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APRESENTAÇÃO

A Cartilha de Atos Notariais é uma publicação do Colégio Notarial do Brasil - Seção Bahia 
(CNB/BA) e foi desenvolvida com o intuito de informar aos tabeliães de notas e advogados 
sobre alguns dos serviços notariais prestados nos tabelionatos, bem como informar suas 
recentes atualizações.

Por meio do Provimento Conjunto Nº CCI/CCI – 01/2018, que reedita o Provimento Nº CGJ/
CCI – 009/2013, que dispõe sobre o Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Nota-
riais e Registro do Estado da Bahia, essa cartilha aborda temas como ata notarial, divórcio, 
separação, inventário, usucapião, união estável e carta de sentença.

Contudo, essa obra tem como fonte de pesquisa o Código de Normas da Bahia, os provi-
mentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
da Bahia (CGJ/BA).

Para conhecimento de todos, o CNB/BA é uma organização sem fins lucrativos que tem 
como objetivo a representação institucional do notariado baiano perante os órgãos públi-
cos, entidades privadas e comunidade em geral. Além de estimular a união da classe, tem 
por finalidade promover o aperfeiçoamento da atividade notarial.
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TABELIONATO DE NOTAS

Os Tabelionatos de Notas estão presentes em diversas ocasiões importantes na vida dos 
cidadãos. Nessas unidades são praticados atos de caráter público, traduzindo em lingua-
gem jurídica a manifestação de vontade das partes em um documento com autenticidade 
e segurança.

É no Tabelionato de Notas onde são lavradas as escrituras públicas de compra e venda, de 
doação, de procuração, de emancipação, de união estável, do pacto antenupcial, além da 
elaboração de atas notariais e de testamentos públicos. Também são realizados o reco-
nhecimento de firma e a autenticação de cópias, dentre outras atividades.

Responsável pela viabilização dos serviços notariais, o tabelião é um profissional do Direi-
to, dotado de fé pública, que atua como mediador, orientador e pacificador dos conflitos 
sociais. Para ingressar no segmento, é preciso ser aprovado em concurso público, de acor-
do com a Lei nº 8.935, de novembro de 1994.
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ATA NOTARIAL

É um documento público formalizado a pedido do usuário, no qual o tabelião transcreve 
fielmente um fato ou situação por ele constatado ou presenciado, seja no Tabelionato, ou 
por meio de diligência no local da ocorrência. Esse documento é um importante meio uti-
lizado para produção de prova em um futuro processo judicial.

Atualmente, com os crescentes abusos cometidos no ambiente virtual, como o vazamento 
de fotos íntimas, perfis falsos em redes sociais, o ciberbullying, dentre muitos outros, a ata 
notarial torna-se uma ferramenta indispensável para provar tais delitos.

Quando utilizar? 
Para provar uma situação que poderá lhe causar algum prejuízo físico ou mo-
ral. Confira alguns tipos:
• Atas de reuniões de condomínio: quando há litígio;
• Atas de internet: prova o conteúdo divulgado em páginas da internet;
• Atas de verificação do estado de um imóvel ou um bem móvel: prova a situa-
ção física do imóvel;
• Atas de constatação de mensagem eletrônica (e-mail): prova o conteúdo da 
mensagem e o IP emissor;
• Atas da usucapião extrajudicial.

O uso da ata abrange: 
Sites de internet, mensagens eletrônicas, ligações telefônicas, conteúdo de 
computadores, estado de imóveis, dentre outras.

O que deve constar na Ata Notarial, segundo o Art. 219 do Código de Normas?
• Local, data e hora e sua lavratura;
• Nome e qualificação do solicitante;
• Narração circunstanciada dos fatos;
• Declaração de haver sido lida ao solicitante e, sendo o caso, às testemunhas;
• Assinatura do solicitante ou de alguém a seu rogo e, sendo o caso, das 
testemunhas;
• Assinatura e sinal público do Tabelião.

(Instituída pela Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, correspondendo à Seção III do Código 
de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia)
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Procedimento: O interessado deve comparecer ao Tabelionato de Notas com 
as provas - físicas ou eletrônicas -, e narrar o ocorrido ao tabelião ou ao escre-
vente designado. Também há casos em que o tabelião ou um de seus escreven-
tes vai ao local, verifica o fato e lavra um ato que servirá de prova do assunto.

Você sabia?
Tanto os documentos físicos como os eletrônicos poderão ser anexados à ata 
notarial;

A ata poderá ser elaborada mesmo quando a situação narrada constitua fato 
ilícito. No entanto, em casos em que o objeto narrado atue contra os costumes 
e a lei, o tabelião poderá recusar sua elaboração;

Em caso de processo judicial, é considerada prova contundente e oficial.

CARTA DE SENTENÇA

É um documento com o resumo das decisões e ordens expedidas em um processo judicial. 
Formalizada no Tabelionato de Notas, a carta reunirá cópias de documentos que integram 
o processo e dará cumprimento à sentença judicial. Pode ser elaborada em meio físico ou 
eletrônico, seguindo as regras de materialização e desmaterialização de documentos.

Todas as cópias deverão ser autenticadas e autuadas, com termo de abertura e termo de 
encerramento, numeradas e rubricadas.

(Instituída no Estado da Bahia por meio do Provimento Conjunto N.º 003/2014 – CGJ/CCI, 
corresponde à Seção VIII do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de 
Registro do Estado da Bahia)

Quando utilizar: O documento é utilizado para fazer cumprir a decisão judicial, 
ou seja, a carta de sentença é entregue ao órgão ou pessoa a que se destina a 
medida, para que esta cumpra o que a sentença determina.

Carta de sentença equivale: ao formal de partilha, às cartas de adjudicação e 
de arrematação, aos mandados de registro, de averbação e de retificação, nos 
moldes de regulamentação do correspondente serviço judicial.
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Cartas deverão conter, no mínimo, as seguintes Cópias:
a) sentença ou decisão a ser cumprida;
b) certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso (trânsito em jul-
gado), ou certidão de interposição de recurso recebido sem efeito suspensivo;
c) procurações outorgadas pelas partes;
d) outras peças processuais que se mostrem indispensáveis ou úteis ao cumprimen-
to da ordem

Observação: Dependendo da designação, podem ser solicitados mais documentos.

Procedimento: O interessado ou advogado deve comparecer a qualquer Tabe-
lionato de Notas com o processo original. Nos casos de processo eletrônico, ele 
pode dispor da senha de acesso para extração das informações.

Prazo: Cinco dias úteis - contados da solicitação do interessado e da entrega 
dos autos do processo.

DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO CONSENSUAL

De forma rápida e menos burocrática, o procedimento de divórcio e separação pode ser 
formalizado em qualquer Tabelionato de Notas, desde que seja uma decisão de comum 
acordo do casal, conforme previsto na Lei 11.441, publicada em 04 de janeiro de 2007.

Com essa lei, as serventias extrajudiciais passaram a viabilizar tais procedimentos desde 
que atendam a três requisitos básicos: o consenso entre as partes, a inexistência de filhos 
menores ou incapazes, e ausência de mulheres grávidas.

Posteriormente, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia (CGJ/BA) publicou o  
Provimento nº CGJ/CCI 02/2017 que designa a formalização dos atos por meio de escritura 
pública, mesmo havendo filhos menores ou incapazes, desde que atendam aos pré-requi-
sitos determinados.

(Instituída pela Lei Federal Nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007, corresponde à Seção IV do Códi-
go de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia)

Pré-requisitos para formalização dos atos em Tabelionato de Notas na Bahia:

a) ser consensual, isto é, não ter conflitos ou divergências;
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b) inexistência de filhos menores ou incapazes. Caso existam,  poderá ser viabili-
zado em cartórios desde que comprovada a resolução judicial das seguintes ques-
tões: guarda, visitação e pensão alimentícia -  que deverão constar na escritura;

c) presença de, ao menos, um advogado representando os divorciandos.

Procedimento: O casal deve comparecer ao Tabelionato de Notas munido dos 
documentos pessoais e acompanhados por um advogado. Caso um deles não 
possa estar presente na data, pode nomear um procurador para representá-lo, 
por meio de procuração pública. O documento deverá conter poderes espe-
ciais e expressos para essa finalidade, com prazo de validade de 30 dias.

Veja a legislação: Artigo alterado pelo Provimento nº CGJ/CCI 02/2017

Código de Normas, “Art. 147. O Divórcio Consensual poderá ser realizado por 
escritura pública, desde que não se encontrando o cônjuge virago em esta-
do gravídico ou não tendo conhecimento acerca desta circunstância, da qual 
constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à 
pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada, pelo cônjuge, de seu 
nome de solteiro ou, se for o caso, à manutenção do nome adotado quando se 
deu o casamento”.

Veja a legislação: Artigo alterado em razão da Lei 13.105/2015 e Resolução 
35/07 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Código de Normas, Art. 138. Em se tratando dos atos previstos na Lei nº 
13.105/2015 em seus artigos 133, §§ 1º e 2º e 610, §§ 1º e 2º é facultada aos 
interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo ser solicitada a 
qualquer momento, a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou a desistência 
da via judicial, para promoção da via extrajudicial. 

O casal não pode  pagar um advogado. O que fazer?

Nesses casos, o tabelião pode recomendar que ambos procurem a Defenso-
ria Pública do Estado.

INVENTÁRIO

O inventário é o procedimento que sucede a morte e que serve para apurar os bens, os 
direitos e os débitos de uma pessoa falecida para chegar à herança líquida – que será 
transmitida aos sucessores. 

(Instituído pela Lei Federal Nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007, corresponde à Seção IV do 
Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia)
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O primeiro passo para a sua formalização é a escolha do Tabelionato de Notas onde será 
realizado todo o procedimento. Também é obrigatória a contratação de um advogado, que 
pode ser ou não comum a todos os herdeiros.

De acordo com a atual legislação, art. 186 do Código de Normas, a escritura de inventário 
não depende de homologação judicial, isto é, ao ser lavrado em Tabelionato de Notas o 
documento tem validade jurídica. 

Como solicitar o inventário extrajudicial?

- Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes;

- Deve haver consenso entre os herdeiros quanto à partilha dos bens;

- Inexistência de testamento, exceto se o testamento estiver caduco, revogado 
ou validado pela justiça, declarando a invalidade do testamento, ou diante da 
expressa autorização do juízo sucessório competente nos autos da ação de aber-
tura e cumprimento de testamento;

- Caso haja filhos menores ou incapazes, o inventário deverá ser feito judicialmen-
te. Havendo filhos emancipados, o inventário poderá ser feito via extrajudicial.

Passo a passo para fazer um inventário extrajudicial

a) Definir um Tabelionato de Notas e escolher um advogado;

b) Levantamento de dívidas, bens e documentação;

c) Envio de documentos para Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz/BA)

d) Pagamento do Imposto;

e) Lavratura da Escritura de Inventário .

Veja a legislação: Artigo alterado em razão da Lei 13.105/2015 e Resolução 
35/07 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Código de Normas, Art. 138. Em se tratando dos atos previstos na Lei nº 
13.105/2015 em seus artigos 133, §§ 1º e 2º e 610, §§ 1º e 2º é facultada aos 
interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo ser solicitada a 
qualquer momento, a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou a desistência 
da via judicial, para promoção da via extrajudicial. 

Você sabia?

Para iniciar a transferência dos bens aos herdeiros, a escritura deverá ser apre-
sentada aos seguintes órgãos: Cartório de Registro de Imóveis (para que os 
bens imóveis sejam registrados), ao Detran (nos casos de veículos), e ao Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou à Junta Comercial de origem (quando 
houver sociedades, e aos bancos quando se tratar de contas e investimentos).
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Quais são os requisitos da escritura de união estável?

- Vínculo afetivo -  interesse de constituir família;

- Convivência pública, contínua e duradoura.

Direitos que a escritura de união estável garante

Companheiros têm direitos iguais aos de casados no Registro Civil, como:

- Direito à herança

- Direitos previdenciários

- Escolha do regime de bens;

- Inclusão em um plano de saúde;

- Possibilidade de acréscimo do sobrenome do companheiro.

Procedimento: É muito simples. O casal deve comparecer a qualquer Tabelio-
nato de Notas e oficializar o compromisso perante ao tabelião. Após o paga-
mento de uma taxa, a certidão será emitida.

UNIÃO ESTÁVEL

É a união entre pessoas, tanto heteroafetiva como homoafetiva, que se configure em con-
vivência pública, contínua e duradoura, com o desejo de constituir família. 

Formalizada em Tabelionato de Notas, na escritura deve constar a escolha do regime de bens. 
Caso não seja feito, presume-se que o casal adotou o legal: a comunhão parcial de bens. 

(Instituído pela Lei Federal Nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007, corresponde à Seção IV do Códi-
go de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia)

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

Assim como a formalização da união estável, sua dissolução também pode ser feita via 
extrajudicial. Para que isso aconteça, a decisão deve ser consensual.

De acordo com o art.161-A, do Código de Normas da Bahia, poderá ser realizada por escri-
tura pública nos seguintes casos:

• Não havendo nascituro ou filhos incapazes, ou havendo prévia resolução judicial de to-
das as questões referentes aos mesmos como guarda, visitação e alimentos;
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USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

(Instituída pela Lei federal Nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Corresponde à Seção III do Códi-
go de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia - que 
trata da ata notarial -, e foi incluída pelo Provimento Conjunto CGJ/CCI Nº 04/2016, e também 
regulamentada pelo Provimento nº 65 do CNJ )

A usucapião extrajudicial é uma forma de aquisição de um bem móvel ou imóvel pela pos-
se prolongada e contínua, sem a necessidade de processo judicial. Contudo, esse direito 
só é reconhecido quando são atendidos os pré-requisitos determinados pelo  Novo Código 
Processo Civil (CPC) e a Constituição Brasileira. 

No novo cenário jurídico brasileiro, a tendência de desjudicialização está cada vez mais 
presente. Com a publicação do Novo CPC, no ano de 2015, tornou-se possível a usuca-
pião por via extrajudicial. Posteriormente, vieram as novas atualizações na legislação 
como, por exemplo, a publicação do Provimento nº 65/2017, CNJ, que regulamenta a 
usucapião nos tabelionatos de notas. 

Antes disso, com as alterações nas Leis Federais nº 13.105/15 e nº 13.445/17, tal pro-
cedimento passou a ser mais simples e rápido, permitindo a formalização da posse do 
imóvel usucapido mesmo sem a concordância do dono, sendo seu silêncio entendido 
como concordância.

• Presença obrigatória de um advogado.

Ainda conforme o art.161-A, no § 2º, para a lavratura de escritura pública de dissolução de 
união estável, as partes deverão informar se existe escritura pública declaratória de união 
estável e, se houver, deverão apresentá-la. 

Como solicitar a usucapião:

- Comparecer no Tabelionato de Notas da cidade onde está localizado o imóvel 
usucapiendo;

- Entregar documentos que comprovem o tempo de posse;

- Com a ata notarial em mãos, o usuário, representado por um advogado, deve 
apresentar a ata notarial e os demais documentos no Registro de Imóveis com-
petente.

Documentos necessários:

- Planta e memorial descritivo do imóvel assinado por profissional legalmente 
habilitado;
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- Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do 
domicílio requerente;

- Documentos que provem a origem e o tempo da posse, como pagamento dos 
impostos e das taxas referentes ao imóvel.

O que deve constar na ata da usucapião:

Exigidas pelo art. 219 do Código de Normas e incluídas pelo Provimento nº 
04/2019 da CGJ/CCI da Bahia

- Assinatura do solicitante e testemunhas;

- Assinatura e sinal público do Tabelião;

- Declaração de haver sido lido ao solicitante ou testemunhas;

- Descrição do imóvel que consta na matrícula do registro;

- Forma de aquisição da posse do imóvel usucapido;

- Local, data e hora da lavratura;

- Tempo e as características da posse do solicitante e de seus antecessores;

- Modalidade de usucapião pretendida;

- Narração dos fatos;

- Nome e qualificação do solicitante;

- Número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização;

- Valor da propriedade.

Você sabia?

Segundo o art. 5, § 2º do Provimento nº 65, do CNJ, na ata notarial podem constar:

- Imagens;

- Documentos;

- Sons gravados em arquivos eletrônicos;

- Depoimento de testemunhas, sendo proibido basear-se apenas em decla-
rações do requerente.




