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Conforme relatado, o Requerente acorre ao CNJ com vistas à

revogação do Provimento n. 11/2019-CGJ/TJBA, com determinação para que o

TJBA encaminhe proposta legislativa fundamentada que preveja a divisão das

circunscrições de modo equânime entre os titulares dos Cartórios de Registro

Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Juazeiro/BA. 

O ato impugnado estabelece que: 

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0009666-88.2019.2.00.0000
Requerente: JOSUÉ GUSTAVO OLIVEIRA VIANA
Requerido: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - CGJBA e outros

Provimento CGJ n. 11/2019

“A DESEMBARGADORA LISBETE M. TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR

SANTOS, CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA

BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais consoante o

disposto nos arts. 87, 88 e 90 do Regimento Interno do Tribunal de

Justiça do Estado da Bahia e,

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário estadual, como

autoridade delegante dos Serviços Notariais e de Registro, zelar para

que os serviços cartorários sejam prestados com eficiência, eficácia,

qualidade, nos termos do art. 38 da Lei Federal n.8935/94;

CONSIDERANDO que compete a Corregedoria Geral da Justiça, a

orientação, fiscalização e organização dos serviços cartorários a fim de

assegurar o bom funcionamento da prestação dos serviços notariais e

de registro;

CONSIDERANDO que os notários e registradores não podem praticar

atos fora do território da circunscrição para a qual recebeu delegação;

CONSIDERANDO que todos os Delegatários devem observar o

princípio da territorialidade, nos termos do art.12 da Lei Federal
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Em suas informações, o TJBA aponta basicamente duas justificativas

para a edição do ato administrativo: i) a ausência de regulamentação legal dos

limites territoriais de atuação das destacadas serventias e ii) o agravamento da

situação de comprometimento da eficácia e da segurança jurídica com a adoção

de condutas por parte do Requerente que podem configurar desvio ético-

funcional e que são objeto de processo administrativo disciplinar. 

Não obstante “reconheça a imperiosa necessidade de encaminhamento de

n.8935/94;

CONSIDERANDO o princípio da eficiência na prestação do serviço

público para a população;

CONSIDERANDO a insegurança jurídica e a concorrência desleal entre

os 2 (dois) Cartórios de Registro Civil;

CONSIDERANDO que o provimento 07/94, estabeleceu os limites da

divisão territorial dos Cartórios de Registro de Imóveis e Hipotecas da

Comarca de Juazeiro-BA;

RESOLVE:

Art. 1º. Estender os parâmetros do provimento 07/94, notadamente

quanto aos limites da competência territorial ali estabelecidos, aos

Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de

Juazeiro-Bahia.

Art. 2º. Determinar aos titulares dos Cartórios de Registro Civil das

Pessoas Naturais da Comarca de Juazeiro/Bahia, o cumprimento deste

Provimento.

Parágrafo único. Recomendar ao Juiz da Vara de Registros Públicos

que, durante as correições ordinárias, observe se o princípio da

territorialidade, na prática dos atos registrais, está sendo respeitado,

ensejando eventual apuratório nas hipóteses de descumprimento do

mencionado princípio, a teor do quanto disposto no art. 31 da Lei

8.935/1994.

Art. 2º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 27 de novembro de 2019.

DESA. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS

CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA.” (ID n. 3834164)
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projeto para estabelecer a circunscrição não só no município de Juazeiro, mas em

diversos outros que também se encontram sem disciplina quanto a circunscrição”, o

TJBA alega que depende da aprovação de projeto de reestruturação das

serventias extrajudiciais do Estado da Bahia, o qual foi encaminhado à Comissão

de Reforma Administrativa do Tribunal, e, somente após a aprovação na

Assembleia Legislativa, poderá elaborar o projeto que trata da territorialidade. 

  

I – DA REJEIÇÃO À PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR  

É de se ver que, tanto o TJBA, quanto a terceira interessada, Viviane

da Silva Félix, arguem preliminar de ausência de interesse de agir do Requerente

sob o fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo dirigido ao

Tribunal, a quem competia examinar e deliberar sobre questões interna corporis. 

Alegam, assim, que a supressão de instância configuraria

impedimento ao exame da matéria pelo CNJ. 

Razão não lhes assiste. 

O controle da legalidade de ato administrativo é de interesse coletivo e

geral, tanto que pode ser feito de ofício por este Conselho, a teor do art. 91 do

RICNJ. 

Nesse cenário, na linha de inúmeros precedentes desta Casa, o

argumento de ilegitimidade e/ou falta de interesse de agir não pode afastar deste

Conselho a obrigatoriedade de controlar a legalidade de atos administrativos

praticados pelos Tribunais, sobretudo quando o Requerente detém interesse direto

na solução da controvérsia.[1] 

Não por outro motivo o Supremo Tribunal Federal entende que “

qualquer pessoa é parte legítima para representar ilegalidades perante o Conselho

Nacional de Justiça”, bem assim que “não há necessidade de exaurimento da

instância administrativa ordinária para a atuação do CNJ. Competência concorrente

, e não subsidiária”(MS 28.620, rel. min. Dias Toffoli, j. 23-9-2014, 1ª T, DJE de 8-10-

2014 – grifei). 

Portanto, rejeito a preliminar, conheço do pedido e passo ao exame

do mérito.  

  

II – DA OBRIGATORIEDADE DE LEI FORMAL PARA A DEFINIÇÃO DAS
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CIRCUNSCRIÇÕES GEOGRÁFICAS DE UNIDADES EXTRAJUDICIAIS  

Com efeito, adefinição das circunscrições geográficas não pode ser

efetuada por simples ato administrativo normativo do Tribunal de Justiça, mas

tão-somente por lei formal. 

A teor do que estabelecem os arts. 96, I, “a”, e 125, §1º, da

Constituição Federal, a organização e a administração da Justiça são de

competência dos Estados, cabendo aos tribunais de justiça a iniciativa para a

propositura de suas leis de organização judiciária, dispondo sobre a competência

e o funcionamento de seus órgãos: 

CF/88 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com

observância das normas de processo e das garantias processuais das

partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos

órgãos jurisdicionais e administrativos; 

(...) 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios

estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado,

sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.  

  

Destarte, nessa outorga de competências se insere a de fixar a

circunscrição territorial das comarcas, que somente poderá ser feita por meio de

lei estadual de iniciativa do Poder Judiciário. 

Na lição de Walter Ceneviva, a proposta de lei de organização

judiciária deve contemplar a divisão das circunscrições geográficas de

competência dos oficiais de registro. Verbis: 

Cabe-lhes (tribunais de justiça) a iniciativa de proposta de lei de

organização judiciária, na qual se insere a divisão das circunscrições,

às quais estão sujeitos os registradores imobiliários e civil de pessoas

naturais.  

Em cada Estado, o Tribunal de Justiça tem discrição para adotar – com
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o caráter genérico próprio das leis – o que melhor lhe pareça para a

sistematização ordenada dos serviços do Estado.[2]  

  

E, nos termos do artigo 12 da Lei n. 8.935/94, o exercício das funções

delegadas a registradores de imóveis e civis de pessoas naturais está circunscrito

à área territorial definida em lei. Senão vejamos: 

Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis

das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e

tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação

pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, 

independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de

registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que

definirem as circunscrições geográficas. 

  

É de se ver, portanto, que a regra da territorialidade é o limite de

competência dos registradores civis de pessoas naturais, cuja definição cabe a

cada Estado, por meio de lei de iniciativa do Poder Judiciário local. 

Traçado esse panorama, ressai a irregularidade da situação

enfrentada na Comarca de Juazeiro/BA – o que, segundo informações do

Tribunal de Justiça, se repete em diversas outras comarcas daquele Estado. 

Não obstante, o TJBA destaca que depende da aprovação de projeto

de reestruturação das serventias extrajudiciais do Estado da Bahia, o qual foi

encaminhado à Comissão de Reforma Administrativa do Tribunal, e, somente

após a aprovação na Assembleia Legislativa, poderá elaborar o projeto que trata

da territorialidade. 

Ora, mesmo reconhecendo que a ausência de lei compromete a

eficácia e a segurança jurídica das unidades extrajudiciais, o TJBA não apresenta

alternativa viável, salvo a manutenção do Provimento impugnado, o qual foi

editado sem considerar as particularidades dos serviços prestados e em aparente

juízo punitivo prévio ao delegatário Josué Gustavo Oliveira Viana. 

Diante disso, é inconcebível que a Corte de Justiça baiana pretenda

postergar sine die a regularização da delimitação territorial das referidas

serventias, devendo encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado da

Bahia, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação do
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acórdão, anteprojeto de lei que estabeleça a circunscrição geográfica do 1º

e do 2º Registros Civis de Pessoas Naturais da Comarca de Juazeiro/BA, a

partir de critérios objetivos e equânimes que, deverão, desde logo, ser

adotados em atuação administrativa excepcional, conforme adiante se verá. 

  

III – DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO

QUE DISTRIBUA DE FORMA OBJETIVA E EQUÂNIME A COMPETÊNCIA

TERRITORIAL DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS

NATURAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI

ESTADUAL 

Conforme relatado, o TJBA editou o Provimento impugnado, cujo texto

estende o critério adotado para as serventias de Registro de Imóveis para as do

Registro Civil de Pessoas Naturais, visando coibir suposta atuação indevida de

um dos Registradores. 

Os Registros Civis de Pessoas Naturais são de fundamental

importância, tanto que a Lei n. 8.935/94 reserva a eles tratamento diferenciado,

com a exigência de, no mínimo, um em cada sede municipal, ou ainda um em

cada sede distrital nos municípios de significativa extensão territorial, bem como

estabelece regras específicas quanto ao expediente ao público e à acessibilidade. 

Em artigo publicado no sítio de internet “Migalhas” se encontra

pertinente definição: 

“Nele ‘se resguardam, de forma pública e perene, os status jurídicos

assumidos pela pessoa natural ao longo de sua vida’4. Assentos como o

de nascimento permitem ‘amplo acesso aos serviços públicos mais

essenciais’5. Mais precisamente, tal repositório de informações ‘garante a

oponibilidade do estado civil perante terceiros; assegura o pleno

exercício da cidadania; oferece um referencial seguro para fins de

imputação e direitos e obrigações; representa uma fonte precisa de

dados estatísticos’, dentre outros desdobramentos6. 

(4) KÜMPEL, Vitor Frederico; FERRARI, Carla Modina. Tratado Notarial e

Registral. São Paulo: YK, 2017. Vol. 2. p. 328. 

(5) SILVA, José Marcelo Tossi. Uma visão atual da prestação do serviço

público de notas e de registros. in AHUALI, Tânia Mara; BENACCHIO,

Marcelo (coord.). Direito Notarial e Registral: Homenagem às Varas de

Registros Públicos da Comarca de São Paulo. São Paulo: Quartier Latin,
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2016. p. 37. 

(6) KÜMPEL, Vitor Frederico; FERRARI, Carla Modina. Tratado Notarial e

Registral. São Paulo: YK, 2017. Vol. 2. p. 328.”[3](grifei) 

  

A própria Corregedoria Nacional de Justiça, preocupada com a

especificidade dos serviços, com a necessidade de garantir a presença e a

continuidade, dentre outros, editou o Provimento n. 81/2018, que estabelece

renda mínima ao Registrador Civil de Pessoas Naturais. 

Nesse cenário, ganha relevo a inadequação dos critérios implantados

por meio do Provimento n. 11/2019-CGJ/TJBA, seja porque editados para

serventias de Registros de Imóveis, seja porque apurados em outra realidade

fática do Município (o Provimento original é o de n. 07/1994-TJBA), seja porque

carente de qualquer estudo que pudesse embasar a atribuição de competência

sobre a Maternidade Municipal e todos os demais hospitais de Juazeiro/BA ao 2º

RCPN, impondo ao 1º RCPN, serventia instalada há mais de 120 (cento e vinte)

anos, condição que certamente se revelará deficitária, dado que sua atuação

ficará restrita aos atos já constantes do acervo e aos casamentos. 

Com efeito, a edição do Provimento impugnado sobreleva um certo

juízo punitivo prévio do TJBA em face do Registrador, ora Requerente. 

Todavia, é importante salientar que: i) a omissão do TJBA em

disciplinar por meio de lei a competência territorial abriu espaço para situações

como a verificada nos autos; e ii) os atos ilegais supostamente praticados pelo

Requerente são objeto do devido Processo Administrativo Disciplinar e naquela

seara devem receber a reprimenda acaso comprovados. 

Daí porque indeferi o pedido de juntada dos autos integrais do PAD

instaurado em face do Requerente. Ora, as condutas supostamente praticadas

não são objeto de apuração pelo Conselho Nacional de Justiça e não poderiam

ter sido utilizadas como fundamento para a edição de ato administrativo que

antecipa efeitos disciplinares, retirando do Requerente, de forma indevida e

carente de razoabilidade, importantes áreas de atuação. 

Destarte, até que sobrevenha lei estadual tratando da matéria,

atende ao interesse público a disposição excepcional das circunscrições

territoriais do 1° e do 2º Registros Civis de Pessoas Naturais da Comarca de

Juazeiro/BA por ato administrativo, desde que estabeleça critérios objetivos e
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equânimes, que garantam equidade na atuação de ambos os Registradores e

esteja embasado em estudos adequados à especialidade das serventias. 

Por todo o exposto, determino que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a

contar da publicação do acórdão, o TJBA promova estudos, podendo se

subsidiar em perícia técnica, e edite novo ato, revogando o Provimento n.

11/2019-CGJ/TJBA, a fim de estabelecer de forma objetiva e equânime a

divisão geográfica das circunscrições do 1º e do 2º Registros Civis de

Pessoas Naturais da Comarca de Juazeiro/BA. 

  

IV – DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE

FEITO NA VALIDADE DO PROVIMENTO CONJUNTO N. 7/2018 

Conforme explicitado, impugna-se, neste feito, o Provimento n.

11/2019-CGJ/TJBA, que fixou os limites de competência territorial dos Cartórios de

Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Juazeiro/BA. 

Após análise, concluo neste voto pela necessidade de: i) revogação do

referido Provimento; ii) edição excepcional de novo ato administrativo, a fim de

estabelecer de forma objetiva e equânime a divisão geográfica das circunscrições

do 1º e do 2º Registros Civis de Pessoas Naturais da Comarca de Juazeiro/BA; e

iii) encaminhamento de anteprojeto de lei que estabeleça a circunscrição

geográfica das destacadas serventias à Assembleia Legislativa do Estado da

Bahia, a partir dos critérios mencionados. 

Não obstante, em 7 de dezembro de 2020, depois de o feito ter sido

pautado em 3 (três) sessões de julgamento, sobreveio petição da terceira

interessada, Viviane da Silva Félix, por meio da qual apresenta fato até então

não noticiado nos autos, consubstanciado na alegada reestruturação de todo o

sistema cartorário do Estado da Bahia, levada a efeito por meio do Provimento

Conjunto n. 7/2018, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia e

da Corregedoria das Comarcas do Interior. 

O destacado Provimento Conjunto “determina a imediata desativação das

serventias vagas e que se mostram inviáveis, regulamenta a remessa dos respectivos

acervos para as unidades que deverão recebê-los, e dá outras providências” (ID n.

4199531). 

Antecipando eventual procedência do feito, a terceira interessada

sustenta em seu requerimento que, diante da “particularidade do sistema cartorário
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da Bahia, estruturado via Provimento” (grifos no original), haveria necessidade de

modular os efeitos da decisão plenária até que sobrevenha lei disciplinando a

matéria. 

Isso porque, no seu entender, tal como se constata na edição do 

Provimento n. 11/2019-CGJ/TJBA, existiria ilegalidade na edição do Provimento

Conjunto n. 7/2018, que teria promovido a reestruturação do sistema cartorário

extrajudicial baiano por meio de ato administrativo em detrimento da via

legislativa. 

A questão apresentada tangencia a que é objeto deste feito, mas não

impede sua análise, tampouco impõe a modulação de efeitos da decisão que vier

a ser tomada. 

Explico. 

Em princípio, impõe-se ressaltar que, em nenhum momento, o Tribunal

requerido informou a este Conselho acerca da existência do Provimento Conjunto

n. 7/2018. 

Como se viu, o TJBA arguiu que dependia da aprovação de projeto de

lei de reestruturação de suas serventias extrajudiciais, o qual ainda pendia de

análise da Comissão de Reforma Administrativa daquele Tribunal, para somente

após a aprovação na Assembleia Legislativa, elaborar o projeto que trataria da

territorialidade. 

Nesse cenário, conforme explanado nos itens anteriores, julguei ser

inconcebível que a Corte de Justiça baiana pretendesse postergar sine die a

regularização da delimitação territorial das serventias objeto do presente PCA. 

Assim, entendi pela necessidade de impor àquele Tribunal a obrigação

de solucionar a demanda apresentada, a qual, frise-se, compromete a eficácia e a

segurança jurídica das unidades extrajudiciais do Registro Civil da Comarca de

Juazeiro/BA, ainda que seja solução que não abranja todas as Comarcas em

idêntica situação. 

Essa foi a linha adotada exatamente porque o TJBA noticiou que

tramita em suas unidades internas anteprojeto de lei para promover a

reestruturação necessária, se comprometendo a adotar, imediatamente após a

aprovação pela Assembleia Legislativa, as providências para estabelecer,

também por lei, as circunscrições territoriais das serventias reestruturadas e/ou

daquelas que hoje já se encontram carentes de tal regramento legal. 

Num. 3924950 - Pág. 9



Nesse cenário, não vislumbro em que medida se possa, neste

momento processual (instrução encerrada em 1º de abril de 2020 - ID n. 3924964

e procedimento incluído em pauta), acatar o pedido apresentado pela terceira

interessada, para submeter ao Plenário proposta de modulação acerca de objeto

distinto (Provimento Conjunto n. 7/2018), sobre o qual as partes não se

manifestaram, e que, em princípio, não será afetado pela Decisão que vier a ser

tomada, haja vista que a discussão se cinge à legalidade do Provimento n.

11/2019-CGJ/TJBA. 

Ainda que a tese que se propõe firmar neste feito – obrigatoriedade de

lei formal para a definição das circunscrições geográficas de unidades

extrajudiciais – possa aproveitar à tese sustentada pela terceira interessada –

desativação de unidades extrajudiciais por lei –, é de se ver que o julgamento do

presente PCA terá efeito inter partes e se restringirá ao ato administrativo

impugnado. 

Assim, eventuais interessados ou prejudicados pela edição do

Provimento Conjunto n. 7/2018 poderão, a seu juízo, aviar procedimento

autônomo para discussão de legalidade do destacado Ato. 

Diante do exposto, não conheço do requerimento formulado pela

terceira interessada, Viviane da Silva Félix. 

  

V – CONCLUSÃO 

Como dito, na ausência de lei que estabelecesse os limites territoriais

das serventias em destaque, pactuou-se uma solução entre as partes, a qual,

aparentemente, foi descumprida por uma delas, o que impôs ao Tribunal a

necessidade de fixar, por provimento, a área de atuação respectiva. 

Uma vez reconhecida a obrigatoriedade de lei para regularização, bem

assim a inadequação do Provimento editado, impõe-se a determinação de

encaminhamento de anteprojeto de lei à Assembleia Legislativa e a revogação do

normativo. 

Não obstante, nenhuma das medidas pode ser executada de plano,

haja vista que os trâmites administrativo e legislativo são longos e a revogação

imediata abriria espaço para novos conflitos entre os delegatários, o que

acarretaria ainda mais instabilidade na prestação dos serviços. 

Assim, admite-se, excepcional e provisoriamente, que se mantenha
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vigente o Provimento n. 11/2019-CGJ/TJBA enquanto o TJBA realiza estudos

para subsidiar a edição de novo ato que estabeleça de forma objetiva e equânime

a divisão geográfica das circunscrições do 1º e do 2º Registros Civis de Pessoas

Naturais da Comarca de Juazeiro/BA. De igual forma, ainda que não encontre

amparo legal, o novo regramento será tolerado até que sobrevenha a lei. 

Cumpre destacar que se trata de alternativa transitória e

excepcionalíssima, que tem por objetivo evitar prejuízos aos serviços e, por

consequência, à população. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o presente

Procedimento de Controle Administrativo para determinar ao Tribunal de

Justiça do Estado da Bahia que: 

i) no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do

acórdão, promova estudos, podendo se subsidiar em perícia técnica, e 

edite novo ato, revogando o Provimento n. 11/2019-CGJ/TJBA, a fim de

estabelecer de forma objetiva e equânime a divisão geográfica das

circunscrições do 1º e do 2º Registros Civis de Pessoas Naturais da

Comarca de Juazeiro/BA; 

ii) no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação do

acórdão, encaminhe anteprojeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado

da Bahia, nos termos da fundamentação. 

Encaminhe-se cópia dos autos à Corregedoria Nacional de

Justiça para as providências que entender cabíveis, haja vista a informação

prestada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de

que inúmeras outras serventias encontram-se na mesma situação das que

são objeto deste feito. 

É como voto. 

Intimem-se. 

Após as providências de praxe, reautue-se como procedimento de

acompanhamento de cumprimento de decisão (CUMPRDEC). 

Brasília, data registrada em sistema. 

  
FLÁVIA PESSOA 

Conselheira
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