante se verifica, a fixação dos emolumentos em questão ocorreu
por meio de lei e o reajuste de acordo com o que estritamente estabelece essa norma.

Portanto, não padece de ilegalidade o dispositivo da norma impugnada
que prevê a cobrança de emolumentos para a lavratura da escritura, vinculando o
recolhimento a valor fixado em outra norma da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado
de Goiás.

III - CONCLUSÃO

| Por todo o exposto, conheço do Procedimentode ControleAdministrativo
e, noj mérito, julgo improcedente opedido, nos termos da fundamentação.

! Brasília, 8 de maio de 2012.

'4**-

Conselheiro NEY JOSÉ DE FREITAS
Relator


