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RESUMO

Essa dissertação tem como principal objetivo analisar as atas notariais sob o aspecto
ambiental, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, constitucional e infraconstitucional.
Utilizar-se-ão, em complemento, aportes normativos estrangeiros, como Tratados e
Constituições latino-americanas. Propõem-se parâmetros de aplicação do tema,
introduzindo, ainda, novas perspectivas, em vista das normativas internacionais e
brasileiras. No intuito de alcançar a finalidade proposta, verificar-se-á preliminarmente a
evolução histórica e profissional dos Tabeliães de Notas, tanto no Brasil quanto no
estrangeiro, acrescentando-se informações referentes ao tema, sob a ótica de Minas Gerais.
Abordar-se-ão os princípios que regem as atividades notariais, destacando propostas de
novos princípios que vão conferir direcionamentos alvissareiros. Após, far-se-á a incursão
em proposta simbiótica, relacionando alguns princípios notariais e ambientais, possuidores
de pontos em comum, caminhando-se para o bem jurídico-ambiental internacional e sua
respectiva proteção, em vista de rol exemplificativo de Constituições estrangeiras e outras
normativas internacionais latino-americanas. São apontados caminhos para responsabilização dos danos transfronteiriços, especialmente os ocorridos no continente americano.
Para esse fim, o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, criou a Corte Interamericana de
Direitos Humanos, sediada no mesmo local. Não foi descurada a questão probatória, tanto
a nível internacional, normatizada pela Convenção Interamericana sobre Prova e
Informação acerca do Direito Estrangeiro, quanto nacional, iniciando no plano constitucional e chegando aos Códigos Federais e Estaduais. Na sequência, são perscrutadas as Atas
Notariais à luz das normas brasileiras. Chega-se à Ata notarial no plano ambiental. Não
foram descuradas questões relacionadas aos legitimados ativos e passivos, bem como quais
bens ambientais seriam objeto de referidas Atas. O estudo foi desenvolvido com
metodologia jurídico teórica e raciocínio dedutivo, utilizando-se a pesquisa exploratória,
assentada em levantamentos bibliográficos, normativos e documentais, físicos e eletrônicos.
Conclui-se com a plena possibilidade de aplicação das Atas Notariais, à luz das normas
brasileiras, e como instrumento probatório, a favor dos bens jurídicos ambientais. Nos
anexos, são apresentadas Atas Notariais formalizadas em casos concretos, relacionados a
bens jurídicos ambientais.
Palavras-chaves: Constituições. Meio Ambiente. Notário. Tabelião. Provas. Ata Notarial.
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ABSTRACT

The main objective of this dissertation is to analyze the notarial minutes under the
environmental aspect, in the light of the Brazilian constitutional and infraconstitutional
legal system. In addition, foreign normative contributions were used, such as Latin
American Treaties and Constitutions. Parameters of application of the theme are proposed,
introducing new perspectives, in view of the international and Brazilian norms. In order to
achieve the proposed purpose, it is preliminary to verify the historical and professional
evolution of the Notaries, both in Brazil and abroad. Whenever possible, information on
the topic was added from the perspective of Minas Gerais. Subsequently, it is discussed
about the principles that govern the notary activities, highlighting proposals of new
principles that will give good directions. Afterwards, we make the foray into symbiotic
proposal, relating some notarial and environmental principles, having common points. We
are moving towards the international legal and environmental good and its protection, in
view of an exemplary list of foreign constitutions and other Latin American international
norms. Paths are pointed to accountability for cross-border damage, especially on the
American continent. To this end, the 1969 San Jose de Costa Rica Pact created the InterAmerican Court of Human Rights, based in the same place. The probative issue was not
neglected, both at the international level, regulated by the Inter-American Convention on
Proof and Information on Foreign Law, and national, starting at the constitutional level and
reaching the Federal and State Codes. Subsequently, the Notary Minutes are scrutinized in
the light of Brazilian norms. The notary act is reached at the environmental level. No issues
related to legitimate assets and liabilities were disregarded, as well as which environmental
assets would be the object of said Minutes. The study was developed with theoretical legal
methodology and deductive reasoning, using exploratory research, based on
bibliographical, normative and documentary, physical and electronic surveys. It concludes
with the full possibility of applying the Notarial Minutes, in the light of Brazilian standards,
and as a probative instrument in favor of environmental legal assets. The annexes present
Notarial Minutes formalized in specific cases related to environmental legal assets.
Keywords: Constitutions. Environment. Notary. Evidences. Notary Act.
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1 INTRODUÇÃO

Essa pesquisa/investigação tem como escopo perscrutar a profissão Notarial,
especificamente quanto as Atas Notariais e sua aplicação nas questões ambientais.
Considerando o aspecto jurídico, durante o século XIX, de forma mais acentuada no século
XX, especialmente nos países que adotam a civil law, denominados usualmente países da
Família do direito romano-germânico (incluindo nesse gênero o Brasil); experimentou-se o
fenômeno da ampla judicialização das questões individuais, levadas aos tribunais. Após a
segunda metade do séc. XX, além das controvérsias individuais, experimentou-se grande
ampliação das lides judiciais coletivas.
Portanto, nos últimos dois séculos, de maneira geral, beligerâncias individuais
e coletivas, entre pessoas naturais e jurídicas, mesmo os conflitos de pouca relevância,
eram resolvidos, em regra, nos Fóruns das Comarcas e/ou Tribunais. Essa regra forense,
que perdurou por séculos – sobretudo nos sistemas jurídicos implantados nas Américas
Central e do Sul – compreende o/a Magistrado/a, como detentor/a do monopólio estatal
destinado aos julgamentos em geral.
Em consequência a esse monopólio judicial, os juristas verberavam,
constantemente, entre os ditames basilares: só o Estado Juiz pode exercer jurisdição. Em
corolário, as provas (evidences), aptas a corroborar os fatos, eram produzidas, referendadas
e/ou validadas tão somente intra autos, ou seja, nos processos judiciais. Merece destaque,
aqui, outra expressão clássica dessa visão forense: “Quod non est in actis non est in mundo”
(o que não está nos autos não está no mundo).
Em vista desse “modus operandi”, também predominante em muitos países
europeus ao longo dos séculos XIX-XX (os sistemas jurídicos americanos, obviamente,
espelham-se nos europeus) considerar-se-ia verdade com valor jurídico apto à resolução
dos conflitos, somente o que estava sub-judice, ou seja: formalizado no processo judicial,
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sob o pálio do/a magistrado/a. Expostos os dados históricos normativos, chega-se à
problematização: quais são os mecanismos capazes de operar otimizações?
Em movimento contrário a essa realidade, que grassou aqui, no plano nacional,
até poucos lustros, vem ocorrendo – tanto no Brasil, quanto no estrangeiro – diversas ações
ou materializações normativas constitucionais e/ou infra-constitucionais, por caminhos
diametralmente opostos, ou seja: progressivo aumento da desjudicialização dos conﬂitos,
tanto individuais quanto coletivos, de forma micro e/ou macro.
Esse direcionamento desjudicializador surgiu, obviamente, em vista das
necessidades hodiernas, onde predominam de forma ascendente os interesses coletivos das
“sociedades de massa”. Outro fator preponderante encontra-se nas constantes e rápidas
mudanças sociais, ou seja, fatos que demoravam séculos para ocorrer; vem operando em
décadas/lustros. Como reação, recentemente (de forma endógena e exógena), passou-se a
considerar o protagonismo dos mecanismos alternativos de resolução dos conflitos /
litígios, que antes eram raramente aplicados. O que era exceção, atualmente passou a regra.
Trata-se de uma resposta ou reação a crescente incapacidade judicial do Estado
– enquanto único agente legitimado para esse fim – de atender/solucionar os milhões de
processos que tramitam na justiça brasileira, sobretudo pós Constituição de 1988. É fato –
isso está clarividente – que essa tarefa não deve ser exercida somente por um ator, ou seja,
protagonizado de forma exclusiva pelo Judiciário. Para tal missão, haverão vários coprotagonistas, em colaboração.
Em vista desse novel sistema jurídico adotado, com suas formas operacionais
alternativas (modus operandi), passou-se a compreender e valorizar, em vista das
necessidades, os “novos” mecanismos aptos a resolver os conflitos em cada país,
especialmente os brasileiros. A título de informação: se fossem obstados/paralizados, a
partir de hoje, o ingresso de novos processos na justiça brasileira (estadual e federal,
comum e especializada), o passivo judicial existente – em torno de 100 milhões de
processos – levaria em torno de duas décadas para ser solucionado.
Nesse contexto, as vias alternativas aptas ao solucionamento dos litígios/
controvérsias, são mais que bem vindas: compreendem ações emergenciais. Tais
mecanismos consideram-se, portanto, uma necessidade social, a fim de obter respostas
mais céleres, dentro do sistema jurídico adotado, sem descurar do devido processo legal –
due process of law – incluindo a segurança jurídica. Não é possível, na atualidade, esperar
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anos e anos para solucionar questões que levariam dias ou semanas, quando aplicados os
mecanismos extrajudiciais alternativos.
Merece destaque, em complemento, a Proposta de Emenda Constitucional – PEC nº
108/2015 (Senado Federal), que, “acrescenta inciso LXXIX ao art. 5º da Constituição
Federal, para estabelecer o emprego de meios extrajudiciais de solução de conflitos como
um direito fundamental.”1 . A explicação da Ementa (PEC nº 108/2015 – Senado Federal)
tem como objeto “incluir entre os direitos e deveres individuais e coletivos o estímulo pelo
Estado à adoção de métodos extrajudiciais de solução de conflitos”. Nota-se claramente
que essa PEC é destinada a todas as carreiras jurídicas, bem como à sociedade em geral.
Outra Proposta de Emenda Constitucional, relevante de forma particular às
atividades extrajudiciais, ou seja, destinada a carreira jurídica específica dos Registradores
e Notários / Tabeliães – assim como são outras carreiras jurídicas: Advocacia, Defensoria,
Ministério Público e Magistratura – é a PEC nº 255/2016 (Câmara dos Deputados), que
“acrescenta a Seção V - DAS FUNÇÕES DA FÉ PÚBLICA NOTARIAL E DE REGISTRO, ao
Capítulo IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA, do Título IV da Constituição”2.
Essa pesquisa/investigação tem como objetivo ingressar nos quadrantes de uma
atividade milenar e mundial, cujos operadores denominam-se, de longa data, Notários e/ou
Tabeliães. Nesse contexto, será demonstrada a importância social dessa carreira jurídica,
bem como sua relevante atuação na sociedade ao longo dos tempos, com a consequente
evolução normativa aplicada, em vista das transformações sociais estrangeiras e brasileiras.
O Notário/ Tabelião foi – atualmente de forma mais evidente – um relevante operador
jurídico, a favor da desjudicialização.
Suas bases históricas, robustecidas pela fé pública, dinamismo, celeridade,
eficiência e praticidade, aliadas ao conhecimento jurídico próprio, tornam o
Notário/Tabelião um poderoso protagonista a favor dos mecanismos extrajudiciais
alternativos. Ditos profissionais jurídicos colaboram, sobremaneira, para a necessária
desjudicialização brasileira. Em primeira e última análise, a sociedade será a maior
beneficiária.
O método utilizado nessa pesquisa foi o hipotético dedutivo, uma vez que se
buscou uma conclusão a partir de diversos posicionamentos, avaliando-se o cenário
1. Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122592> acesso em 22 out.
2019
2. Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2092228>
acesso em 22 out. 2019
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nacional, não descurando de outros países. A técnica utilizada foi a pesquisa exploratória
qualitativa – pesquisa bibliográfica e documental (material físico e eletrônico) com base
em estudos existentes sobre o tema, livros, artigos, programas, códigos, normas nacionais e
estrangeiras, tratados, convenções e acordos internacionais.
O marco teórico dessa investigação acadêmica, compreende estudos e obras
precedentes, a saber: Registros Públicos, Notas e Protestos, Leme, Editora BH, 2014; e
Normas Constitucionais relevantes a Notários e Registradores, Leme, Editora Habermann,
2018. Referidos escritos precedentes, conduzem as investigações dessa pesquisa acadêmica.
Para compreensão evolutiva do tema, a pesquisa/investigação será inaugurada
com uma breve análise histórica da atividade notarial, considerando seu surgimento na
antiguidade, a milênios. As experiências de outros povos compreendem a base desse ofício.
Na sequência será desenvolvida investigação histórica da atividade notarial brasileira:
colônia – império – república. Conclui-se esse capítulo com breve análise dos sistemas
notariais estrangeiros adotados atualmente.
No próximo capítulo serão analisados os princípios notariais, início de todo
ordenamento jurídico. Os princípios notariais (constitucionais e infraconstitucionais)
norteiam referida atividade extrajudicial, citando como exemplos de princípios clássicos:
princípio da fé pública, da segurança jurídica e da publicidade. A aplicação de referidos
princípios compreende a base fundante para o exercício e a materialização da função social
do Notário/Tabelião.
Serão investigados “novos” princípios notariais, extraídos do atual sistema
jurídico brasileiro (constitucional e infraconstitucional). Referidos princípios não são
usualmente considerados nos manuais e obras do gênero. Destaque-se a mediação /
conciliação notarial, que recebeu especial destaque após a Resolução nº 67/2018 do CNJ –
Conselho Nacional de Justiça. Em fecho desse capítulo, propor-se-á uma simbiose entre os
princípios notariais + ambientais.
Segue-se com o bem jurídico ambiental (em sentido micro e/ou macro) e a
necessidade de sua proteção, tratando-se do também do bem jurídico ambiental, de
patrimônio social internacional e intergeracional. A questão ambiental encontra-se como
bem transfronteiriço. Também, insere-se como legítimo direito humano fundamental,
incluindo, obviamente, os direitos fundamentais das demais formas de vida.
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Nessas perspectivas, a eficácia ambiental dar-se-á da forma mais amplíssima
possível. Ou seja, todos possuem o dever de proteger os bens ambientais. Os mecanismos
existentes na ordem jurídica nacional e/ou estrangeira indicam que não é só o Judiciário
que possui legitimidade para agir nessa senda. As questões ambientais devem ser
realizadas no presente, com vistas para o futuro.
Também foram considerados, em capítulo próprio, os meios de prova da atual
ordem jurídica. A Constituição e os Códigos brasileiros são protagonistas no terreno
probatório. Ressalte-se que as atas notariais são um dos tipos ou espécies de provas, nos
termos da atual ordem jurídica brasileira. As atas notariais também compreendem um
eficaz instrumento probatório de proteção dos bens ambientais.
Em capítulo próprio sequencial, serão desenvolvidas as Atas Notariais. Tratamse de instrumentos públicos, materializados exclusivamente – aqui no Brasil – por
Tabeliães de Notas. As atas notariais compreendem lídimo instrumento de proteção
ambiental, tendo em vista que possuem fé pública, podendo agregar sons e imagens em
geral. Para as questões ambientais, essas ferramentas probatórias são fundamentais.
Os danos ambientais – já materializados ou mesmo na iminência de sê-lo –
geralmente são realmente compreendidos, em sua plenitude, de “forma visual”. Ademais,
em muitas situações não é possível esperar semanas – sequer “dias” – para celebrar uma
perícia judicial ambiental, com uma equipe multidisciplinar. Portanto, as atas notariais
encontram-se entre os legítimos mecanismos de proteção ambiental, em vista das
celeridades hodiernas.
Por fim, na Conclusão, a partir da retomada das argumentações empregadas,
enfrenta-se a questão em vista dos parâmetros propostos, para aplicação do tema aos casos
concretos. Em complemento, para robustecimento dessa pesquisa, apresentam-se Atas
Notariais “reais” nos Anexos. Nesse contexto, a intenção dessa pesquisa/investigação é
demonstrar a importância da Ata Notarial como um dos mecanismos jurídicos favoráveis a
proteção ambiental.
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2. NOTÁRIOS e TABELIÃES – PRELIMINARES HISTÓRICAS

Sem exageros, dizem tratar-se – os Tabeliães – de uma das “profissões” mais
antigas da humanidade, ao lado de caçadores, professores e julgadores, por exemplo. A
necessidade de acumular e passar conhecimentos as gerações futuras, levaram o ser
humano a engendrar formas de conservação dos fatos e aprendizados. A escrita surgiu pela
necessidade. Com ela – escrita – multiplicaram-se diversos tipos de “escritores”. Dentre
eles, encontram-se os Notários/Tabeliães. Zeferino Ribeiro esclarece
Antigamente, o acordo de vontades entre os interessados era celebrado nos comícios, ou
perante transeuntes, que lhes serviam de testemunhas, Valiam-se as partes de símbolos,
para exteriorizar a proposta e a aceitação do negócio. Firmado estava o contrato com o
lançamento de uma pedra, um ramo etc. um conjunto de circunstâncias, dentre elas a
morte dos contratantes nas contínuas guerras, a mudança de um deles e a má fé de
muitos, foi mostrando quão precária era a respectiva modalidade, então usada.
Procuraram outro meio para tornar mais duradouros os contratos. Utilizaram-se:
primeiro, da pintura através de alegorias, imagens etc. por último do alfabeto. Os que
conheciam seu manejo escreviam as palavras em tábuas revestidas de cêra; e que
denominavam – tabulae. Daí surgiu o vocábulo – tabulários – que deu tabeliães. Podese afirmar que o tabelionato nasceu com o alfabeto. (RIBEIRO, 1955, p.7).

Os antecessores dos atuais Notários ou Tabeliães podem ser encontrados em
muitas civilizações antigas, incluindo a Egípcia (escribas). Portanto, suas origens
retroagem a milênios. Referidos especialistas, participavam ativamente da organização
social de muitas civilizações, especialmente as mais desenvolvidas, em suas respectivas
épocas (Grécia, Roma, Egito, antiga Fenícia – atualmente compreende a Turquia, Síria,
Líbano e Israel – bem como a antiga Mesopotâmia – atualmente compreende o Iraque e
Kuwait – etc.). Explica A. A. Tomaszewski

Está registrado na História que os escribas egípcios eram os verdadeiros representantes
do poder central, eis que possuíam o conhecimento da escrita e da contabilidade. Com
isso registravam as arrecadações, os tributos e as determinações da autoridade máxima.
Como eram detentores da confiança do Faraó, eis que não raro seus parentes, viviam
nos palácios e textualizavam todos os atos de conquistas, derrotas, colheitas, superávits
e déficits públicos, número de escravos, compras e vendas externas ou acordos políticos
com povos vizinhos. Para as atividades chamadas privadas, se deixavam registrados
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também todo negócio jurídico que fosse possível, não somente para sua validade, mas,
sobretudo para que não ficasse apenas na verbalização e mais facilmente provada a
manifestação da vontade, se necessário fosse. (TOMASZEWSKI, 2013, p. 21)

Sobre os escribas das antigas civilizações, que possuíam especial destaque
social, sobretudo no Egito, Grécia e Roma, completa o Consejo General del Notariado3
Espanhol:

La figura más antigua y similar al notario probablemente fue el escriba egipcio, que
redactaba los documentos del Estado y en ocasiones también los de particulares. Estos
escritos sólo tenían validez si llevaban el sello de un sacerdote o de un magistrado de
jerarquía similar. Los escribanos hebreos del pueblo preparaban diversas transacciones y
documentos privados como certificados de divorcio. Pero sin duda los antecedentes
directos del notario fueron el ‘singrapho’ griego y el ‘tabulario’ romano. A partir de
estas figuras comenzó a esbozarse una profesión que nace como tal en el siglo XII, en la
Universidad de Bolonia. Las bases del Notariado científico se sintetizaron y difundieron
por toda Europa a través de la ‘Summa artis notariae’ de Rolandino, famoso profesor y
notario de la ciudad italiana.

Na antiguidade, ditos profissionais – reconhecidos como escrivães ou escribas
– já eram detentores de inúmeras responsabilidades. Entre os Hebreus (atual Israel) os
escribas tinham múltiplas funções, especializando-se como redatores de atos e contratos,
conforme explica João Mendes de Almeida Jr:

Desde 600 anos A.C. o encargo de receber e selar os atos e contratos, que deviam ser
munidos do sêlo público, competia a uma espécie de notários chamados escribas. Estes,
na maior parte das convenções, faziam simples notas ou abreviaturas, cada uma das
quais significava uma palavra, e eram escritas com toda a celeridade, como se
depreende do versículo do Salmo XLIV: Lingua mea camus scribae, velociter
scribentis. (ALMEIDA JR. 1963, p. 7).

No Direito Romano, tais pessoas ganharam a denominação Tabelião,
proveniente de “Tábula” (tabulae), instrumento utilizado em Roma para formalizar por
escrito as manifestações de vontade. Vale relembrar que o direito romano-germânico,
historicamente, compreende a base jurídica do direito aplicado nos continentes americanos,
em vista das colonizações ocorridas pós séc. XV (especialmente Américas do Sul e
Central). Nessas condições

3 Disponível em: <http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/historia-del-notariado> Acesso
em: 23.jul.2019
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Roma, onde se situa a origem mais aceitável do notariado como ofício de fé pública
erga omnes, abrigou escribas e oficiais dos mais variados matizes, entre estes o notário,
o tabulário e o tabelião. Notário (notarius), símile do taquígrafo moderno, era o
amanuense que escrevia por meio de notas ou signos. O tabulário (tabularius), mero
contador público, tinha a seu cargo verificar as contas e organizar a lista dos impostos,
sendo-lhe facultado redigir convenções particulares. O tabelião (tabellio) era oficial
público desvinculado do Estado e versado em direito. Atuava na área privada negocial,
assessorando as partes e reduzindo-lhes a vontade livremente manifestada a escritos e
documentos, inclusivamente contratos e disposições testamentárias. Embora não
possuísse, ainda, o poder de autenticar com base em fé pública pessoal, imposta pela lei,
esse prístino assessor jurídico e redator de atos privados foi, no passado, o profissional
que mais reuniu elementos característicos da função notarial do tipo latino. A ele,
conseqüentemente, remonta a provável origem do moderno notariado 4

Seguindo com a evolução da profissão – Tabeliães – de forma específica no direito
romano, no início da alta idade média, explica Leonardo Brandelli que

Foi Justiniano I (Flavius Petrus Sabbatius Justinianus), imperador bizantino e
unificador do império romano cristão, quem promoveu a transformação da
atividade notarial, até então rudimentar, em profissão regulamentada. [...] Com a
Novela XLIV, o imperador Justiniano expediu excelentes disposições sobre a
instituição do tabelionato. Proibiu ao tabelião delegar um substituto ou discípulo
as suas funções de confeccionar originais ou minutas, exceto aos tabeliães de
Constantinopla, a quem permitiu ter um substituto cada, ao qual, e somente a ele,
poderiam delegar as funções de lavrar os instrumentos. [...] No capítulo II da
mesma Novela Justiniano preceitua sobre o protocolo. Determinou ali que os
tabeliães não lavrassem instrumentos senão em papel que tivesse a marca do
nome do comes sacrarum largitionum e da época de fabricação, marca esta que
era o protocolo. [...] Justiniano, inteirado da importância do ofício dos tabeliães,
quis que estes fossem peritos em direito e proporcionou muitas inovações, como a
intervenção deles nos inventários, a subscrição das denúncias que visassem
interromper a prescrição se faltasse magistrado no lugar, dentre outras.
(BRANDELLI, 2011, p. 30-32)

O Notário/Tabelião ingressou na alta Idade Média da Europa ocidental em ascensão,
conforme ensinamentos já centenários de Joaquim de Oliveira Machado

Carlos Magno, en 803, conhecendo, por factos occorridos em seu vasto Imperio, de
quanta utilidade eram os notarios, erigio-lhes com a denominação de judices chartullarü
magistrados de jurisdicção voluntaria, especialmente incumbidos de, por seus prudentes
avisos, por seu saber e pela confiança publica, fazer mallograr os pleitos emprestando
aos contractos e accôrdos o caracter de um julgamento imperativo com execução
apparelhada. Era a judicatura popular. (MACHADO, 1904, p. 21-22)

4 Disponível em: <http://www.mundonotarial.org/anrom.html.> Acesso em 23.jul.2019
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Duarte Gonçalves dá notícia sobre o ressurgimento do direito romano na Europa
ocidental do 1º milênio, trazendo consigo a valorização da escrita, cujos instrumentos
estavam compreendidos entre os ofícios dos Tabeliães.

No século XI, influenciado pelo bizantino direito justiniano, revigorado e renovado,
vigente nas possessões bizantinas, principalmente no Sul da Itália, vemos ressurgir o
direito “romano” na Itália, difundindo-se as suas concepções aos povoados do Norte
da Itália e, em seguida, à França meridional. Então, e sofrendo um desenvolvimento
com o “renascimento” do século XII, que renova a preferência do escrito sobre o
testemunho oral, surge a noção da função de indivíduos com autoridade (delegada) para
concederem fé pública, por si só, às escrituras que consumam. (GONÇALVES, 2011, p.
142).

Segue um legítimo formulário romano/italiano, em latim, da baixa Idade Média –
formularium artis notariae – nos idos do Séc. XII, a cura de Gino Masi

De confessione dotis et donationis facte a patre et filio. Iacobus filius Petri et Petrus
filius eius, paterno consensu et parabola, vem emancipatus, ut asseberant ad cautelam,
patris consensu et parabola, ambo et quilibet in solidum obligando se et heredes et bona
ad hec omnia et singula infrascripta sic observanda, hoc publico instrumento, die
presenti, fuerunt confessi in veritate, et non spe future numerationis, in dotem et dotis
nomine recepisse et abuisse a tali muliere filia, vem nepte, vel sorore talis, vel filia
quondam I. et sorore, nepte vel mundualda talis, sponsa et uxore futura dicti P. quam in
uxorem legiptimam die presenti accepit, ab ea et pro ea libras tot et cetera, et
promiserunt et fecerunt, et se in solidum obligaverunt ut supra, et numtia verunt
exceptioni non numerate dotis, et beneficio nove seu novarum constitutionum, et
epistule dinivi Adriani et omni alii.5 (MASI, 1943, p.1).

A profissão difundiu-se, sobretudo no continente europeu, após o séc. XII. Com a
conquista das Américas, ocorrida após o séc. XV, os Tabeliães deitaram raízes no
“continente descoberto” pelos europeus, então conquistadores e colonizadores, que
5, Formularium Florentium Artis Notariae, p. I. Tradução livre do autor: “O preço de entrada e um presente
de seu pai ao filho. Pedro, Tiago, filho de Pedro e seu filho, o consentimento de seu pai, e uma parábola, por
meio da verdade tão servilmente como asseveram por razões de segurança, e o consentimento do pai da
parábola, ambos devem ser parcialmente fortes, incorrer em uma dívida, e em cada um dos itens escritos
abaixo de todas as coisas, e ele e os seus herdeiros, de modo a serem observados e os bens de cada uma
dessas ocasiões, este instrumento público, que é o dia de hoje, não foram confessados por uma verdade, e não
a esperança do futuro número, o nome do dote, e um dote à filha de uma mulher, de tal anuísse que tinham
recebido e, por meio da verdade, sobrinha ou irmã, se tal pessoa, ou a filha do I. falecido e por sua irmã, neta
ou parente como uma pessoa, a esposa da noiva legitimamente agir no dia que o presente, e futura esposa
recebeu o respeito por Publius, tantas libras, e o resto dela, e para ela, e prometeu também que eles fizeram, e
eles ficaram sólidos e obrigados, como descrito acima, não em dinheiro, e o primeiro plano de numeração
decidiu que a exceção do dote, e a bênção da novela, ou de novas constituições, e com uma carta aberta a
todos os divinos de Adriano e outros.”
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trasladaram seu modus operandi jurídico. Ocorreu o mesmo em África e Ásia. Nos dias
atuais, nesse primeiro quartel do séc. XXI, os Tabeliães seguem com ampla incidência
social, tanto nos países europeus, quanto americanos. Não só permanecem, seguem
expandindo suas ações, em outros países Africanos e Asiáticos, chegando até aos países
Oceânicos.
2.1. Tabeliães no Brasil Colônia, Império e República

É conhecido entre as normas históricas de Portugal, o Regimento dos Tabeliães de
1305, publicado por ordem de D. Dinis. Trata-se, dizem os historiadores, da primeira
norma portuguesa sobre esse ofício. Sobre esse pioneiro Regimento dos Tabeliães explica
Duarte Gonçalves
“Regimento dos Tabeliães de 1305” é a designação do conjunto das vinte e nove
disposições patente no Livro das leis e das posturas, que principia com «Estes som os
artigos que El Rey manda que guardem os tabelliões todos dos seus Rey-nos». O
Regimento de 1305 é, de fato, a compilação, como parece disso tratar-se, legislativa
portuguesa mais antiga que se conhece relativamente ao tabelionado. Como conjectura
Maria Cristina Almeida e Cunha, «será talvez este o primeiro ordenamento geral da
actividade tabeliônica no nosso país» .Quanto à disposição régia que antecede esta em
três dias, embora alguns considerem um outro regimento, outros historiadores atribuem
a nomenclatura de regimento somente à regulamentação régia datada de 15 de janeiro
de 1305, não a arriscando para a anterior (....) O presente Regimento aparenta ter sido,
em parte considerável, outorgado pelo rei para responder a queixas da população acerca
dos tabeliães. Por um lado, temos situações de sobrecobrança e maus tratos aos mais
pobres, a acumulação de cargos pelos tabeliães e abusos de poder e o seu desrespeito
pela autoridade judicial, que por sua vez se relaciona com a recusa destes em dar o seu
testemunho ou o seu não comparecimento, enquanto testemunhas diante de juízes,
convocados pelas partes ou pelos juízes [...] Os tabeliães eram, então, um grupo
profissional, com raízes sociais de origem vária, cujas funções se traduzem na
legalização dos negócios jurídicos «de natureza extrajudicial», que se estabelecem entre
duas ou mais partes, materializando-os, a rogo destas, em instrumentos jurídicos, aos
quais conferiam de fé pública. Eram «amanuenses de notas cíveis», sendo que, além de
lavrarem os documentos, os registavam, como adiante veremos. Além disso, enquanto
«notários forenses», assistiam as instâncias judiciais, como assistindo os juízes,
redatando a seu ordem, por exemplo, «os autos dos julgamentos», aos quais davam «ato
fé pública e força executória» (GONÇALVES, 2011, p. 144-148).

No Brasil, desde o “descobrimento” do atual território nacional pelos portugueses,
nos idos de 1500, os colonizadores implantaram, naturalmente, sua legislação reinante.
Com os Tabeliães obviamente não foi diferente. As Ordenações Portuguesas ditaram as
regras das atividades e conferiram as diretrizes da profissão – Tabelliaes – durante o Brasil
Colônia, entre os Séculos XV a XIX:
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A) Ordenações Afonsinas 6 de 1446 (Livro I, Títulos XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXVIII, XXXIX, LXII);
B) Ordenações Manuelinas7 de 1521 (Livro I, Títulos LIX, LX, LXI, LXII, LXIII,
LXIV);
C) Ordenações Filipinas 8 de 1603 (Livro I, Títulos LXXVIII, LXXX, LXXXI,
LXXXII, LXXXIV).
Note-se que na época do Brasil Colônia, ao tempo das Ordenações Filipinas, os
Tabeliães tinham funções não existentes atualmente ou recobradas recentemente. Como
exemplo, os Tabeliães do Brasil Colônia faziam inventários e cumpriam testamentos e
codicilos, desde que não houvesse menores ou maiores interditos.9
A celebração de inventários e partilhas extrajudiciais foi restabelecida aqui no Brasil
quase dois séculos depois, através da Lei Federal nº 11441/2007. O cumprimento de
testamentos e codicilos, por sua vez, após 300 anos, ainda se encontra exclusivamente na
alçada judicial (Código de Processo Civil de 2015, artigos 735-737).
Na então Capitania de Minas Gerais – de 1720 até 1822, início do Império, quando
as capitanias passaram a denominar-se Províncias – sob o pálio das Ordenações Afonsinas
– os Tabeliães se faziam presentes no interior Mineiro. Ressalte-se que em 2020, Minas
Gerais completará seu tricentenário (1720-2020).
Citem-se como exemplos mineiros históricos, referentes aos Tabeliães, o atual
Município de Paracatu: “1746. Provisão régia aprovando a criação de um juiz ordinário e
um tabelião em Paracatu” (VEIGA, 1998, v. 1-2, p. 741) e atual Município de Sabará:
“1745. Provisão régia criando um tabelião de notas no arraial de Nossa Senhora da
Conceição de Catas Altas, comarca de Vila Real (Sabará)” (VEIGA, 1998, v. 1-2, p. 806)
Nas Minas Gerais setecentistas, os Tabeliães também podiam exercer seus ofícios em
pequenos povoamentos: “1763. Aviso ao Governador da Capitania aprovando a criação
6 Ordenações Afonsinas. Livro I, p. 215-235, edição fac similar. Fundação Calouste Gulbenkian, Coimbra,
1984.
7 Ordenações Manuelinas. Livro I, p. 400-466, edição fac similar. Fundação Calouste Gulbenkian, Coimbra,
1984.
8 Ordenações Filipinas. Livro I, p. 179-202, edição fac similar. Fundação Calouste Gulbenkian, Coimbra,
1985.
9 “E farão todos os testamentos, cédulas, codicilos, e quaisquer outras ultimas vontades, e todos os
inventários, que os herdeiros e testamenteiros dos defuntos e outras pessoas lhe quiserem mandar fazer, por
qualquer maneira que seja: salvo os inventarios dos Menores, Orfãos, Prodigos ou Desasisados, onde
houver Scrivão de Orfãos, porque então os fará ele; e onde não houver o tal Scrivão os farão os Tabelliães
do Judicial” (i.n). Regimento dos Tabelliães das Notas (Ordenações Filipinas – Edição 1833) versus
Regulamento da atividade dos Tabeliães de Notas (Lei 8935/1994).
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de um Julgado na Barra do Rio das Velhas, com juiz ordinário e um tabelião, a exemplo
dos de Itajubá e Aiuruoca” (VEIGA, 1998, v. 3-4, p. 398) Os então “Julgados” mineiros,
nos idos setecentistas, consideravam-se locais de pouca povoação – arraiais – menores
que as Vilas. Lá também operavam os Tabeliães. Nesse sentido

O vocábulo julgado para o autor setecentista era, conforme Vocabulario Portuguez e
Latino, a “povoação, que não tem Pelourinho, nem goza dos privilegios de Villa, mas
tem justiças, & juizes, que julgão.” (BLUTEAU, 1713, p. 221-222). No século XVIII,
foram poucos os arraiais que se elevaram à categoria de vila. Logo, com o reduzido
número de vilas existentes, suas áreas territoriais se estendiam por longos domínios. Por
isso, a população dos arraiais mais distantes da sede de jurisdição da justiça sofria
prejuízo, devido à onerosidade dos processos e dos atos notariais, o que acarretava
dano ao bom funcionamento da administração da justiça. Fonseca (2011) esclarece que,
devido à necessidade de oficiais que administrassem a justiça nesses arraiais que
ficavam à longa distância da sede de jurisdição, os governadores acharam conveniente,
em alguns lugares, a nomeação de tabeliães e juízes de vintena para a administração da
justiça. Em outros casos, estabeleceu-se justiça de primeira instância, criando os
julgados. O julgado foi criado com o intuito de resolver tais problemas. Estabeleceramse, assim, novas sedes de jurisdição à semelhança dos termos judiciários, os quais eram
uma circunscrição judiciária com autonomia judiciária parcial e, por serem
subordinados a uma câmara, não tinham autonomia administrativa. (MARTINS;
SOARES, v.1 2016, p. 37).

Ingressando no Brasil Império – 1822 – podem ser enumeradas várias normas
destinadas ao ofício dos Tabeliães, em que pese a manutenção de muitas regras das
Ordenações Filipinas, de 1603. Merece destaque a Lei Imperial nº 317 de 1843 (Lei
Orçamentária), que criou o Registro Geral das Hipotecas em seu artigo 35; somado ao
Decreto Imperial nº 482, de 1846, que regulamentou referido Registro.
Posteriormente, foi editada a Lei Imperial nº 1237 de 1864, destinada exclusivamente
as Hipotecas. O registro de hipotecas era destinado aos Tabeliães designados pelo referido
Decreto Imperial nº 482 de 1846,10 substituído pelo Decreto Imperial nº 3453 de 1865.11
10. Art. 2. As hypothecas deverão ser registradas no Cartorio do Registro geral da Comarca onde forem
situados os bens hypothecados. Fica porêm exceptüada desta regra a hypotheca que recahir sobre escravos,
a qual deverá ser registrada, no registro da Comarca em que residir o devedor. […] Art. 6º. As pessoas que
pretenderem registrar alguma hypotheca, deverão apresentar ao Tabellião do Registro geral da Comarca
onde se acharem situados os bens hypothecados: 1. o titulo que constituir a hypotheca, ou em original, ou
em traslado authentico: 2. copia duplicada e fiel do mesmo titulo, assignada pela propria parte, ou seu
bastante procurador, e competentemente sellada. Disponível em <https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/
legislacao.nsf/ viwTodos/.> Acesso em 24.jul.2019
11 Art. 1º O registro geral, decretado na Lei nº 1237 de 24 de Setembro de 1864, será instalado em todas as
comarcas do Império três meses depois da data deste regulamento. Art. 2º Desde a instalação do registro
geral, cessara o atual registro das hipotecas, e começarão os efeito resultantes do registro dos títulos, que pela
lei são sujeitos a esta formalidade, para que possam valer contra os terceiros. [...] Art. 8º Os sobreditos
Tabelliães para se distinguirem dos demais, terão a denominação de officiaes do registro geral. Art. 9º Estes
officiaes são exclusivamente sujeitos aos Juizes de Direito. Art. 10. Os officios do registro geral são por sua
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Com esses dispositivos normativos imperiais do séc. XIX, passou a existir, aqui no Brasil,
clara dicotomia entre Tabeliães propriamente ditos e Tabeliães Registradores
(posteriormente, Oficiais de Registro).
No Império – assim como ocorreu na Colônia – os Tabelliaes atuavam de forma
ampla, ainda utilizando-se das Ordenações do Reino (Filipinas), até que as “novas” fossem
editadas. As atividades dos Tabelliaes, conforme justificado anteriormente, múltiplas vezes,
eram em determinadas situações, mais abrangentes que as atuais, conforme se vê na
Consolidação das Leis Civis de Augusto Teixeira de Freitas
Art. 911. Os Tabelliães são autorisados sem dependência de mandado do Juiz, á
passar instrumentos públicos das posses, que pelas partes forem tomadas.
Art. 912. Os Tabelliães só podem dar esses instrumentos, apresentando-se-lhes
justos titulos de contractos, ou de disposições de ultima vontade, por onde
mostrem as partes, que a cousa lhes-pertence.
[…]
Art. 1111. Não receberão bens alguns dos defuntos senão por inventario feito por
Tabellião de Notas, e mandado do Juiz competente; pena de serem logo
removidos da testamentaria, e presos até darem conta de tudo. (FREITAS, 2002,
v. II, p. 539 e 646)

No final do Império, editou-se o Decreto nº 9.240, de 1885, considerado o primeiro
“Código” do notariado brasileiro. Inobstante, dito “Código” não tratou somente dos
Tabeliães e suas funções; regulamentou outras atividades, como escrivães em geral
(Decreto nº 9.240, de 1885, enumerou oito espécies de escrivães). O Decreto nº 9.240, de
1885, previu as competências dos Tabeliães, incluindo Oficiais de Registro Geral, além de
regulamentar o ingresso nas carreiras via concursos públicos, dentre outras funções e/ou
assuntos.
Art. 1º Nenhum officio de Justiça, seja qual fôr a sua natureza e denominação,
será conferido a titulo de propriedade. Seu provimento, porém, será dado, por
meio de concurso, como serventia vitalicia, a quem o exerça pessoalmente. - Lei
de 11 de Out. de 1827, arts. 1º e 2.º
Art. 2º São considerados officios vitalicios:
1º Tabellião de notas. - Ord. Liv. 1º Tits. 78 e 80.
(…)
11. Official do Registro geral das hypothecas. - Lei n. 1237 de 24 de Set. de 1864,
art. 7º § 3º - Dec. n. 3453 de 26 de Abril de 1865, art. 7º.
(…)
Art. 26. Na Côrte e nas capitaes das Provincias os tabelliães terão dous livros de
notas, além dos de registro e de procurações: um para as escripturas de compra e
venda, ou quaesquer actos translativos de propriedade plena ou limitada, e outro
para as escripturas em geral. - Dec. n. 5738 de 2 de Set. de 1874, art, 1º.
(…)
natureza privativos, unicos e indivisiveis. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
Historicos/DIM/ DIM3453.htm.> Acesso em: 24.jul.2019
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Art. 38. Nos logares onde não houver escrivão especial, ou quando, havendo,
estiver impedido, são competentes para tomar os protestos de letras:
1º Os tabelliães de notas das villas ou cidades;
(…)
Art. 55. Vagando o logar de official do Registro geral das hypothecas por morte
do tabellião designado, cabe ao juiz de direito nomear interinamente o tabellião
companheiro, informando sobre quem deva ser definitivamente designado pelo
Presidente da Provincia. 12

Ingressando na República (1889), em vista da secular importância histórica e social
dos Tabeliães, o curso superior em direito – inaugurado no Brasil em 1827 – foi dividido
em três especialidades pelo Decreto nº 1.232-H, de 02/01/1891: “Art. 2º Haverá em cada
uma das Faculdades de Direito tres cursos: o de sciencias juridicas, o de sciencias sociaes,
o de notariado”. 13 O artigo 7º do referido Decreto nº 1.232-H, de 1891, enumerava as
matérias específicas para quem escolhe-se o curso de notariado:

Art. 7º As materias do curso do notariado constituirão objecto das duas seguintes
series de exames: 1ª serie 1ª cadeira. Explicação succinta do direito patrio
constitucional e administrativo. 2ª cadeira. Explicação succinta do direito patrio
criminal, civil e commercial. 2ª serie 1ª cadeira. Explicação succinta do direito
patrio processual. 2ª cadeira. A quarta cadeira da quarta serie do curso de
sciencias juridicas.14

Por fim, o artigo 9º do Decreto nº 1.232-H, de 1891, estabelecia a necessidade do
estudo comparado / estrangeiro: O estudo das cadeiras de direito constitucional, criminal,
civil, commercial e administrativo será sempre acompanhado da comparação da
legislação do Brazil com a das outras nações cultas.15
Em complemento, revele-se que o estudo jurídico comparado segue em evidência.
Ressalte-se, por fim, que um mineiro dedicou-se ao estudo específico do curso de notariado,
posteriormente suprimido. Nesse sentido
Segundo a estatística de uma “memória” do inteligente mineiro Dr. Manuel Viotti,
publicada em 1897 na Revista do Arquivo Público Mineiro, foram graduados na
Faculdade Jurídica de São Paulo desde 1832 (primeiro ano em que dali saíram bacharéis
formados) até 1896 668 mineiros, a saber: em Ciências jurídicas e Sociais (curso antigo
e moderno da reforma Benjamin Constan), 652 bacharéis, em Ciências Jurídicas,
somente (curso criado por aquela reforma), 13; em Ciências Sociais (idem) 2; em
Notariado (curso novo criado por aquela reforma e hoje extinto), 1 Total: 668 (VEIGA,
1998, v. 1-2, p. 916).
12. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9420-28-abril-1885543748-publicacaooriginal-54305-pe.html> Acesso em 22 ag. 2019
13. Disponivel em: <http://legis.senado.leg.br/norma/391704/publicacao/15722524> Acesso em: 22 ag. 2019
14. Disponivel em: <http://legis.senado.leg.br/norma/391704/publicacao/15722524> Acesso em: 22 ag. 2019
15. Disponivel em: <http://legis.senado.leg.br/norma/391704/publicacao/15722524> Acesso em: 22 ag. 2019
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Durante a 1ª República, coexistiram os Códigos de Processo Estaduais (Processo
Civil e Processo Penal). Merece destaque, nessa senda, o Código de Processo Civil de
Minas Gerais – Lei Estadual nº 830, de 1922, com 1.508 artigos, vigente em 1º de janeiro
de 1923 – que previa, já no início, o Juízo Arbitral: Art. 1º. As pessoas capazes de
contractar poderão, em qualquer tempo, louvar-se em árbitros que lhes resolvam as
pendências judiciaes ou extrajudiciaes. (LAGOEIRO, 1930, p. 3).
Atente-se que o CPC mineiro de 1922 – Lei Estadual nº 830 – regulamentou
também o protesto de títulos, a cargo dos notários/tabeliães, em seus artigos 560 a 582.
Cite-se a título de exemplo, o artigo 568: É competente para tomar o protesto: 1) o official
privativo dos protestos, onde o houver; 2) qualquer tabellião do logar; 3) o escrivão de
paz, fóra da séde dos termos. (LAGOEIRO, 1930, p. 93) Em outras passagens, o CPC
mineiro de 1922, normatizou, como exemplos: oposição ao registro torrens, artigos 817826; bem de família, artigos 1.203-1.208 etc.
A Constituição Mineira de 1967, por sua vez, agregou dentre suas matérias,
competência para legislar sobre registros: Art. 8 - Competem ao Estado todos os podêres
não conferidos pela Constituição Federal à União e aos Municípios e, especialmente: XIII
- legislar sôbre matéria de sua competência, especialmente: o) registros públicos e juntas
comerciais; (ALEMG, 1988, p. 220-221). Após emenda constitucional nº 1, de 1970,
permaneceu referido texto na Carta Mineira de 1967, mas em outro artigo (6º, XIII, alínea
‘e’).
No advento da Emenda Constitucional nº 24, de 1986, à Constituição Mineira de
1967, o tema registral/notarial foi tratado da seguinte forma:

Art. 228 - As serventias extrajudiciais, respeitadas as disposições estabelecidas
nas leis federais relativas aos registros públicos e tabelionatos, ficam
subordinadas ao Poder Executivo, na forma definida na lei complementar
prevista no artigo anterior, a qual regulamentará, entre outros, os seguintes
aspectos:
(…)
VI - a fiscalização supletiva por parte do Ministério Público Estadual do
cumprimento das leis e regulamentos que dispõem sobre o funcionamento das
serventias;
(…)
VIII - a criação do Conselho das Serventias, órgão coletivo e de representação
paritária, integrante do sistema operacional da Secretaria de Estado do Interior e
Justiça, ao qual estará afeta a disciplina e supervisão das serventias; (ALEMG,
1988, p. 392-393).
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No início dos anos 70 do séc. XX, em nível nacional, os “cartórios” contavam-se
aos milhares, conforme se vê no Cadastro de Cartórios do Brasil, elaborado pelo Ministério
da Justiça – Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política – Cartórios existentes no
país, até 30 de junho de 1970: Minas Gerais: total 2.792; Brasil: total 15.169.
(MINISTÉRIO JUSTIÇA, 1972, p.3).
Durante um século, desde o início da república (1889) e da primeira Constituição
republicana e federativa (1891), Oficiais de Registro/Registradores e Notários/Tabeliães,
ainda não tinham atingido “status” constitucional, no plano federal. Isso veio ocorrer, de
forma inaugural, com a Constituição de 1988, analisada na sequência dessa pesquisa/
investigação.

2.1. Tabeliães brasileiros pós Constituição de 1988
No Brasil, os Tabeliães – e também os Registradores – alçaram status
constitucional com a Constituição de 1988, através do artigo 236. Esse dispositivo
regulamentou, constitucionalmente, os preceitos básicos dessa carreira jurídica.
Curiosamente, o Meio Ambiente também recebeu protagonismo constitucional, pela
primeira vez, na multicitada Constituição de 1988, artigo 225.
O CNJ – Conselho Nacional de Justiça – em 2012, publicou dados estatísticos
referentes a quantidade de cartórios extrajudiciais, por atribuição, no Brasil, cadastrados no
sistema Justiça Aberta – Serviços Extrajudiciais. Total em Minas Gerais: 3.016; Total no
Brasil: 13.383.16 Nota-se similaridade com os dados de 1970, apresentados anteriormente.
Portanto, nos últimos 50 anos, os cartórios brasileiros seguem, numericamente, de forma
estável. Almenos ate o presente.
É de bom alvitre, a essa altura, colacionar algumas Constituições estrangeiras, a
fim de compreender que essa carreira jurídica nacional, potencializada a algumas décadas,
não é exclusiva do Brasil. Notários e Registradores – no estrangeiro recebem outras
denominações, como por ex. escribanos, conservadores – seja antes ou depois de sua
previsão constitucional no Brasil (1988), estão igualmente “constitucionalizados” em
muitos países. São exemplos de Constituições vigentes, em ordem cronológica:
16. Serviço extrajudicial. p. 6. Conselho Nacional de Justiça, 2012. pdf
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Constituição da Áustria (Lei Fundamental) de 1920:
Artículo 10. 1. Será de competencia federal la legislación y la función ejecutiva
(die Gesetzgebungund die Vollziehung) en las materias siguientes: (…) 6) (…)
los asuntos notariales, los de la abogacía y de profesiones relacionadas; 17

Constituição Italiana de 1947

Art. 117. La potesta`legislativa e esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
(…)

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;18

Constituição da Alemanha (Lei Fundamental) de 1949:
Artigo 138 [Tabelionato sul-alemão] As modificações das instituições notariais
existentes nos Estados de Baden, Baviera, Württemberg-Baden e Württem-bergHohenzollern requerem a aprovação dos governos desses Estados. 19

Constituição da Grécia de 1975:
Artículo 56 1 - Los funcionarios y los agentes públicos remunerados, los
oficiales de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad, los empleados
de entidades locales o de otras personas jurídicas de derecho público, los
alcaldes y presidentes de municipios, los directores o presidentes de Consejos de
Administración, de personas jurídicas de derecho público o de empresas
públicas o municipales, los notarios y los conservadores de transcripciones y
de hipotecas, no podrán ser proclamados candidatos, ni ser elegidos diputados si
no han dimitido antes de ser proclamados candidatos. La dimisión producirá
efecto a partir del momento en que sea presentada por escrito. La vuelta al
servicio activo de los militares dimisionarios queda excluida, el regreso de los
funcionarios civiles solo podrá ser efectivo un año después de la fecha de su
dimisión. (g.n.)
(…)
Artículo 92 (…)
4 - Serán inamovibles los notarios, registradores de la propiedad y directores de
Oficinas del Catastro mientras existan los servicios y los puestos respectivos. Se
aplicarán por analogía las disposiciones precedentes.
5 - Los notarios y registradores de la propiedad no asalariados se jubilarán
obligatoriamente a los 70 años cumplidos, los demás abandonarán el servicio al
cumplir el límite de edad fijada por la ley. 20
17. Disponivel em: <http://www.ces.es/TRESMED/docum/aus-cttn-esp.pdf> Acesso em: 28 jun. 2019
18. Disponivel em: <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf> Acesso em: 28
jun. 2019
19. Disponivel em: <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf > Acesso em: 28 jun. 2019
20. Disponivel em: <http://roble.pntic.mec.es/jmonte2/ue25/grecia/grecia.pdf> Acesso em: 28 jun. 2019
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Constituição Colombiana de 1991:

Articulo 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que
prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus
empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías,
con destino a la administración de justicia. El nombramiento de los notarios en
propiedad se hará mediante concurso. Corresponde al gobierno la creación,
supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del
número de notarios y oficinas de registro. (NEGÓCIO & CIPRIANO, 2010, p.
536).

Constituição Equatoriana de 2008:

Articulo 199. Los servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito
metropolitano habrá el número de notarias y notarios que determine el Consejo
de la Judicatura. Las remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de
personal auxiliar de estos servicios, y las tasas que deban satisfacer los usuarios,
serán fijadas por el Consejo de la Judicatura. Los valores recuperados por
concepto de tasas ingresarán al Presupuesto General del Estado conforme lo que
determine la ley. (NEGÓCIO & CIPRIANO, 2010, p. 723).

Portanto, a Constituição Nacional de 1988, previu expressamente – dentre muitas,
de outros países, que também previram de forma precedente e/ou posterior, a brasileira – a
carreira dos Notários e Registradores, no seu artigo 236. Para o Brasil, trata-se de um
divisor de águas, um marco jurídico, tendo em vista que essa previsão constitucional
ocorreu aqui, pela primeira vez, em 1988.
A essa altura, vale repisar uma PEC – Proposta de Emenda Constitucional,
relevante de forma particular às atividades extrajudiciais, ou seja, destinada a carreira
jurídica específica dos Registradores e Notários / Tabeliães – assim como são outras
carreiras jurídicas: Advocacia, Defensoria, Ministério Público e Magistratura. Trata-se da
PEC nº 255/ 2016 (Câmara dos Deputados), que “acrescenta a Seção V - DAS FUNÇÕES
DA FÉ PÚBLICA NOTARIAL E DE REGISTRO, ao Capítulo IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS
À JUSTIÇA, do Título IV da Constituição”.21

2.2.1 Natureza jurídica da atividade no Brasil
21. Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2092228>
acesso em 22 out. 2019

27
Sendo uma atividade estatal destinada tão somente a pessoas naturais – brasileiros
natos ou naturalizados – com ingresso através de concursos de provas e títulos (assim
como Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública etc), impende perscrutar, de
forma precedente, sobre sua natureza jurídica. Referente ao instituto da delegação dos
ofícios notariais e registrais, bem como distinções entre os titulares do Extrajudicial e os
servidores públicos em geral, afirma Oswaldo A. Bandeira de Mello que

Na realidade, os titulares de ofícios de justiça são titulares de ofícios públicos,
como a própria expressão declara, e, portanto, delegados do poder público, para
o desempenho de funções de efeitos jurídicos, através das quais o Estado
participa em atos dos particulares, em caráter instrumental, mas não como parte
diretamente no negócio, objeto de sua participação, porém com o objetivo de
garantia e publicidade desse negócio, que interessa a terceiros. Por isso, em vez
de perceberem vencimentos dos cofres públicos, esses delegados de ofício
público recebem pela atividade jurídica realizada, custas ou emolumentos, pagos
pelas partes interessadas. É o caso dos tabeliães de notas, de escrivães e de
escreventes de registros públicos, de títulos ou de imóveis, dos escrivães de
justiça. [...] Por outro lado, ao se considerarem os tabeliães e escrivães titulares
de ofício público, como delegados de atividade jurídica do Estado, não se dá com
isso a sua equiparação aos delegados de encargos públicos, ou melhor, aos
concessionários de obras e serviços públicos. Ambos recebem do Estado
delegação para exercer, em nome e conta própria, atividades próprias do Estado,
mas de natureza absolutamente distinta, como sejam as de ofício público, que
envolvem o exercício de atividade ou de efeitos jurídicos, e as de empresa
pública, mediante concessão de obra ou de serviço, em que efetivam a prestação
de atividade material, de comodidade oferecida ao público. [...] A distinção entre
o agente público e o delegado de função ou ofício público e o de obra ou serviço
público, está em que o funcionário age em nome e por conta do Estado,
enquadrado dentro da organização administrativa, e o delegado em nome e por
conta própria. (MELLO, 1969, p. 367-368).

Em complemento, Notários e Registradores compreendem agentes públicos estaduais
(distritais, no Distrito Federal), pois sua delegação – ofício a ser exercido – é conferida no
plano espacial de cada Estado federado brasileiro. Da mesma forma que a Magistratura,
Ministério Público, Defensoria e/ou Advocacia Pública, estaduais. Já suas atividades,
compreendem espécies inseridas no gênero dos serviços públicos. E seus atos são
exercidos, em regra, via procedimentos administrativos, previamente normatizados. Nas
palavras de Waldir de Pinho Veloso
Fácil é a interpretação quanto à finalidade dos Serviços Registrais e Notariais.
Destinam-se a prestar atendimento ao público no fornecimento de produtos e
serviços que lhes garantam cidadania, tranquilidade, segurança, equidade e
garantia ou de que o negócio jurídico entabulado é firme e valioso ou terá direito
a, com o documento emitido pelo Serviço Notarial ou Registral, buscar apoio do
Poder Judiciário. E terá direito de, conforme o caso, exigir a realização da
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obrigação de fazer ou de não fazer, exigir ressarcimento, exigir complemento da
prestação parcialmente prestada, cancelar o que se contratou, cancelar o que se
assinou ou outras prestações jurisdicionais. (VELOSO, 2017, p. 135).

Portanto, referidos agentes públicos estaduais, produtores de serviços públicos –
essenciais, diga-se de passagem – devem obediência aos princípios constitucionais e
infraconstitucionais (genéricos e específicos), extraídos das normas que lhes são
pertinentes. Vale repisar que essa investigação ater-se-á de forma exemplificativa aos
princípios constitucionais e infraconstitucionais.
Também impende destacar que o CPC – Código de Processo Civil – de 2015,
explicitou os procedimentos dos serviços extrajudiciais como espécie de atos processuais
(CPC, Artigo 193 caput e Parágrafo único). Em complemento, o artigo 15 do mesmo CPC,
determinou que as normas e princípios do Código de Processo Civil brasileiro, sejam
aplicados de forma supletiva e subsidiária aos processos administrativos.
Em suma, compreende-se que Notários e Registradores são agentes públicos,
titularizam serviços públicos essenciais do Estado, sendo detentores de funções públicas.
Em corolário, os processos notariais e registrais estão inseridos no gênero dos processos
administrativos. Sobre os artigos 15 e 193 do CPC (citados acima), esclarecem os
Comentários ao Código de Processo Civil na perspectiva da Magistratura

A aplicação do CPC é supletiva e subsidiária. Há de distinguir entre uma e outra:
a aplicação supletiva pressupõe a omissão da legislação específica. (...) A
aplicação subsidiária não pressupõe omissão de lei específica, mas que a lei
processual possa servir de subsídio para a aplicação e a interpretação das normas
da lei própria. (…) Ao final, o artigo 193 esclarece que o disposto nessa seção do
Código de Processo Civil aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais
e de registro. (…) Destaca-se que, no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado
de SP, o provimento CG 6/09 implantou sistema eletrônico para averbação de
penhoras no Registro de Imóveis, indicando a vantagem da extensão da via
eletrônica para a prática de atos notariais, especialmente em sua interface com a
atuação do Poder Judiciário. (SANTOS, 2018, p. 110 e 274).

Historicamente o Brasil adotou e permanece sob o pálio do denominado “notariado
latino” que pode ser resumido, em palavras simples e objetivas: independência, autonomia
e liberdade de atuação aos laboradores dessa senda extrajudicial, dentro dos limites
impostos pelas normas regentes da profissão. Adverte Celso Fernandes Campilongo, em
parecer
Nenhuma instituição sobreviveria se fosse ineficiente. O sistema de “Notariado Latino”
demonstra versatilidade milenar. Está presente em mais de 80 países, dentre eles, como
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se disse, Alemanha, França e Japão. Há tendência mundial para sua adoção, como
mostram Ásia e a ex- União Soviética. [...] Em meados do século XX, o não menos
extraordinário Carnelutti lembrava: ‘Quanto mais notário, menos juiz’. 22

Em fecho dessa parte, deve-se afirmar que essa carreira jurídica – milenar e
mundial – encontra-se apta aos desafios vindouros do século XXI. Se no passado,
demoravam-se décadas ou séculos para que as mudanças fossem operadas; atualmente, a
cada lustro, novos desafios vão surgindo, a fim de conferir eficácia, celeridade e atualidade
na prestação dos serviços públicos estatais. Tabeliães estão inseridos nessa nova ótica.

2.3. Tabeliães a nível mundial

É do conhecimento geral da classe, que existem associações internacionais sobre os
Notários, fundadas desde a primeira metade do século XX. A UINL – União Internacional
do Notariado Latino – é a mais conhecida. Atualmente são dezenas de países-membros,
associados à UINL, citando como exemplos: China, Japão, Turquia, Cidade do Vaticano,
República Centro Africana, Senegal, Angola, Moçambique, Marrocos, Madagascar,
Londres (Reino Unido), Federação da Rússia, Indonésia, Panamá, Quebec (Canadá) 23 etc.
De acordo com a UINL24

El Notario es un profesional del derecho, titular de una función pública,
nombrado por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios
jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para aconsejar y
asesorar a los requirentes de sus servicios. La función notarial es una función
pública, por lo que el Notario tiene la autoridad del Estado. Es ejercida de forma
imparcial e independiente, sin estar situada jerárquicamente entre los
funcionarios del Estado. La función notarial se extiende a todas las actividades
jurídicas no contenciosas, confiere al usuario seguridad jurídica, evita posibles
litigios y conflictos, que puede resolver por medio del ejercicio de la mediación
jurídica y es un instrumento indispensable para la administración de una buena
justicia.

Encontram-se Notários/Tabeliães, atualmente, em pelo menos 2/3 dos países do
mundo, sobretudo nas principais economias. Nota-se sua crescente evidencia mundial,
atuando a favor das questões sociais, pessoais e patrimoniais. Ultimamente, no plano
internacional, o notariado vem assumindo novas funções, como por exemplo, auxílio no
combate à corrupção.
22. Disponível em: < http://www.anoreg.org.br/> Acesso em: 09.ago.2019
23. Disponível em: <https://www.uinl.org/notariados-miembros> Acesso em: 29.ago.2019
24. Disponível em: <https://www.uinl.org/principio-fundamentales> Acesso em: 29.ago.2019
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3. PRINCÍPIOS A SER CONSIDERADOS PELOS TABELIÃES DE NOTAS

Qualquer atividade profissional, sobretudo as inseridas no gênero das profissões
jurídicas, devem se pautar pelos princípios que vão servir de “farol” a guiar os respectivos
laboradores em suas respectivas atividades profissionais. Com os Registros e os
Tabelionatos, essa premissa principiológica também se impõe. Daí afirmar Robert Alexy
que
O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que os princípios são
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte,
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos
em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não
depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades
jurídicas. (ALEXY, 2011, p. 90).

Do ponto de vista específico das carreiras jurídicas Notariais e Registrais –
considerando como ponto de partida, a Constituição da República Brasileira de 1988,
artigos 37 e 236 – compreende-se que os princípios aplicáveis podem ser engendrados
com base na seguinte logística sequencial:
a. Princípios constitucionais genéricos;
b. Princípios constitucionais específicos;
c. Princípios infraconstitucionais genéricos;
d. Princípios infraconstitucionais específicos.
Revele-se que essa ordem sistêmica deve ser materializada de forma harmonizante e
simultânea, a fim de que exista necessária integração entre referidos princípios
constitucionais e infraconstitucionais (a + b + c + d). Em vista da delimitação do tema
proposto nessa Dissertação, a pesquisa / investigação, ater-se-á tão somente aos princípios,
de forma exemplificativa, relevantes em primeira mão aos Tabeliães de Notas.
Ressalte-se que é o microssistema jurídico que vai conferir as diretrizes normativas –
regras e princípios – das referidas atividades jurídicas. Dentro da órbita extrajudicial
Notarial e Registral, coexistem atualmente, nesse microssistema jurídico Brasileiro, um
quarteto normativo federal básico:
1ª) Lei Federal nº 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos);
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2ª) Lei Federal nº 8.935/1994 (Lei dos Notários e Registradores);
3ª) Lei Federal nº 9.492/1997 (Lei dos Tabelionatos de Protestos);
4ª) Lei Federal nº 10.169/2000 (Lei dos Emolumentos).
Referidas normas federais são complementadas – em vista do nosso sistema
Federativo – a nível estadual, especialmente pelos respectivos Códigos de Normas dos
Serviços Extrajudiciais. São atos normativos estaduais, emanados de forma unilateral,
pelos Tribunais Estaduais / Corregedorias.
Portanto, compreendem “Códigos” apenas em sentido material, em vista que não
foram votados e aprovados pelo parlamento estadual (Assembléia), com sanção do
Executivo Estadual (Governador). Em Minas Gerais, o Provimento nº 260/2013, da
Corregedoria Geral de Justiça do TJMG, compilou ou “codificou” as normas – sobretudo,
as federais – do referido microssistema notarial / registral.
Dentro de referidas normas – complementadas por outras de igual ou diferente
hierarquia – serão extraídos, basicamente, os princípios genéricos das atividades. São
exemplos de princípios genéricos infraconstitucionais aplicáveis a todos os Tabelionatos
(de Notas, Protestos e Contratos Marítimos) e Registros (Pessoas Naturais e Jurídicas,
Títulos e Documentos e Imóveis): Publicidade, Fé pública, Forma legal, Reserva de
iniciativa, rogação ou instância, Dúvida e/ou consulta administrativa, Qualificação,
Retificação, Não saneamento, Presunção relativa, Segurança, Responsabilidade,
Independência, Oficialidade, Concentração, Matricidade, Conservação, etc.
Ou seja, todos – Notários/Registradores – vão conferir publicidade referente ao seu
acervo (certidões); todos possuem fé pública nos seus respectivos atos; todos observarão a
forma legal referente ao ato em testilha; todos vão engendrar qualificação (exame legal do
ato/título/documento); todos possuem independência funcional; todos podem utilizar-se
dos expedientes das dúvidas / consultas administrativas; todos possuem o dever legal de
conservar seu acervo (físico e/ou eletrônico) etc.
Para além desses princípios genéricos, materializados com base no microssistema
Notarial / Registral, sendo aplicáveis a todas as espécies, observando que a Lei Federal nº
8935/1994 enumera 8 especialidades (artigo 5º), ressalte-se que os Tabeliães também
possuem princípios específicos referentes às suas atividades. São exemplos de princípios
específicos aos Tabeliães de Notas: Juridicidade, Cautelaridade ou justiça preventiva,
Tecnicidade, Intervenção, Autenticação, Autoria, Imediação, Economia etc.
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Não serão analisados referidos princípios supracitados, genéricos ou específicos.
Sobre eles existem multicitados estudos / publicações, tanto acadêmicos quanto
profissionais. O ponto nodal ora proposto, encontra-se em princípios afetos as atividades
Notariais, sob ótica diversa, que devem ser considerados. Compreende-se que esses “novos
princípios” – a seguir propostos – agregarão novas luzes a essa carreira jurídica. Assim
como as outras profissões jurídicas, esse ofício público está passando por rápidas
transformações, daí a necessidade de reformulação para seu robustecimento, sobretudo
principiológico.

3.1. Verdade real notarial

O profissional desse ofício público, não deve se contentar mecanicamente apenas
com títulos judiciais e/ou extrajudiciais, declarações dos interessados e/ou documentos
apresentados (verdade formal). Sempre que necessário, para fins de melhores
esclarecimentos ou havendo suspeitas – prudência notarial efetiva – o titular, substituto ou
interino, deve “sair do balcão” (pessoalmente, ou através de um funcionário) diligenciando
in loco – a pedido, ou mesmo de ofício – para constatação do fato/ato/negócio jurídico
apresentado. Certamente a busca da verdade real compreende um “plus” ou mais valia à
conhecida cautelaridade notarial (aconselhamento, sentado na mesa do Tabelionato).
Se tais providências fossem realmente adotadas, ou seja, direcionamento prático a
favor da verdade real, muitos aborrecimentos futuros – inclusive judiciais – seriam
evitados. Note-se que a verdade real notarial/ registral compreende corolário do princípio
constitucional da segurança jurídica. Nesse desiderato, impende repisar, os laboradores do
extrajudicial não devem dar eco a um vício secular das repartições públicas em geral, onde
muitos agentes públicos contentam-se em ficar “sentados nas cadeiras”, executando atos
tão somente com base no que – certo ou errado – chega as suas mãos.
Em passagem relevante para a verdade real, que deve ser perseguida diuturnamente
tanto no plano judicial, quanto nos múltiplos ofícios materializados pelos serviços
extrajudiciais – tendo em vista que estes, em muitas situações, exercem atividades típicas
de jurisdição voluntária extrajudicial – ensina Humberto Theodoro Jr

Aliás, o compromisso do processo justo com a verdade não se resume em
atribuir poderes de iniciativa probatória ao juiz. A constitucionalização do
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processo deu-lhe o caráter de obra conjunta de todos os seus sujeitos, de forma
que tanto as partes, como o juiz, contraem o dever de cooperar na formação do
provimento que corresponda à justiça prometida pela Constituição. (...) Torna-se
uma realidade no processo que ao juiz não é dado ignorar, em decorrência de seu
compromisso fundamental com a busca da verdade real.” (THEODORO JR,
2015, p. 58-59)

Vá lá Tabelião(ã) ou Registrador(a), e confira pessoalmente, ou então determine ao
substituto ou escrevente que vá, em respeito a verdade notarial que deve predominar. A
necessidade de diligências (além dos casos típicos de notificações e/ou intimações) aplicase aos Titulares de todas as serventias extrajudiciais, especialmente aos Oficiais de
Registros de Imóveis (exemplo: Lei de Registros Públicos, artigo 213 § 12) e aos
Registradores Civis de Pessoas Naturais (exemplo: Lei de Registros Públicos, artigo 52 §
1º).
Quanto as diligências afetas aos Tabeliães de Notas, cite-se inicialmente a LNR – Lei
de Notários e Registradores (Lei Federal nº 8935/1994), artigo 7º, Parágrafo único. Em
complemento, referente aos Tabeliães de Notas mineiros, tem-se o CNMG – Código de
Normas dos Serviços Extrajudiciais de Minas Gerais (Provimento nº 260/2013), que previu
as diligências em várias passagens: artigo 8º Parágrafo único, 145 §§; 146 §§ 1º e 2º, 280
§§.
Já as Atas Notariais, em várias situações, exigirão deslocamento obrigatório do
Tabelião (diligência nos limites do Município), para fins de constatação do fato, no local
indicado pelo requerente (Código de Processo Civil de 2015, artigo 384 e Lei Federal nº
8935/1994, artigo 7º III).
Em matéria ambiental, o princípio da verdade real torna-se mais evidente, tendo
em vista que nessa senda, documentos, fotos, imagens, filmagens, sons etc. compreendem
os mecanismos aptos à comprovação jurídica em testilha. Com base nas atuais tecnologias,
cabe evidenciar os “drones” – traduzindo literalmente: zangãos – que podem ser chamados
tecnicamente pela sigla VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) ou VARP (Veículo Aéreo
Remotamente Pilotado).
Esses mecanismos voadores, a ser manejados por Tabeliães, seriam de grande valia,
tanto em situações urbanas, quanto rurais, em vista do ofício diligenciador do/a Tabelião/ã.
Isso porque os “drones” deslocam-se ao local em questão, de forma imediata, gravando e
filmando “ao vivo e a cores”.
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O que deve restar evidenciado, é que o princípio da verdade real necessita ser
compreendido como regra e não exceção. Essa premissa se torna mais robusta em vista da
presunção relativa da fé pública. As diligências compreendem um dos mecanismos a favor
da materialização da verdade real, apta a engendrar os atos notariais. Tabeliães de Notas
produzem atos jurídicos, conferindo-lhes vida legal. Se o ato notarial produzido restar
contaminado por fatos/atos precedentes maculados, haverá uma reação em série, anulando
a cadeia jurídica sequencial, seja extrajudicial ou judicial.

3.2. Mediação e conciliação notarial
A Constituição Federal Brasileira de 1988, estabeleceu em seu Preâmbulo: “…
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias ...”. Historicamente, no estrangeiro, encontram-se países que aplicam essa
metodologia – mediação / conciliação – a milênios (China, por exemplo).
No mundo atual, onde vem ocorrendo mudanças globais e nacionais cada vez
mais céleres, não tem sentido, como regra, esperar “anos”, a fim dos cidadãos obterem
respostas, como foi outrora. Diga-se de passagem que esse assunto não é recente, nem
mesmo no Brasil. Haja vista que a primeira Constituição Brasileira – a Imperial de 1824 –
preocupou-se com essa questão, prevendo expressamente a arbitragem e a conciliação
(essa última, de forma obrigatória):

Art. 160. Nas civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes
nomear Juizes Arbitros. Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o
convencionarem as mesmas Partes.
Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação,
não se começará Processo algum.25

Comentando referidos artigos da Carta Imperial de 1824, esclarece José
Antônio Pimenta Bueno que
471. A nossa lei fundamental, protetora e liberal como é, ao mesmo tempo que
constitui a justiça, ou tribunais de jurisdição pública em benefício dos cidadãos,
faculta a eles, nos termos do seu art. 160, o direito de preferir juízes de sua
própria escolha, a quem autorizem para que decidam suas questões particulares,
e legitima mesmo o compromisso de ser esse julgamento peremptório e sem
25. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm> Acesso em: 22
set. 2019
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recurso. O juízo arbitral voluntário é com efeito o tribunal mais natural, é o fruto
da escolha, e aprazimento das partes, sem delongas, sem despesa, sem
inimizades e injúrias. (…) 472. O pensamento do art. 161 da Constituição é de
prevenir demandas inconsideradas, e com elas inimizades e prejuízos que
causam males aos indivíduos, assim como à paz das famílias, e à riqueza pública.
(BUENO, 1978, p. 333).

Inobstante essa previsão constitucional brasileira, do início do séc. XIX,
somente agora, no séc. XXI, praticamente duzentos anos depois, compreendeu-se que tais
mecanismos alternativos necessitam ser considerados, realmente aplicados e amplamente
potenciados. É o que vem ocorrendo hodiernamente, em leis federais recentes: CPC –
Código de Processo Civil de 2015 (Lei Federal nº 13105/2015) e mediação / conciliação
(Lei Federal nº 13140 / 2015). A Lei nacional de Arbitragem (Lei Federal nº 9.307/1996),
foi sobremaneira ampliada pela Lei Federal nº 13.129/2015.
No plano das Constituições estrangeiras, vale colacionar, a título de informação, a
secular Constituição da Áustria, de 1920 (em vigor), que estabelece, em sua redação
original: Artigo 12. Será competencia de la Federacion legislar y competencia de los
Estados dictar leyes ejecutivas y ejecutar en las materias siguientes: (...) 2) Organismos
publicos para la solución extrajudicial de conflictos. (SENADO, 1987, p. 17).
Havia previsão, a favor da mediação e conciliação, na LRP – Lei de Registros
Públicos (Lei Federal nº 6015/1973), através do revogado artigo 288-D, § 7º. O oficial de
registro de imóveis deverá promover tentativa de acordo entre o impugnante e o poder
público. Esse dispositivo foi incluído pela Lei Federal nº 12.424/2011; hoje revogado pela
Lei Federal nº 13.465/2017.
Na verdade, as normas estão materializando – direta ou indiretamente; expressa ou
implicitamente – o que Notários e Registradores já fazem há muitas décadas: intervir,
aconselhar, advertir, mediar, conciliar etc. partes e interessados, nos atos de seus ofícios. O
atual Código de Processo Civil brasileiro (Lei Federal nº 13.105/2015), seguido pela Lei
Federal nº 13.140/2015 (dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias
entre particulares), robusteceram essa premissa.
Aliás, o artigo 42 da Lei Federal nº 13.140/2015 – mediação e conciliação – previu
de forma específica: Aplica-se esta Lei, no que couber, às outras formas consensuais de
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resolução de conflitos, tais como mediações comunitárias e escolares, e àquelas levadas a
efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências.26
Ressalte-se, mais uma vez, que tramita no Congresso Nacional uma PEC –
Proposta de Emenda Constitucional – do Senado Federal (PEC nº 108/2015), que:
acrescenta inciso LXXIX ao art. 5º da Constituição Federal, para estabelecer o emprego
de meios extrajudiciais de solução de conflitos como um direito fundamental.27
Tabeliães/ãs de Notas, em muitas situações, são os “primeiros juízes” das causas
jurídicas que lhes chegam diariamente nos milhares de Tabelionatos espalhados no Brasil.
Em vista de seus deveres de ofício, Tabeliães/ãs exercem naturalmente esclarecimentos e
aconselhamentos jurídicos, incluindo mediações e/ou conciliações, sobretudo de forma
prévia.
O CNJ – Conselho Nacional de Justiça, regulamentou o tema – mediação/
conciliação – na Resolução nº 125/2010, criando, dentre outras medidas, os Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), onde mediadores/as e
conciliadores/as previamente habilitados/as, vão materializar as mediações e conciliações
judiciais e/ou extrajudiciais.
Posteriormente, de forma específica para as atividades do Extrajudicial, o CNJ –
Conselho Nacional de Justiça – editou o Provimento nº 67/2018, que dispõe sobre os
procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro do Brasil.
Por sua vez, o CNMG – Código de Normas dos Serviços Extrajudiciais de Minas
Gerais (Provimento nº 260/2013), prevê: Art. 142. São atividades inerentes à função
notarial: (…) IV - aconselhar os interessados com imparcialidade, instruindo-os sobre a
natureza e as consequências do ato, (...). (RODRIGUES, 2019, p. 217)
Para além dessa atuação inaugural, hodiernamente Tabeliães/ãs de Notas
necessitam agir não só de forma preventiva na formalização dos atos notariais, mas
também concomitante a eles, incluindo, especialmente, intervenções a posteriori. Martha
e Renata El Debs e Thiago Silveira esclarecem

É certo que essa nova mudança de paradigma ao criar essa cultura de pacificação
irá desafogar o sistema judiciário, que refletirá automaticamente na economia do
país, uma vez que toda demanda levada ao judiciário tem seu valor econômico
26. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm> acesso em:
22 out. 2019.
27. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122592> acesso em: 22
out. 2019
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agregado. Sendo assim, o acesso à Justiça proporcionado pelo novo sistema de
resolução de conflitos implementado pelo CNJ, além de assegurar um direito
Humano essencial que se traduz na aproximação do cidadão à justiça, traduz
também Direito ao Desenvolvimento Econômico do país fazendo a economia
girar com mais fluidez. (DEBS & SILVEIRA, 2020, p. 63)

Em determinadas situações, essa consequente ação mediadora / conciliadora
notarial se torna mais evidente: inventários e partilhas; separações e divórcios; usucapiães,
demarcações e divisões amigáveis, regularizações fundiárias, testamentos, superfícies, lajes,
multipropriedades, atas notariais etc.
O atual sistema normativo brasileiro, tanto em nível federal quanto estadual,
legitimou Notários/Tabeliães, a fim de atuarem explicitamente em mediações, conciliações
e outros mecanismos, com vistas a resolução dos possíveis conflitos existentes, sobretudo
as controvérsias inseridas no gênero das questões ambientais.
Acorde Tabelião/ã ... você não é mais aquele/a agente público/a que fica o dia todo
atrás do balcão, confortavelmente sentado à sua mesa, em postura típica dos servidores
públicos de outrora. Adote postura proativa – princípio a ser visto posteriormente – pois é
isso que a atualidade impõe a essa profissão jurídica.

3.3. Atualidade tecnológica
A tecnologia, sobretudo a informática, construiu nas últimas décadas o “mundo
virtual” da informação. Nos dias atuais, quaisquer profissões dependem dos recursos
tecnológicos informáticos, sendo esse aporte fundamental, tanto em nível nacional, quanto
mundial. A Constituição Federal brasileira (pós EC nº 85/2015), explicitou essa questão no
Título VII – Capítulo IV – da Ciência, Tecnologia e Inovação (Artigos 218 a 219-B).
No plano Notarial, essa premissa resta evidente. Basta citar a CENSEC – Central
Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CNJ – Conselho Nacional de Justiça,
Provimento nº 18/2012). Hodiernamente, nenhum Tabelionato de Notas brasileiro – ou
quaisquer outros Tabelionatos / Registros – funcionará adequadamente se permanecer no
“sistema antigo”, ou seja, sem almenos um computador, conectado à internet. Foi-se o
tempo dos “Livrões” e canetas-tinteiro, seguidas das máquinas de escrever manuais.
O princípio da atualidade tecnológica, assim como uma moeda, compreende duas
faces: uma positiva e outra protetiva. Na primeira face: princípio da atualidade
tecnológica positiva, que implica em múltiplas ações / deveres / obrigações, inerentes à
profissão, tendo em vista a constante evolução dos sistemas implantados (no caso,
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normativas expedidas pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça e respectivos Tribunais de
Justiça Estaduais).
Por essa face, Tabeliães em todo o País agem, diariamente, de forma impensável a
poucas décadas. Celebram, por exemplo, consultas diárias via internet e intranet referentes
a indisponibilidade de bens, testamentos, divórcios etc.
Pelo princípio da atualidade tecnológica positiva Tabeliães de Notas – extensível a
quaisquer outros Tabelionatos / Registros – necessitam estar sempre atualizados, em vista
dos novos horizontes tecnológicos e informáticos que vão surgindo, ano após ano. Foi
citado, em passagem precedente, que os “drones” (certamente em uma década, serão
substituídos por algo mais evoluído) serão de grande valia, tanto em situações urbanas,
quanto rurais, a favor das múltiplas atividades celebradas pelos Tabeliães de Notas.
Logicamente, para tanto, a fim de manter a devida atualidade tecnológica, com
servidores, computadores, intranets, sistemas próprios de software etc. são necessários
constantes aportes financeiros, a ser suportados exclusivamente pelos Tabeliães, em vista
que o Estado não repassa “um centavo” – ou seja, não há nenhum recurso público
destinado a esse serviço público essencial.
Ao contrário, além de não repassar nenhum recurso público aos serviços públicos
denominados Extrajudiciais, os entes federativos recebem, beneficiam-se de grande parte
das receitas auferidas, incluindo os Cartórios hipossuficientes (ou seja, a maioria). Os
avanços tecnológicos e inovações, por sua vez, devem seguir os comandos constitucionais:
Artigo 218. (…)
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e
inovação.
§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e
regional.28

Na segunda face, revela-se o princípio da atualidade tecnológica protetiva, que
está previsto na Constituição Brasileira de 1988, em várias passagens, citando como
exemplos: artigo 1º caput e inciso III – a dignidade da pessoal humana; e IV – os valores
sociais do trabalho a da livre iniciativa; artigo 7º, inciso XXVII – proteção em face da
automação, na forma da lei; e artigo 170 caput e inciso VIII.

28. Disponível <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> acesso 22 out. 2019
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
VIII - busca do pleno emprego;29

Nesse sentido protetivo, tramitam no Congresso Nacional ou Parlamento Federal, a
título de exemplos: Projeto de Lei nº 1091/2019, da Câmara dos Deputados Federais, que
regula o disposto no inciso XXVII, do art. 7º, da Constituição Federal, e estabelece o
direito de o trabalhador urbano e rural ter proteção em face da automação, na forma da
lei;30 Projeto de Lei nº 4035/2019, do Senado Federal, que regulamenta o inciso XXVII do
artigo 7º, da Constituição Federal, para dispor sobre a proteção dos trabalhadores em
face de processo de automação.31
A tecnologia informática começou a ser popularizada nas décadas de 80/90 do séc.
XX, com os computadores pessoais. Atualmente, 40 anos após o início de sua globalização,
coexistem mundialmente, sistemas informáticos em todos os níveis pessoais, sociais e
profissionais, civis e militares.
A informática compreende, obviamente, criação humana, gerada para auxiliar a
humanidade, nos contextos micro e macro, especialmente nos planos pessoais e
profissionais. A “criatura” não pode tomar o lugar do “criador” tornando-o descartável.
Ademais, a I.A. está longe de ser perfeita, posto que nós – criadores – que a idealizamos,
somos imperfeitos. Nesse sentido, Gilmar Mendes e J. J. Canotillo

O Estado passa a ser um agente interventor, controlador e apoiador da economia,
na perspectiva de que no ordenamento jurídico o paradigma constitucional da
solidariedade se impõe como limites às transformações econômicas e sociais, no
sentido de instrumentalizá-las em proveito do homem, e não do mercado ou dos
interesses egoísticos do lucro e da competitividade. Deverá levar em
consideração, então, a vulnerabilidade da pessoa humana, que nada mais tem do
que a sua força de trabalho como condição de sobrevivência, estabelecendo
como perspectiva a busca do pleno emprego, que pressupõe a aceitação dos
avanços tecnológicos, se e desde que se situem em proveito do próprio homem e
não em detrimento de seus interesses, tomado no interesse público e não no
particular. (MENDES & CANOTILLO, p. 1468, 2013).

29. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> acesso em: 22 out.
2019
30. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192959>
acesso em: 22 out. 2019
31. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137793> acesso em: 22
out. 2019
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Por essa face, Tabeliães de Notas – englobando os outros Tabelionatos / Registros –
podem e devem agir, de forma defensiva/protetiva, quando por exemplo, os avanços da I.A.
– Inteligencia Artificial – ameaçarem suas atividades históricas, engendradas a séculos nos
cinco continentes. Essa crescente realidade não se aplica apenas aos serviços extrajudiciais
brasileiros.
Basta esclarecer que os bancos de dados de todos os cartórios brasileiros,
brevemente, estarão à disposição dos entes governamentais, de forma eletrônica. Nessas
condições, tecnocratas de plantão, poderão afirmar que referidos serviços públicos
tornaram-se desnecessários, para dizer o menos. Se essa “evolução” não for ponderada, as
tecnologias tornarão os seres humanos dispensáveis.

3.4. Atuação social proativa

Os Tabeliães, nos dias atuais e sobretudo nos vindouros, devem reformular sua
conduta profissional. Em outras palavras, o modus operandi interno e externo dessa
profissão fundamental, materializada por agentes públicos, produtores de serviços públicos
essenciais, precisa ser reavaliado. Não é viável, hodiernamente, permanecer somente “atrás
do balcão”, “colando selos” e “batendo carimbos”. Essa postura, usual no passado, típica
das repartições públicas em geral, deve ser revista.
O constante processo de reengenharia, atinge quaisquer carreiras em todas as áreas
do conhecimento, em maior ou menor grau. As carreiras jurídicas, públicas ou privadas,
compreendidas dentro do gênero profissional do Direito, atualmente encontram-se entre as
que necessitam de reformulações em maior grau. Esse título acadêmico – Direito – por sua
vez, segundo a Fundação CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, está inserido no gênero das ciências sociais aplicadas.
Preliminarmente, vale relembrar que a Constituição Brasileira de 1988, estabeleceu
o acesso à informação entre os direitos fundamentais (Artigo 5º, inciso XIV). No plano
constitucional estadual, merece destaque a Constituição do Rio Grande do Sul de 1989,
que previu expressamente:

Art. 19 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e
dos municípios, visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à
comunidade e aos indivíduos que a compõe, observará os princípios da legalidade, da
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da
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razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional n.º 7, de 28/06/95).32

Tabeliães, enquanto agentes públicos estaduais delegatários, possuem o dever (até
mesmo, obrigação), de informar a população em geral sobre a importância de suas
atividades. Devem esclarecer, por todos os meios de informação, que suas funções estão
compreendidas e inseridas nos serviços públicos essenciais, assim como saúde, educação e
transporte, por ex. As maiores críticas em desfavor dessa carreira jurídica, ocorrem em
vista da generalizada desinformação nacional, estigmatizada com preconceitos históricos,
infundados e inverídicos, propalados por leigos. Nesse sentido, pontuou-se

Do ponto de vista dos Notários e Registradores, que exercem suas múltiplas funções
públicas em referido Estado da região Sul, a legitimidade e a participação – elevadas ao
plano constitucional – revelam-se fundamentais. Enquanto componentes da
Administração Pública, aptos às ações registrais e notariais (estão legitimados a agir),
devem engendrar caminhos mais consentâneos com a justiça social. Tais profissionais
das ciências jurídicas devem igualmente proceder de forma colaborativa (participando
ativamente), enquanto cidadãos e agentes públicos estaduais. Seja no plano individual
ou coletivo, privado ou público, referidos agentes do extrajudicial têm o dever de
materializar postura proativa. (MALUF, 2018, p. 143).

Portanto, o dever constitucional fundamental de informar sobre a atividade, suas
benesses e eficácia social, é justamente dos Tabeliães. São eles/elas que devem quebrar os
estigmas, esclarecer aos leigos e combater as inverdades, as fake news (notícias falsas).
Essa legitimidade ativa (prevista expressamente na Carta Gaúcha de 1989), dar-se-á
através de participação social, seja no contexto micro ou macro. A atuação social proativa
dos Tabeliães de Notas – extensível aos outros Tabelionatos / Registros – é medida que se
impõe.

3.5 Conexões entre alguns princípios notariais e princípios ambientais

Alguns princípios notariais, bem como certos princípios ambientais, não só podem
como devem ser interconectados por vários motivos. Em primeiro, deve-se ter em vista que
são princípios aglutinadores de questões de ordem pública ou interesse coletivo, que
ultrapassam a simples órbita dos interesses privados e/ou particulares.
Tanto as questões notariais, quanto ambientais, visam interesses maiores,
exemplificando: segurança jurídica, eficácia pro futuro, alcance socioambiental, proteção
32. Disponível <https://estado.rs.gov.br/constituicao-estadual> acesso 25 out. 2019
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em nível micro e/ou macro etc. Essa simbiose não é apenas desejada; torna-se necessária,
para fins de integração das respectivas atividades e bens jurídicos envolvidos. A título de
exemplos, enumerem-se alguns desses princípios simbióticos (notarial + ambiental).

3.5.1. Princípio da prevenção

Esse princípio possui como fundamento certezas científicas (e por que não dizer,
jurídicas) sobre determinadas atividades. Em corolário, se ditas atividades forem realizadas
de forma inadequada aos parâmetros preestabelecidos, certamente ocasionarão danos
ambientais.
O dever jurídico de evitar a consumação de danos ao meio ambiente vem sendo
salientado em convenções, declarações e sentenças de tribunais internacionais, como na
maioria das legislações internacionais (MACHADO, 2013, p. 121). Nessas condições,
aplicar-se-á, no plano ambiental brasileiro, o EPIA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental)
ou EIV (Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança).
A prevenção ambiental ocorrerá, em regra, antes do dano ambiental. Porém, sua
mais valia encontra-se nas ações sobre danos ambientais ocorridos e contínuos, como por
exemplo, poluição do ar ou da água, produzidas diuturnamente por diversas fontes
produtoras, como indústrias em geral.
Nas atividades Notariais ocorrerá o mesmo, ou seja, os princípios da cautelaridade
e a verdade real notarial, têm como pressupostos o dever legal do/a Tabelião/ã aplicar de
ofício, a materialização da prevenção, a fim de coibir situações jurídicas danosas ao(s)
interessado(s) e a terceiros.
Esse dever de ofício do/a Tabelião/ã revela-se extremamente importante, em vista
que a cautelaridade preventiva e a verdade real evitarão uma série de danos jurídicos
futuros. Nessas condições, o/a Tabelião/ã coloca-se na situação de um “ativista jurídico”.
Envolvendo questões ambientais, e sendo o caso, ao prudente arbítrio do Tabelião/ã, este
tornar-se-á ativista ambiental.

3.5.2. Princípio do desenvolvimento sustentável
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A questão ambiental possui como uma de suas bases a sustentabilidade humana,
bem como demais formas de vida, a ser consideradas em vários aspectos ou nuances, a
depender das perspectivas almejadas. Em vista dessa premissa, a Carta Nacional de 1988
prevê a proteção ambiental em várias passagens (exemplos: artigos 1º, 3º, 23, 170, 225).
Note-se que a sustentabilidade ambiental possui simbiose com a ordem econômica
nacional (CRFB/1988, artigo 170). Édis Milaré ensina que

Compatibilizar meio ambiente com desenvolvimento significa considerar os
problemas ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento,
atendendo-se adequadamente às exigências de ambos e observando-se as suas
inter-relações particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico e
ecológico, dentro de uma dimensão tempo/espaço. Em outras palavras, isto
implica dizer que a política ambiental não deve erigir-se em obstáculo ao
desenvolvimento, mas sim em um de seus instrumentos, ao propiciar a gestão
racional dos recursos naturais, os quais constituem sua base material. (MILARÉ,
2009, p. 65).

A sustentabilidade notarial dar-se-á igualmente sob vários pontos de vista,
abrangendo desde o socioambiental (coletivo) até chegar as pessoas diretamente
envolvidas. Referido desenvolvimento sustentável – Notarial – aplicar-se-á sobretudo no
terreno dos fatos, atos e negócios jurídicos, que abrangem um plexo de ações jurídicas
amplíssimo. Atividades tabelioas exercidas de forma “mecânica”, não produzem segurança
jurídica, muito menos sustentabilidade notarial.
Complete-se com as ações exercidas no plano interno das serventias. Em cada um
dos Tabelionatos mineiros e brasileiros, revela-se necessária a sustentabilidade econômica
(CRFB/1988, artigo 170), tendo em vista que não existe nenhum aporte financeiro ou
dotação orçamentária pública. Ou seja, o Tabelionato caminhará pelas suas próprias rendas
auferidas, sendo descabidas quaisquer posturas de gestão, que conduzam à má gestão.

3.5.3. Princípio da função socioambiental das propriedades

Referido princípio compreende um vetor a ser perseguido tanto no plano ambiental
nacional, quanto internacional. Essa premissa conectada aos bens jurídicos tem como base
a sustentabilidade patrimonial, em sentido amplo. Em outras palavras, vale dizer que o
patrimônio compreende um gênero, englobando, dentre suas espécies: propriedade móvel e
imóvel; material e imaterial/ intelectual (abrangendo, esta última, as marcas e patentes).
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Nesse sentido patrimonial amplo, temos a Carta Nacional de 1988, Artigo 5º, incisos XXII
a XXIX (de forma sequencial).
A Constituição da República Brasileira de 1988, determina a função socioambiental
das propriedades urbanas no artigo 182; já as propriedades rurais, estão previstas no artigo
186, sendo a redação do inciso II: utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente. Por outras palavras, a função social e ambiental vai mais
longe e impõe ao proprietário comportamentos positivos, para que a sua propriedade
concretamente se adeque à preservação do meio ambiente (THOMÉ, 2015, p. 87)
Nessas condições, os proprietários urbanos e rurais devem atentar aos comandos
constitucionais, potenciados por várias normas federais, estaduais e até municipais.
Referentes as propriedades urbanas, destaque-se a Lei do Parcelamento do Solo – Lei
Federal nº 6766/ 1979 – e o ECid (Estatuto da Cidade), Lei Federal nº 10257/2001.
Para o plano jurídico ambiental nacional, as propriedades carregam consigo
“funções”, ou dizendo melhor, obrigações. Portanto, referido princípio ambiental não pode
ser descurado, sob pena do(s) proprietário(s) receberem consequências ou apenamentos.
No plano Notarial, Tabeliães/ãs atuam diuturnamente em fatos, atos e negócios jurídicos
envolvendo o citado direito patrimonial. Em corolário, os Tabeliães devem observar o
princípio da função socioambiental das propriedades em seus atos, praticados diariamente
nos milhares de Tabelionatos espalhados pelo território nacional.

3.5.4. Princípio da supremacia do interesse público

Referido princípio encontra-se potenciado no plano ambiental,em vista da
CRFB/1988, artigo 225. A supremacia do interesse público está intimamente conectada aos
bens ambientais, considerados de forma micro ou macro. Interesse público deve ser
entendido, aqui, a favor da coletividade e dos bens ambientais em geral.
O princípio do interesse público ambiental encontra-se robustecido pela natureza
jurídica dos bens ambientais: água, ar, solo, fauna, flora, cultura, trabalho, mobilidade
urbana, saúde etc. Nesse quadrante, a população em geral (indo além, todas as formas de
vida), necessita de sobrevisão, aplicação e materialização desse princípio, em vista do
interesse coletivo e bem estar social.
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No plano Notarial, as atividades conectadas aos Tabelionatos de Notas são
executadas em sintonia com referido princípio, sempre que for necessário/aplicável.
Havendo conflito entre um interesse privado/pessoal das partes envolvidas no ato notarial;
e o princípio do interesse público, obviamente prevalecerá este último (supremacia).
Nesse sentido, a título exemplificativo, o Código Civil de 2002 estabelece no artigo
2.035: “Parágrafo único: Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de
ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social
da propriedade e dos contratos”.33

3.5.5. Princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal

Por este princípio, agentes públicos em geral, de todos os poderes constituídos
(Legislativo, Executivo e Judiciário, dentre outros), nos três níveis federativos (União,
Estados/Distrito Federal e Municípios), atuarão a favor das questões ambientais, a fim de
promover as devidas medidas protetivas sobre os múltiplos bens ambientais.
Não se trata de favor ou possibilidade, trata-se de imposição constitucional, aludida
na Carta Nacional Brasileira de 1988, Artigo 225, 2ª parte: … impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações. Em suma, a intervenção estatal e social é medida que se impõe na senda
ambientalista.
Passando para as atividades Notariais, referido princípio encontra-se igualmente
robustecido. A delegação dos serviços Notariais tem como delegante o Poder Público, nos
termos da Carta Nacional de 1988, Artigo 236: Os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
Portanto, a atividade notarial compreende um serviço estatal especial, com previsão
constitucional, sendo o Notário/Tabelião um agente público ou delegatário do Estado
delegante. Em outras palavras, ditos serviços extrajudiciais produzidos, compreendem
ações estatais de intervenção exclusiva e obrigatória, em vista que somente Tabeliães
podem exercer suas funções típicas, devidamente normatizadas.

33. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> acesso em: 22 out. 2019
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4. BEM JURÍDICO AMBIENTAL INTERNACIONAL E SUA PROTEÇÃO

No aspecto dos instrumentos internacionais, a ser formalizados pelos Estados
independentes, destaque-se os Tratados. Ainda que existam outras denominações ou
espécies, como por exemplo: declarações, convênios, protocolos, convenções, acordos,
pactos etc. A terminologia Tratado, em sentido amplo, é a mais usual, em que pese a
existência de outros tipos de instrumentos internacionais. Este é o natural campo de
normatização e atuação das pessoas jurídicas de direito público externo ou internacional.
Inicialmente, revele-se que as Constituições estrangeiras da Latinoamérica e Caribe
empreenderam vários dispositivos – na Carta de cada País – para as questões internacionais,
sobremaneira importantes. Confome dito alhures, as investigações serão celebradas de
forma exemplificativa, com destaque aos dispositivos compreendidos como mais evidentes,
em vista do tema aqui delimitado: direito internacional ambiental latinoamericano. Aterse-á mais ao aspecto formal dos textos. Entenda-se, aqui, nessa investigação, o direito
internacional de base comunitária, continental ou regional. Jorge Miranda compreende
que

I – O Direito internacional é um ordenamento jurídico, não um ramo de Direito.
Não se acrescenta ao Direito civil, nem ao Direito Administrativo, nem ao
Direito penal. Contrapõe-se, sim (…) ao Direito interno, ou melhor, ao Direito
próprio de cada um dos Estados soberanos. Ao lado das ordens jurídicas estatais
(…) depara-se, pois, o Direito Internacional. E definir as relações entre as duas
ordens jurídicas dos Estados e o Direito Internacional vem a ser problema de
centralíssima importância. (…) III – Em conexão com a mundialização do
Direito Internacional, observa-se o fenómeno inverso (…) do regionalismo. O
Direito internacional tende à universali-dade, mas surgem, em diferentes zonas
geográficas, continentes ou subcontinentes, segmentos particulares, moldados em
função de características, tradições, problemas ou necessidades peculiares. A
própria Carta das Nações Unidas prevê (conquanto noutro plano) “acordos
regionais” (arts. 52º, 53º, 54º). O Direito Internacional regional mais antigo vem
a ser o Direito interamericano, de base mais consuetudi-nária do que
convencional. Mas não é o único. Outros Direito internacionais particulares
emergem, em correspondencia com grandes organizações políticas e económicas
regionais, desde a Europa à Ásia, À África e ao Pacífico, sem esquecer, durante
alguns anos, o “bloco socialista” (…). (MIRANDA, 2011, p. 24).
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Referente à União Européia, mas de aplicação integral aqui, J. J. Gomes Canotillo,
expressa da seguinte forma
a) O ambiente não conhece fronteiras. (…) Que eficácia poderia ter tido uma
medida de protecção das águas fluviais unilateralmente adoptada por um Estado
ribeirinho, se outros Estados, situados a montante de um mesmo rio
internacionaal, nada fizessem para evitar a poluição aquática desse rio? Na
realidade, há problemas ambientais transfronteiriços que exigem uma
regulamentação supranacional. Na maior parte dos casos, a protecção do
ambiente só será eficaz se as normas de protecção do ambiente forem iguais para
todos os Estados, ou pelo menos, se forem harmonizadas internacionalmente à
Luz de parâmetros semelhantes. (…) A importância do Direito Comunitário do
Ambiente decorrre essencialmente de duas características do Direito Comunitário:
a sua aplicabilidade directa e a sua primazia sobre o Direito Nacional. A
aplicabilidade significa que algumas normas de Direito Comunitário produzem
efeitos automaticamentte, a partir do momento em que entram em vigor,
vinculando o Estado e os cidadãos. A primazia significa que as normas de Direito
Comunitário gozam de prevalência hierárquica sobre o Direito Nacional,
obrigando a uma interpretação conforme com o Direito Comunitário e à
desaplicação do Direito Nacional que o contrarie. Acresce que, devido a essas
características, o Direito Comunitário derivado do Ambiente tem tido um papel
corrector do Direito Nacional. (CANOTILLO, 1998, p. 77 e 91).

Em tempos de ações globais e continentais, não se pode descurar que as questões
devem ser projetadas, obviamente, partindo de um início menor (uma base), para se chegar a
algo maior. As questões ambientais conectadas aos direitos humanos, somente são
devidamente compreendidas através do individual para o coletivo, ou, dizendo melhor:
individual + coletivo. Daí a máxima ambientalista: agindo localmente, pensando
globalmente. Portanto, vale repetir, o terreno propício aos instrumentos destinados aos
direitos humanos e ambientais desconhecem fronteiras físicas e políticas.

4.1. Direitos ambientais fundamentais – nível internacional latinoamericano –
Tratados
Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH – firmada em 1948,
que as Constituições mundiais preocupam-se em inserir em seus textos, questões
conectadas aos direitos fundamentais. Revele-se que as Constituições estrangeiras da
Latinoamerica, incluindo a região arquipelágica Caribenha, situada entre as 3 Américas,
empreenderam vários dispositivos – na Carta de cada País – para as questões internacionais,
sobremaneira importantes.
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As investigações serão celebradas de forma exemplificativa, com destaque aos
dispositivos constitucionais expressos ou mais evidentes, em vista do tema delimitado:
direitos ambientais fundamentais e sustentabilidade. Ater-se-á mais ao aspecto formal dos
textos. Entenda-se, aqui, nessa investigação, o direito internacional de base comunitária,
continental ou regional. Cite-se, de forma inaugural, a vigente Constituição da Argentina,
de 1853 (após reformas de 1994)
Art. 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se
dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley
suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a
conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que
contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de
Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de
1859. (…) Art. 75. Corresponde al Congreso: (…) 22. Aprobar o desechar
tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos
tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de
su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la
primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su
caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y
convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso,
requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. (…) 24. Aprobar tratados
de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden
democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia
tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados
de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la
Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara,
declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado
con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los
tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. (g.n.) (NEGÓCIO;
CIPRIANO, 2010, p. 15, 23, 27 e 28).

Destaca-se, na Carta Argentina, que os Tratados possuem hierarquia superior as leis.
Indo além, a Constituição Argentina incorporou expressamente no seu texto constitucional,
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a Declaração Universal de Direito Humanos e a Convenção Americana de Direitos
Humanos (e muitos outros instrumentos), que passaram a possuir, dentro do sistema
jurídico constitucional argentino, hierarquia constitucional. A Nação Argentina evidenciou,
na sua Constituição, questões referentes as ilhas Malvinas e outras, em vista que a Nação
foi desprovida de seus domínios, considerando-as, portanto, objeto de reivindicação de sua
soberania.
Disposiciones Transitorias. Primera: La Nación Argentina ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010,
p. 44)

A Constituição da Bolívia, de 2009, evidenciou princípios básicos para aprovar
Tratados. Dentre esses princípios, os Tratados devem estar em harmonia com a natureza,
defesa da biodiversidade, incluindo plantas, animais, micro-organismos e qualquer matéria
viva, bem como a soberania alimentária e proibição referente aos elementos tóxicos e
OGMs – Organismos Geneticamente Modificados.

Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y
ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en
función de la soberanía y de los intereses del pueblo. II. La negociación,
suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios
de: 1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos
internos y solución pacífica de los conflictos. 2. Rechazo y condena a toda forma
de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. 3. Defensa y
promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y
ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación. 4. Respeto a
los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. 5. Cooperación y
solidaridad entre los estados y los pueblos. 6. Preservación del patrimonio,
capacidad de gestión y regulación del Estado. 7. Armonía con la naturaleza,
defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas de apropiación privada para
el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier
materia viva. 8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población;
prohibición de importación, producción y comercialización de organismos
genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio
ambiente. 9. Acceso de toda la población a los servicios básicos para su bienestar
y desarrollo. 10. Preservación del derecho de la población al acceso a todos los
medicamentos, principalmente los genéricos. 11. Protección y preferencias para
la producción boliviana, y fomento a las exportaciones con valor agregado.
(NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 139-140)

A Carta Boliviana de 2009, segue enaltecendo a prevalência e superioridade dos
Tratados internacionais no ordenamento jurídico interno, caso estes sejam mais favoráveis.
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Referidos instrumentos internacionais, sendo mais benéficos, serão considerados nesse
ponto, acima da Constituição.

Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera
adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la
Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos
reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados
internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más
favorables. (g.n.) (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 140-141)

É sabido, historicamente, que o Chile apropriou-se das terras Bolivianas que
atingiam o Oceano Pacífico (séc. XIX), suprimindo seus domínios terrestres com saída
para o mar. Existe uma conhecida máxima Boliviana: el mar y nuestro; reconquista y un
deber. Nesse sentido, a Constituição da Bolívia, de 2009, deixa explícito o desejo de
retomar o acesso marítimo.
Artículo 267. I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e
imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su spacio
marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios
pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen
objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Artículo 268. El
desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, y de la marina
mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección será
ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley. (NEGÓCIO;
CIPRIANO, 2010, p. 143)

A Carta Boliviana de 2009, destacou também, a expressão “bloco de constitucionalidade”. Referido “bloco constitucional” será integrado pelos Tratados e Convênios
Internacionais e de Direito Comunitário. No plano da aplicação das normas jurídicas
Bolivianas, deverá ser observada, de forma harmônica, a Constituição do País e os tratados
internacionais.
Artículo 410. I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos
públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la
presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento
jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición
normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y
Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de
Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas
jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las
entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados
internacionales. (g.n.) (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 201-202).

A Carta Equatoriana de 2008, foi bastante abrangente com relação as matérias
relacionadas aos recursos ambientais internacionais. De início, a Constituição do Equador
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declara a plataforma continental, insular e marítima, como parte integrando do território.
Em seguida, declara exercer direitos sobre os espaços marítimos e a Antártida.
Art. 4. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de
dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y
pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo,
las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la
plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular
y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El
territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará
contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es
Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos
correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos
y la Antártida. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 651).

A Constituição Equatoriana de 2008, dedica dispositivo específico para os Tratados,
que devem ser interpretados segundo os princípios: a favor do ser humano, não restrição
de direitos, aplicação direta e cláusulas abertas. A Constituição Equatoriana também
destaca a importância da arbitragem internacional e regional latinoamericana, com base
nos princípios da transparência, equidade e justiça internacional.
Art. 417. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo
establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano,
de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta
establecidos en la Constitución. (g.n.)
(…)
Art. 422. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales em los
que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje
internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el
Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e
instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre
Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por
órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán
intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la
controversia. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el
Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la
deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia
internacional. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 793-794)

No plano da aplicabilidade, assim como a Carta Boliviana de 2009, a Constituição
Equatoriana de 2008 indica a necessidade de integrar o ordenamento jurídico
constitucional com os tratados e demais instrumentos internacionais. A ordem de aplicação
das normas compreende a Constituição e os instrumentos internacionais. Sendo estes mais
favoráveis – os instrumentos internacionais –
nacional.

prevalecem no ordenamento jurídico
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Art. 424. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra
del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario
carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra
norma jurídica o acto del poder público. Art. 425. El orden jerárquico de
aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y
convenios internacionales; (…) (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 795)

A Constituição da Colômbia de 1991, destaca a interpretação dos direitos e deveres
da Carta, que deve ocorrer em sintonia com os tratados internacionais integrados ao seu
ordenamento jurídico. A Carta Colombiana almeja a formação de uma comunidade
latinoamericana de nações, com organismos supranacionais, incluindo parlamentos andino
e latinoamericano.
ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
(…)
ARTICULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y
política con las demás naciones y especialmente, con los países de América
Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de
equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive
para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá
establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del
Parlamento Latinoamericano. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 522 e 573)

A Constituição do Peru, de 1993, previu expressamente a questão internacional das
200 milhas, referente ao seu espaço marítimo. Peru estabelece que os tratados fazem parte
do direito nacional, admitindo que o nacional possa recorrer a tribunais internacionais, caso
tenha seus direito constitucionais violados. A Carta Peruana segue dizendo que as normas
constitucionais, referentes aos direitos e liberdades, devem ser interpretadas conforme os
preceitos da DUDH – Declaração Universal dos Direitos do Homem

Artículo 54°. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el
suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El
dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como
su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas
desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado
ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación
internacional, de acuerdo con la ley y com los tratados ratificados por el Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su
territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio
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de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con
los tratados ratificados por el Estado.
Artículo 55°. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del
derecho nacional. Artículo 205°. Agotada la jurisdicción interna, quien se
considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir
a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o
convenios de los que el Perú es parte.
(…)
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS - Cuarta. Las normas relativas
a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el
Perú. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 260 e 304)

A Carta Venezuelana de 1999 – assim como outras, citadas anteriormente – destaca
a hierarquia constitucional dos Tratados, prevalecendo na medida que contenham direitos
mais favoráveis aos previstos na Constituição. Assim como a Colômbia, a Carta
Venezuelana também propõe a formação de uma comunidade latinoamericana e caribenha
de nações, via organizações supranacionas, a fim de defender, dentre outros, interesses
ambientais comuns. Indo além, destina atenção especial as relações iberoamericanas
(Portugal e Espanha).
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen
en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y
ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de
la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás
órganos del Poder Público.
(…)
Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de
naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y
ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales
que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de
nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad
colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a
organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las
competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro
de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la
República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política
común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco
de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del
ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación
interna. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 153 e 173)

A Constituição do Paraguai, de 1992, expressa como relevante os tratados, acordos
e convênios celebrados, compreendendo que são integrantes do direito positivo nacional.
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Artículo 137 - DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION La ley suprema
de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos
internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y
otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia,
integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.
(NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 191).

Já a Carta Guatemalteca de 1985 vai mais longe, indicando que os tratados
internacionais sobre direitos humanos, colocam-se em nível superior ao ordenamento
jurídico interno. A Constituição da Guatemala, de 1985, enumera expressamente os bens
do Estado, dentre eles, a zona marítima terrestre e a plataforma continental.
Art. 46. Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio
general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones
aceptados y ratificados por Guatemala, tienen reeminencia sobre el derecho
interno.
(…)
Art. 121. Son bienes del estado:
(…)
b. Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los lagos,
ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite
internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de
aprovechamiento hidroe léctrico, las aguas subterráneas y otras que sean
susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares
en la extensión y término que fije la ley;
(…)
d. La zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la
extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales
ratificados por Guatemala; (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 252 e 271)

A Constituição de El Salvador, de 1983, assim como as anteriores, expressa em
detalhes os seus limites territoriais e os bens do Estado, dentre eles, a plataforma insular e
continental. Ressalta também – assim como a Carta Peruana – a previsão expressa de
jurisdição e soberania sobre as 200 milhas marítimas. A Carta Salvadorenha deixa claro
que em caso de conflito entre a lei e o tratado, prevalecerá este
Art. 84. El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción
y soberanía es irreductible y además de la parte continental, comprende: El
territorio insular integrado por las islas, islotes y cayos que enumera la Sentencia
de la Corte de Justicia Centroamericana, pronunciada el 9 de marzo de 1917 y
que además le corresponden, conforme a otras fuentes del Derecho Internacional;
igualmente otras islas, islotes y cayos que también le corresponden conforme al
derecho internacional. Las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de
Fonseca, el cual es una bahía histórica con caracteres de mar cerrado, cuyo
régimen está determinado por el derecho internacional y por la sentencia
mencionada em el inciso anterior. El espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma
continental e insular correspondiente; y además, El Salvador ejerce soberanía y
jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marinos hasta una distancia de
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200 millas marinas contadas desde la línea de más baja marea, todo de
conformidad a las regulaciones del derecho internacional. Los límites del
territorio nacional son los siguientes: AL PONIENTE, con la República de
Guatemala, de conformidad a lo establecido en el Tratado de Límites
Territoriales, celebrado en Guatemala, el 9 de abril de 1938. AL NORTE, y AL
ORIENTE, en parte, con la República de Honduras, em las secciones delimitadas
por el Tratado General de Paz, suscrito en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980.
En cuanto a las secciones pendientes de delimitación los límites serán los que se
establezcan de conformidad con el mismo Tratado, o en su caso, conforme a
cualquiera de los medios de solución pacífica de las controversias internacionales.
AL ORIENTE, en el resto, con las Repúblicas de Honduras y Nicaragua en las
aguas del Golfo de Fonseca. Y AL SUR, con el Océano Pacífico.
(…)
Art. 144. Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con outros
estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al
entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta
Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado
vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley,
prevalecerá el tratado. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 188-189 e 205).

A Constituição de Honduras, de 1982, estabelece a execução obrigatória de
sentenças arbitrais e judiciais de caráter internacional
Art. 15. Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional
que propenden a la solidaridad humana, al respecto de la autodeterminación de
los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia
universales. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria
ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional.
(NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 336).

No mesmo sentido, encontram-se, a título de exemplos, a Constituição – já
centenária – do México, de 1917 (NEGÓCIO & CIPRIANO, 2010, p. 462-463) 34 ; a
Constituição do Panamá, de 1972 (NEGÓCIO & CIPRIANO, 2010, p. 626) 35 ; a
Constituição da Costa Rica, de 1949 (NEGÓCIO & CIPRIANO, 2010, p. 116) 36. A Carta
34

Art. 42. El territorio nacional comprende: I. El de las partes integrantes de la Federación; II. El de
las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; III. El de las islas de Guadalupe y las de
Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las
islas, cayos y arrecifes; V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho
Internacional y las marítimas interiores; VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y
modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.
35
Art. 3º. El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial,
la plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica de acuerdo
con los tratados de limites celebrados por Panamá y esos Estados. El territorio nacional no podrá ser jamás
cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados. Art. 4º. La República de
Panamá acata las normas del Derecho Internacional. Art. 317. La Autoridad del Canal de Panamá y todas
aquellas instituciones y autoridades de la República vinculadas al sector marítimo, formarán parte de la
estrategia marítima nacional.
36
Art. 5. El territorio nacional está comprendido entre el mar Caribe, el Océano Pacífico y las
Repúblicas de Nicaragua y Panamá. Los límites de la República son los que determina el Tratado Cañas-
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Costa-riquense indica claramente que os Tratados podem prevalecer sobre o ordenamento
jurídico interno, nos termos da Carta e conforme os princípios de direito internacional
(NEGÓCIO & CIPRIANO, 2010, p. 136)37
Empreendidas as pesquisas e investigações referentes aos textos constitucionais
latinoamericanos e caribenhos, preliminarmente, resta compreendido, que:
1º. Os tratados e demais instrumentos internacionais, já contidos e/ou após
introduzidos no ordenamento interno do respectivo país – na maioria das Cartas
Constitucionais – possuem proeminência ou preponderância, em face do ordenamento
jurídico nacional infraconstitucional;
2º. Em algumas Constituições, e em determinadas situações, os instrumentos
internacionais vão mais longe: sendo mais benéficos, possuem hierarquia superior (mais
valia) e complementar a própria Constituição;
3º. Em algumas Constituições, os tratados e demais instrumentos internacionais, só
podem ser aprovados, para posterior introdução no ordenamento jurídico do respectivo país,
se estiverem consentâneos aos princípios constitucionais específicos, dentre eles, os
direitos ambientais;
4º. Várias Constituições indicam expressamente o ambiente marinho – plataforma
continental e insular – integrado ao patrimônio do Estado, sendo que algumas Cartas
Constitucionais indicam expressamente as 200 milhas marítimas;
5º.

Algumas Constituições aderem expressamente aos preceitos da DUDH –

Declaração Universal dos Direitos do Homem (dentre outras Declarações, a exemplo da
Carta Argentina), como parte integrante do ordenamento constitucional;
6º. Algumas Constituições indicam a necessidade de formatar – via tratados
internacionais – organismos internacionais ou comunitários, gerenciadores de uma ordem
supranacional latinoamericana e caribenha de nações, para persecução de interesses
comuns, sobretudo ambientais.

Jerez de 15 de abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888, con respecto a
Nicaragua, y el Tratado Echandi Montero-Fernández Jaén de 1º de mayo de 1941 en lo que concierne a
Panamá. La Isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio nacional.
37
Art. 105. La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por
medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún
convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho
Internacional.
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4.2. Direitos ambientais fundamentais – nível constitucional latinoamericano e
brasileiro

A matéria ambiental, no plano constitucional brasileiro, alçou status constitucional
a partir da atual Constituição Republicana de 1988: Art. 225. Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações.38
A fim de robustecer essa investigação, referente ao plano ambiental constitucional,
revele-se que também existem Constituições latinoamericanas que estão – almenos no
aspecto formal dos textos – mais detalhadas e “avançadas” nessa matéria, em vista da
Constituição Brasileira de 1988. De início, vale consultar novamente a Constituição da
Bolívia, de 2009.
Nota-se, obviamente, na leitura do texto da Constituição Boliviana de 2009, grande
quantidade de dispositivos destinados as questões ambientais. Os dispositivos
ambientalistas expostos aqui, compreendem apenas um rol exemplificativo. Existem muitos
outros na atual Carta Boliviana, considerada, portanto, altamente protetiva referente ao
meio ambiente. Da mesma forma, a Carta Equatoriana de 2008, na sequência.
Destaque-se,

inicialmente,

a

existência

de

um

Tribunal

especializado:

Agroambiental. Pela denominação, referido Tribunal está destinado as questões rurais /
agrárias / campesinas + questões ambientais relacionadas. A Constituição Boliviana pugna
pela busca de formas alternativas de energia. Os resíduos (sólidos, industriais, tóxicos e
nucleares) possuem especial destaque. Já o bem ambiental “água” considera-se um direito
fundamentalíssimo (superlativo)

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable,
protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los
individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de
otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una
colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del
derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones
públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.
(…)

38. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> acesso em 25 out.
2019
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Artículo 299. I. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida
entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
(…)
8. Residuos industriales y tóxicos.
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos. (g.n.)
(…)
Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales
autónomos, en su jurisdicción:
(…)
27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la
política del Estado.
(…)
Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así
como mantener el equilibrio del medio ambiente.
Artículo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión
ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que
pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.
Artículo 344. I. Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares en el territorio boliviano, así como la internación, tránsito y depósito
de residuos nucleares y desechos tóxicos. (g.n.)
(…)
Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en
el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua
sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad,
equidad, diversidad y sustentabilidad. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 125185)

Em suma, a Carta Boliviana de 2009, está em um estágio de promoção/proteção
ambiental – almenos no aspecto formal, do seu texto constitucional – bem além da Carta
Brasileira de 1988. É claramente mais abrangente e detalhista que o texto constitucional
brasileiro, referente as questões ambientais. A Lei Fundamental Boliviana de 2009 indica,
especialmente, a imprescritibilidade dos delitos ambientais e considera todas as formas de
energia, incluindo energias alternativas.

Artículo 347. I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos
nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se
declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la
imprescriptibilidad de los delitos ambientales.
(…)
Artículo 348. I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los
hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la
biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas
físicas susceptibles de aprovechamiento.
(…)
Artículo 378. I. Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un
recurso estratégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el
desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia,
continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente. Artículo 379. I.
El Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de
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producción de energías alternativas, compatibles con la conservación del
ambiente. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 170-188).

Outro exemplo a ser destacado, referente a questão ambiental constitucional,
encontra-se no texto da Constituição do Equador de 2008. Nota-se, na leitura do texto da
Constituição Equatoriana de 2008 (da mesma forma que a Carta Boliviana de 2009),
grande quantidade de dispositivos destinados as questões ambientais. Os dispositivos
ambientalistas Equatorianos, expostos aqui, compreendem apenas um rol exemplificativo.

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados.
Art. 15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes
y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la
soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo,
producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento
y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y
las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos
genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten
contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de
residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. (NEGÓCIO;
CIPRIANO, 2010, p. 188-226)

Existem muitos outros na atual Carta Equatoriana, considerada, em consequência –
assim como a Carta Boliviana – altamente protetiva referente ao meio ambiente. Essa
premissa vem se multiplicando nas Constituições estrangeiras mais recentes, forjadas
nesses primeiros lustros do sec. XXI.
De início, fica bem demonstrado no texto da Constituição do Equador de 2008, a
busca de tecnologia a favor de energias alternativas limpas, almejando-se também uma
sustentabilidade alimentária; e proibindo-se uso de agrotóxicos ou similares, bem como
OGMs – Organismos Geneticamente Modificados. Vincula-se a saúde a diversas questões
consequenciais, inclusive referentes ao plano ambiental. Impõe a recuperação / restauração
ambiental como um “direito da natureza” (concepção biocentrista).

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este
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derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas,
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y
salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los
principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional.
(…)
Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas: 1. El derecho a la
inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 2. El derecho a una vida
digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda,
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
(…)
Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o
mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Art. 73. EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la
introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar
de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen
vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
(…)
Art. 250. El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema
necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una
circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral
recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y
culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y
protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay. (NEGÓCIO;
CIPRIANO, 2010, p. 58-93 e 650-690)

Indo mais longe, a Carta Equatoriana afirma que a proteção da floresta amazônica é
relevante para o equilibrio ambiental do planeta (concepção global). A Constituição de
2008 determina que todas as propriedades do país (públicas, privadas ou outras formas),
devem cumprir função socioambiental.
Busca-se também a eficiência energética com tecnologias limpas e renováveis,
evitando-se a contaminação atmosférica. No planejamento urbano, buscar-se-á o uso
racional da água e a destinação dos resíduos, bem como incentivo aos transportes não
motorizados
Art. 282. El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la
función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley,
regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe
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el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o
privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua
de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad,
eficiencia y sostenibilidad ambiental. (…)
Art. 321. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas
pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que
deberá cumplir su función social y ambiental.
(…)
Art. 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad
y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán
de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas
las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución
y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la
naturaleza.
(…)
Art. 396. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de
duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista
evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y
oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al
ambiente, además de las sanciones correspon-dientes, implicará también la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas
y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción,
distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la
responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y
reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental
permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños
ambientales serán imprescriptibles.
(…)
Art. 400. El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya
administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se
declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus
componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio
genético del país.
Art. 401. Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado
por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se
podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado
regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la
biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y
comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o
experimen-tales.
(…)
Art. 413. El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de
prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías
renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la
soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al
agua.
Art. 414. El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la
mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de
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gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación
atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación,
y protegerá a la población en riesgo. (NEGÓCIO; CIPRIANO, 2010, p. 690-735).

Existem muitas Constituições Estrangeiras – inclusive de outros Continentes – que
poderiam ser colacionadas nessa investigação. Inobstante, as atuais Cartas do Equador
(2008) e da Bolívia (2009), já compreendem referenciais suficientes para explanação do
assunto, a nível constitucional ambiental latino-americano.
Atente-se, porém: enquanto o aspecto formal dos textos constitucionais está muito
bem resolvido, o plano operacional – nacional e internacional – segue claudicante, para
dizer o menos. Portanto, cabe analisar os mecanismos jurídicos de proteção, na sequência
dessa investigação.

4.3. Mecanismos de proteção internacional dos bens jurídicos ambientais

De nada adiantariam constituições, tratados, pactos, convenções, protolocolos
internacionais etc. bem como sua adesão pelos sistemas jurídicos nacionais (notadamente
latinoamericanos), sem os respectivos mecanismos internacionais que venham conferir
efetiva proteção ambiental. Portanto, estes – mecanismos de proteção – vão engendrar a
necessária praticidade e aplicabilidade ambiental, às normas nacionais e internacionais,
recepcionadas em cada país. Valerio de Oliveira Mazzuoli questiona

Mas por que uma proteção internacional do meio ambiente? A resposta, nos
parece, não demanda grande esforço. A necessidade de uma proteção
internacional do meio ambiente existe porque os Estados se deram conta de que
os problemas ambientais ultrapassaram fronteiras e não têm como ser resolvidos
senão pela cooperação entre eles. Em outras palavras, desde o momento em que
o meio ambiente começa a ser alterado (…) é que as preocupações com a sua
salvaguarda tomam cada vez mais espaço na agenda internacional. Por isso a
afirmação da melhor doutrina de que, sem ter de invocar conceitos como o de
globalização, a definição de meio ambiente já apontaria que as resoluções das
questões ambientais têm de ocorrer unicamente em nível internacional. (…) A
proteção do meio ambiente não é matéria reservada ao domínio exclusivo da
legislação doméstica dos Estados, mas é dever de toda a comunidade
internacional. A proteção ambiental, abrangendo a preservação da natureza em
todos os seus aspectos relativos à vida humana, tem por finalidade tutelar o meio
ambiente em decorrência do direito à sadia qualidade de vida, em todos os seus
desdobramentos, sendo considerado uma das vertentes dos direitos fundamentais
da pessoa humana. (MAZZUOLI, 2014, p. 1060 e 1074).
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Inicialmente, sabe-se que, do ponto de vista jurídico internacional, existem
múltiplas questões ambientais internacionais que são levadas usualmente à CIJ – Corte
Internacional de Justiça – Tribunal da ONU (Organização das Nações Unidas). A CIJ,
doravante, atua em vista dos mecanismos globais de proteção ambiental.
Já no plano continental, comunitário ou regional americano, a base normativa sobre
a questão é o Protocolo de San Salvador de 1988, ratificado no Brasil em 1999, pelo
Decreto nº 3.321/1999. O Decreto Federal nº 3.321/1999, promulga referido Protocolo de
San Salvador, de 1988, compreendendo norma complementar à CADH – Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, de 1969. A CADH é denominada Pacto de São Jose
da Costa Rica, sendo ratificada pelo Brasil, através do Decreto Federal nº 678/1992.39
Em suma, o instrumento internacional denominado “Protocolo de São Salvador”,
concluído em 17 de novembro de 1988, em El Salvador (América Central), compreende
norma adicional ou complementar à CADH, em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais.
Consta no artigo 11 do Protocolo de São Salvador, de 1988: Direito ao Meio
Ambiente Sadio. 1. Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a dispor dos
serviços públicos básicos. 2. Os Estados-Partes promoverão a proteção, preservação e
melhoramento do meio ambiente.40
Para fins de aplicação internacional do Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, e
seu instrumento suplementar, o Protocolo de São Salvador, de 1988, criou-se como órgão
julgador, a CIDH – Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em San José,
Costa Rica.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos, compreende o Tribunal competente
para as questões ambientais internacionais, envolvendo danos ambientais ocorridos no
plano regional do continente americano. São exemplos de decisões da CIDH – Corte
Interamericana de Direitos Humanos – de interesse ambiental

En el Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, la Corte reconoció que al
desconocerse el derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre sus
territorios, se podrían estar afectando outros derechos básicos, como el derecho a
la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y
sus miembros. Puesto que el goce y ejercicio efectivos del derecho a la propiedad
comunal sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades
indígenas conserven su patrimonio, los Estados deben respetar esa especial
39. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm> acesso em: 25 out. 2019
40. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3321.htm> acesso em: 26 out. 2019
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relación para garantizar su supervivencia social, cultural y económica. Asimismo,
se ha reconocido la estrecha vinculación del territorio con las tradiciones,
costumbres, lenguas, artes, rituales, conocimientos y otros aspectos de la
identidad de los pueblos indígenas, señalando que en función de su entorno, su
integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades
indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural
inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades
y grupos indígenas. (VÍQUES; LOAIZA; RODRÍGUEZ, 2013, p. 47).
En el Caso Kawas Fernández, el Tribunal ordenó Estado tiene el deber de
adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo o judicial, o el
perfeccionamiento de las existentes, que garanticen la libre realización de las
actividades de los defensores del medio ambiente; la protección inmediata a los
defensores del medio ambiente ante el peligro o amenazas que se susciten con
motivo de su labor, y la investigación inmediata, seria y efcaz de los actos que
pongan en peligro la vida o la integridad de los defensores ambientalistas, con
motivo de su trabajo. (…) En el Caso Kawas Fernández, como una forma de
contribuir a que hechos como los del presente caso no se repitan, la Corte estimó
conveniente ordenar al Estado la realización de una campaña nacional de
concientización y sensibilización, dirigida a funcionarios de seguridad,
operadores de justicia y población general, sobre la importancia de la labor que
realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la
defensa de los derechos humanos. El Estado contará com un plazo máximo de
dos años a partir de la notifcación de la presente Sentencia para su ejecución.
(VÍQUES; LOAIZA; RODRÍGUEZ, 2013, p. 643-644)

A essa altura, revela-se fundamental destacar uma normatização de cooperação
jurídica internacional, a cargo do Brasil. Referida cooperação internacional, dar-se-á,
segundo o CPC – Código de Processo Civil – de 2015, nos termos do Artigo 27. A
cooperação jurídica internacional terá por objeto: I - citação, intimação e notificação
judicial e extrajudicial; II - colheita de provas e obtenção de informações; VI - qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira.41 Esse inciso VI, do
artigo 27, é repetido no inciso III, do artigo 30, do mesmo CPC brasileiro.
Referidos dispositivos do Código de Processo Civil brasileiro, com destaque sobre
a parte extrajudicial e probatória, complementados por outras normas nacionais e
internacionais, admitem diversas atuações e incursões pelos Tabeliães de Notas/Notários
brasileiros, a favor das questões ambientais nacionais e estrangeiras.
Nesse sentido, Tabeliães de Notas poderão materializar atas notariais ambientais
(meios probatórios extrajudiciais, revestidos de fé pública), inclusive em face de danos
ambientais transfronteiriços. Teoricamente, poder-se-ia empreender diligências até alto-mar.
Esse ponto será avaliado de forma mais detalhada, em momento posterior dessa
pesquisa/investigação.
41. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> acesso em 25
out. 2019
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4.4. Meios alternativos de resolução de controvérsias (sistema multiportas)
A essa altura, é pertinente repisar esse ponto específico e relevante para essa
pesquisa. Conforme esclarecimentos em passagens anteriores, passou-se a reconhecer, com
mais evidência nesse séc. XXI, tanto no plano internacional continental (Américas –
Caribe – Europa, Ásia, África e Oceania), quanto em nosso sistema jurídico nacional, que
os meios alternativos de resolução de conflitos compreendem mecanismos eficientes,
colaboradores da justiça e materializadores da pacificação social.
Essa premissa alternativa parte do princípio que podem coexistir vários
mecanismos ou possibilidades, aptos a resolução das controvérsias pessoais ou coletivas
em testilha. Daí a denominação: multiportas. L. Guilherme Marinoni, Sérgio C. Arenhart e
D. Mitidiero explicam que

Justiça Multiportas (Multi-door Dispute Resolution). A necessidade de
adequação da tutela dos direitos não se dá apenas na forma judiciária. O CPC
reconhece que, muitas vezes, a forma adequada para a solução do litígio pode
não ser a jurisdicional. E por isso que o seu art. 3º reconhece a arbitragem (§ 1º)
e declara que é dever do Estado promover e estimular a solução consensual dos
litígios (§§ 2º e 3º). Nessa linha, o Código corretamente não alude à arbitragem,
à conciliação e à mediação e a outros métodos como meios alternativos, mas
simplesmente como métodos de solução consensual de conflitos. Embora tenham
nascido como meios alternativos de solução de litígios (alternative dispute
resolution), o certo é que o paulatino reconhecimento desses métodos como os
meios mais idôneos em determinadas situações (como, por exemplo, a mediação
para conflitos familiares, cuja maior idoneidade é reconhecida pelo próprio
legislador, no art. 694, CPC) fez com que se reconhecesse a necessidade de
alteração da terminologia para frisar semelhante contingência. Em outras
palavras: de métodos alternativos passaram a métodos adequados, sendo daí
oriunda a ideia de que o sistema encarregado de distribuir justiça não constitui
um sistema que comporta apenas uma porta, contando sim com várias portas
(multi-door dispute resolution), cada qual apropriada para um determinado tipo
de litígio. (MARINONI, ARENHART, MITIDIERO, 2017, p. 158)

Em verdade, o atual CPC brasileiro, de 2015, está consagrando o que a
Constituição da República Federativa de 1988, previu em seu Preâmbulo: Nós,
representantes do povo brasileiro, (…) e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias (…). Seguido pelo Artigo 4º. A República
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Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
(…) VII – solução pacífica dos conflitos.42
Em complemento – de forma proeminente às normas nacionais infraconstitucionais
– o sistema jurídico internacional americano, através da CADH (Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, de 1969), denominado Pacto de São Jose da Costa Rica,
recepcionada no ordenamento brasileiro (Decreto Federal nº 678/1992); complementada
pelo Protocolo de São Salvador, de 1988, igualmente recepcionado no ordenamento
brasileiro (Decreto Federal nº 3.321/1999), compõem mecanismos supranacionais
americanos de soluções pacíficas de controvérsias. Portanto, o denominado sistema
multiportas está devidamente constitucionalizado e internacionalizado.

4.4.1. O plano registral e notarial a favor do sistema multiportas

Esse tema foi tratado precedentemente no item 3.2. Mediação e conciliação
notarial. Inobstante, a essa altura, impende regressar a essa especificidade. Em vista dessa
investigação/pesquisa, torna-se fundamental considerar a possibilidade de agregar as
atividades notariais e registrais, a favor do sistema multiportas.
Basta dizer que referido sistema opera com várias possibilidades de resolução, em
vista do caso concreto, citando como exemplos: resolução judicial, ou arbitragem, ou
resolução extrajudicial etc.
É dever do Estado brasileiro promover e estimular a solução consensual dos litígios.
Portanto, a resposta só pode ser uma: os agentes públicos das atividades notarias e
registrais devem cerrar fileiras – como coprotagonistas – dentre as outras espécies de
mecanismos convencionados multiportas.
Em suma, Registradores e Tabeliães não só podem como devem materializar ações
adequadas, a fim de resolver controvérsias, acaso existentes, afetas as suas atribuições e
atividades empreendidas diariamente, nos milhares de Tabelionatos brasileiros. Martha e
Renata El Debs e Thiago Silveira esclarecem que

Podemos citar como vantagens, a capacidade jurídica e a experiência dos
delegatários; o procedimento mais célere e com o melhor custo-benefício; a
segurança jurídica, a economia do dinheiro público; a capilaridade dos cartórios.
42. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> acesso em 25 out.
2019
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(…) No Brasil, os delegatários exercem o papel de: a) consultor jurídico, porque
assessoram as partes, imparcialmente, par que suas vontades se traduzam em
possibilidades jurídicas; b) polícia jurídica, fazendo a prevenção de litígios; e c)
redator qualificado, pois reveste de forma jurídica e adequada a vontade das
partes. Promove-se assim assistência jurídica, com vista à segurança jurídica
preventiva (DEBS; SILVEIRA, 2020, p. 163)

No plano normativo Brasileiro, em sintonia com o sistema multiportas de
resoluções, são exemplos da crescente atuação extrajudicial – a favor dos Notários/
Registradores – em vista de sua capacidade jurídica resolutiva e operabilidade:
1º. Lei Federal nº 8560/1992, que trata da facilitação de paternidade perante os
Registro de Pessoas Naturais;
2º. Lei Federal nº 9514/1997, que trata da execução extrajudicial, perante os
Registros de Imóveis;
3º. Lei Federal nº 10.931/2004, que trata das retificações administrativas, perante os
Registros de Imóveis;
4º. Lei Federal nº 11.441/2007, que trata dos procedimentos extrajudiciais de
divórcios, inventários e partilhas, perante os Tabelionatos de Notas;
5º. Lei Federal nº 13105/2015, que trata da usucapião extrajudicial, a ser operada
perante os Tabelionatos de Notas e os Registros de Imóveis;
6º. Lei Federal nº 13140/2015, que trata da mediação e conciliação judicial e
extrajudicial, incluindo os Registros/Tabelionatos (Artigo 42);
7º. Lei Federal nº 13465/2017, que trata da regularização fundiária, admitindo
composição extrajudicial, perante o Registro de Imóveis (Artigo 21).
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5. MEIOS DE PROVA NA ATUAL ORDEM JURÍDICA

Os meios de prova, sob a ótica jurídica, compreendem a razão impulsionadora de
quaisquer julgamentos, sobretudo os judiciais. Essa premissa, histórica e mundial,
permanece, em sua essência, a milênios. Atualmente, com mais evidência, as provas em
geral mereceram acolhida nos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos. Dessa
forma, as provas compreendem parte fundamental dos procedimentos decisórios em geral,
incluindo os administrativos e/ou extrajudiciais, especialmente no contexto das mediações,
conciliações e arbitragens.
Sem as provas pertinentes ou aplicáveis ao fato, a empreitada jurídica – judicial
e/ou extrajudicial – estará certamente fadada ao insucesso (seja para “condenar” ou
“absolver”); já com as provas adequadas e aptas ao caso concreto, ter-se-á o resultado
positivo almejado, como regra. Vale repetir: essa regra viceja historicamente, de forma
multissecular, em quaisquer sistemas continentais. Impende definir juridicamente esse
verbete – prova – possuidor de múltiplos significados. Nas palavras de O. J. de Plácido e
Silva
A prova consiste, pois, na demonstração de existência ou da veracidade daquilo
que se alega como fundamento do direito que se defende ou que se contesta. E,
nesta razão, no sentido processual, designa também os meios, indicados na lei,
para realização dessa demonstração, isto é, a soma dos meios para constituição
da própria prova, ou seja, para conclusão ou produção de certeza.(…) A prova,
por isso, constitui, em matéria processual, a própria alma do processo ou a luz,
que vem esclarecer a dúvida a respeito dos direitos disputados. (…) Em
consequência, quem não prova o que afirma não pode pretender ser tida como
verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que
atenda o pedido feito. (SILVA, 2006, p. 1127-1128)

Agregando diversas conceituações de autores estrangeiros, referentes ao tema,
esclarece Marcio Koji Oya que
O vocábulo “prova” (do latim probatio e derivado do verbo probare) é utilizado
em diferentes acepções e a mais genérica parece ser a anotada por Édouard
Bonnier ao indicar ser ela “o conjunto de diversos meios pelos quais a
inteligência chega à descoberta da verdade”. Ou, ainda, a destacada por Benthan,
que a entende como um fato supostamente verdadeiro que se presume deva servir
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de motivo de credibilidade sobre a existência ou inexistência de outro fato, ou a
sugerida por Malatesta, que verifica nela um fato físico que nos leva ao
conhecimento de outro fato físico ou moral, e aquele que nos conduz ao
conhecimento de outro que não havia sido percebido diretamente, constituindo a
prova deste. (…) No mesmo sentido as observações de Laurente, ao assinalar ser
a prova o próprio meio mesmo que as partes utilizam para demonstrar o fato
discutido, de Del Giúdice, que visualiza a prova como o meio que o legislador
reputa apto para confirmar a verdade dos fatos, e de Planiol e Ripert, que
advertiam que se entende como prova os elementos de convicção considerados
em si mesmos. (…) Logo se percebe que a prova aceita diversas conceituações,
ora aproximando-as da ação, ora ao meio para a busca da verdade, ora ao
resultado dessa busca. (OYA, 2011, p.277-277)

Basicamente, sob o aspecto jurídico, de forma genérica e preliminar, merecem
destaque alguns gêneros ou grupos de provas típicas (com previsão normativa expressa),
tradicionalmente considerados no Brasil:
1º. Provas pessoais. São espécies aqui, os depoimentos pessoais, as confissões e as
testemunhas. Essas últimas – testemunhas – revelam sua percepção pessoal e
conhecimento sobre o fato em questão. Obviamente, sendo testemunhas das partes,
almejam favorecer o seu solicitador. Incluem-se, nesse grupo, as gravações ambientais,
tendo em vista que são conversas entre interlocutores, captados por aparelhos diversos. Em
vista que as questões ambientais transitam por diversas responsabilidades jurídicas (penal,
administrativa, civil etc.), seja de forma isolada ou concomitante, as provas pessoais,
muitas vezes, colocam-se em situação de protagonismo.
2º. Provas documentais. São espécies, os documentos privados ou particulares e/ou
documentos públicos. De regra, os documentos são físicos, sendo exemplos: contratos,
apólices, títulos de crédito, testamentos, certidões, escrituras etc. Esse suporte físico leva a
necessidade de demonstração do referido documento (em regra, original), para fins
probatórios.
Vale destacar atualmente a crescente existência dos documentos eletrônicos. Estes,
respeitados os critérios normativos preestabelecidos, possuem o mesmo valor que os
documentos físicos. Basta dizer que os processos judiciais, atualmente, utilizam o formato
eletrônico do início ao fim (PJe).
3º. Provas periciais. Tais provas são examinadas e elaboradas por um ou mais
especialistas, em vista do caso concreto. De regra, exigem pessoas versadas sobre o tema,
nas mais diversas áreas, para fins probatórios. Assim, uma necropsia será feita por um
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médico legista; uma inconsistência estrutural, em uma construção urbana, será examinada
por um engenheiro, e assim por diante.
Note-se que as perícias ambientais admitem equipes multidisciplinares, em vista
das diversas áreas do conhecimento envolvidas, para fins de aferição. Revele-se que as
Atas Notariais não são (nem substituem) referidas provas. Perícias são celebradas por um,
dois ou vários especialistas, em vista de quesitos precedentes, formalizados por escrito
(sistema de perguntas e respostas). Atas notariais são formalizadas a pedido de um/a
interessado/a, sempre por um/a Tabelião/ã, descrevendo fatos, conforme os sentidos do/a
agente público/a celebrante. O Tabelião poderá agregar, ao instrumento descritivo – ou seja,
à Ata Notarial – fotos, gravações e filmagens.
4º. Inspeção judicial (e extrajudicial). O atual Código de Processo Civil, de 2015
(assim como o anterior CPC, de 1973), dedicou dispositivos específicos para a inspeção
judicial: Artigos 481 a 484. Ressalte-se que tratando-se de matéria agrária, essa
possibilidade – inspeção judicial – foi constitucionalizada: CRFB/1988, Art. 126. (...)
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á
presente no local do litígio.
No plano extrajudicial, Notários e Registradores também podem celebrar, a muito
tempo, inspeções e/ou diligências in loco. Os Tabeliães de Notas possuem previsão
específica nesse desiderato, nos termos da LNR – Lei de Notários e Registradores – Lei
Federal nº 8935/1994, Artigo 7º. (...) Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas
realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos
notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo
ato.
Em algumas questões (notadamente as ambientais), de regra, referidas diligências
não são apenas facultativas, sendo necessárias, em vista que as Atas Notariais serão
materializadas ao vivo e in loco pelo Tabelião, ou funcionário designado por este.
Ressaltou-se, em passagens anteriores, a possibilidade do Tabelião diligenciar utilizando-se
de tecnologias auxiliares, como drones.
5º. Provas eletrônicas. Ditas provas podem ser consideradas provas híbridas, ou
seja, de ordem pessoal + documental. As provas eletrônicas aplicar-se-ão no âmbito das
pessoas envolvidas ou interessadas. Mas também são capazes de produzir efeitos sobre
milhares (ou até milhões) de pessoas, através dos sistemas informáticos, redes virtuais e
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mídias em geral. Isso porque referidas provas alcançam de forma célere um número
indefinido de pessoas (visualizações), em questão de horas ou até minutos. Em 1989,
alertava Edson Prata, Professor da Universidade de Uberaba
Na história do processo não encontramos nenhuma situação igual que pudesse
demonstrar como os antepassados resolveram casos idênticos ou semelhantes.
Obscuridade total. Acontece, no entanto, que o Direito não é estático, como
algumas pessoas pouco versadas na ciência de Papiniano entendem. A verdade
cristalina, que ninguém pode ignorar, é que a evolução tecnológica dos últimos
anos ainda não pode ser carreada para os códigos, as leis, a jurisprudência que,
aliás, nem existem, salvo aquele caso da era pré-cristã que um rei todo poderoso
mandou busca a esposa, que se encontrava em território longínquo utilizando-se
do mais rápido meio de comunicação da época: o avião! Acontece – repetimos –
é que a ciência não permanece estática, evolui sempre. A tecnologia também.
Estamos, seres humanos, e constante movimento mesmo como querem os
filósofos da Grécia, especialmente Heráclito com aquela sua sabedoria que
ultrapassava até os umbrais de nossos tempos. (PRATA, 2011, p. 466)

6º. Provas atípicas. Ao contrário das provas anteriores, consideradas provas típicas,
tendo em vista que possuem dispositivos expressos e/ou específicos, as provas atípicas não
possuem artigos a elas destinadas, ou seja, inexiste previsão detalhada, pelo menos na
órbita processual civil.
Decorrem do sistema constitucional adotado na Carta Republicana e Federativa
Brasileira de 1988, artigo 5º, § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
A possibilidade de angariar provas atípicas, pode ocorrer tanto no plano judicial,
quanto extrajudicial. O atual Código de Processo Civil/2015, prevê no artigo 369. As
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos,
ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
No mesmo sentido, vale citar a Lei de Arbitragem (Lei Federal nº 9307/1996),
artigo 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir
testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias,
mediante requerimento das partes ou de ofício.
Exemplos de provas atípicas, aceitas no ordenamento jurídico: a) declarações de
terceiros; b) perícias extrajudiciais; c) indícios e presunções. Vale dizer que os indícios
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estão previstos expressamente no CPP – Código de Processo Penal, artigo 239. As
presunções, estão previstas no atual Código Civil de 2002, artigo 212, IV.
As Atas Notariais, em face do ordenamento processual civil precedente – na
vigência do CPC de 1973 – considerava-se uma prova atípica; já no atual Código de
Processo Civil, de 2015, tornou-se uma prova típica, em vista de sua previsão expressa
(Artigo 384). Diga-se o mesmo para as provas emprestadas; antes consideravam-se provas
atípicas (CPC de 1973); sendo previstas, atualmente, no CPC/2015, Artigo 372.
Note-se que no plano Notarial/Registral, as provas e/ou documentos são
diuturnamente examinadas e avaliadas no exercício diário das atividades extrajudiciais,
pelos Tabeliães e Registradores. Esse dever de ofício dessa atividade pública extrajudicial
ocorre de várias formas. O modus operandi mais usual, referente as provas e/ou
documentos que chegam diariamente às mãos da/do Notária/o compreende:
1º. Análises prévias ao ato a ser praticado (trata-se do momento mais adequado, em
vista da prevenção/cautelaridade);
2º. Análises de forma concomitante ao ato que está sendo praticado;
3º. Análises posteriores ao ato notarial e/ou registral já realizado.
4º. Acrescente-se, nesse importantíssimo ofício probatório Notarial, a busca da
verdade real ou material, sempre que possível ou necessário.
A essa altura, é fundamental estabelecer a seguinte premissa: Tabeliães de Notas
praticam análises probatórias, exaustivamente, em seus Tabelionatos, pois essa aferição
compreende um dos seus deveres mais comuns. Podem ser citados, a título de exemplos:
análises probatórias na elaboração de Atas Notariais e Escrituras em geral, Testamentos,
Procurações, Autenticações etc.
Em quaisquer dessas situações – e muitas outras – referidos profissionais jurídicos
vão analisar documentos pessoais e certidões, como requisitos legitimadores à formação e
eficácia do ato notarial. Em passagem posterior, voltar-se-á ao desenvolvimento dessa
temática específica.

5.1. Provas nas Constituições e Tratados

Essa questão possui evidente alcance constitucional/internacional. Em vista de seu
protagonismo, a muito tempo as questões probatórias são consideradas em níveis
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normativos superiores: nas Leis Fundamentais de países (Constituições), bem como através
de instrumentos internacionais (Tratados etc.).
Nesse sentido, exemplificando, cite-se a atual Constituição da Colômbia, de 1991
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. (…) Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso. (NEGÓCIO & CIPRIANO, 2010, p. 504-505). A Constituição do Equador,
de 2008, segue na mesma linha
Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas:
(…)
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. (NEGÓCIO;
CIPRIANO, 2010, p. 679).

A Constituição Republicana e Federativa Brasileira, de 1988, da mesma forma que
as Constituições citadas (Colômbia, 1991 e Equador, 2008), previu a questão probatória de
forma negativa, ou seja, a Lei Fundamental Brasileira de 1988 definiu o que não se
consideram provas: Artigo 5º. LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por
meios ilícitos.
Em consequência, pela outra face da moeda, consideram-se provas “legais” ou
“idôneas”, todos os meios ou mecanismos admitidos no ordenamento jurídico nacional. De
regra, aqui no Brasil, as provas estão previstas em normas federais, citando como exemplos
mais comuns os Códigos nacionais, bem como as leis processuais puras ou híbridas
(contendo partes materiais e processuais).
Ressalte-se a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que introduziu o § 3º no artigo
5º da Lei Fundamental Brasileira de 1988, prevendo: Os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.43
Val repetir a essa altura: aplica-se no ordenamento jurídico nacional, com status de
normas supranacionais e supralegais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
de 1969 – Pacto de São José da Costa Rica – ratificada no Brasil em 1992 (Decreto Federal
43. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 01 nov.
2019
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nº 678/1992), e o Protocolo de San Salvador de 1988, ratificado no Brasil em 1999
(Decreto Federal nº 3.321/1999), ambos com aplicação integral no ordenamento jurídico
brasileiro. Havendo antinomias normativas entre as leis nacionais, incluindo Códigos, e
essas – supranacionais – prevalecerão o Pacto de 1969 e o Protocolo de 1988.
O Preâmbulo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 44 , firmada em
San Jose, Costa Rica, em 1969, é bastante esclarecedor. Nesse sentido, explicam Eduardo
Ferrer Mac-Gregor y Carlos María Pelayo Möller

Es así que con el devenir de los años, la labor de la Corte Interamericana la ha
ido convirtiendo poco a poco en un tribunal encargado de crear las bases
jurídicas de convivencia mínima en el continente, el llamado ius constitutionale
commune, basado en el respeto y garantía irrestrictas de los derechos humanos
consagrados en la Convención Americana y los otros tratados que complementan
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Preámbulo puede tener
eventualmente un rol importante en la interpretación y aplicación de la
Convención, toda vez que se erige como la base a partir de la cual fueron
enmarcados los derechos establecidos en la Convención. Así entendido, el
Preámbulo de la CADH está dotado de sentido jurídico pues orienta, realiza y se
interrelaciona con los derechos, y es el hilo conductor que armoniza, integra y
dota de plena razonabilidad al ordenamiento interamericano. (STEINER &
URIBE, 2014, p. 41).

Referente a questão probatória, cite-se novamente o Pacto de São José da Costa
Rica
Artigo 48.
1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue violação
de qualquer dos direitos consagrados nesta Convenção, procederá da seguinte
maneira:
(…)
c. poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou
comunicação, com base em informação ou prova supervenientes; 45

44

Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele nacional de
determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que
justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o
direito interno dos Estados americanos; Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da
Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na
Declaração Universal dos Direitos do Homem e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros
instrumentos
internacionais,
tanto
de
âmbito
mundial
como
regional;
Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm> acesso 10 out. 2019
45. Disponível <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm> acesso 20 out. 2019
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Sobre provas, no plano comunitário ou regional americano, impende colacionar
exemplos jurisprudenciais da CIDH – Corte Interamericana de Direitos Humanos – sediada
em San Jose, Costa Rica (América Central)
En el Caso Barreto Leiva, uno de esos derechos fundamentales de la persona
humana es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para
preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2.c de la Convención, que obliga al
Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado
en su contra. Asimismo, se debe respetar el principio del contradictorio, que
garantiza la intervención de aquél en el análisis de la prueba. Si el Estado
pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de legalidad, argüir de
manera fundada cuál es el fn legítimo que pretende conseguir y demostrar que el
medio a utilizar para llegar a ese fn es idóneo, necesario y estrictamente
proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del individuo
será contraria a la Convención. (VÍQUES; LOAIZA; RODRÍGUEZ, 2013, p.
265).
En el Caso López Mendoza, en cuanto a la supuesta violación del derecho a la
igualdad ante la ley, la Corte hizo notar que los representantes (accionantes) no
presentaron la prueba suficiente que pudiese acreditar la presunta situación de
discriminación, que se habría confgurado en perjuicio del señor López Mendoza,
razón por la cual, concluyó que el Estado no es responsable por la violación del
derecho a la igualdad reconocido en el artículo 24 de la Convención. (VÍQUES;
LOAIZA; RODRÍGUEZ, 2013, p. 453).

De especial revelo aqui, encontra-se a Convenção Interamericana sobre Prova e
Informação acerca do Direito Estrangeiro, concluída em Montevidéu, Uruguai, em 8 de
maio de 1979, sendo ratificada pelo Brasil, em 1996 (Decreto Federal nº 1.925/1996). Essa
norma internacional, aplicável no ordenamento jurídico nacional, desde 1996, é de grande
utilidade, complementando sobretudo o atual CPC – Código de Processo Civil – de 2015, na
parte da Cooperação Internacional (Artigos 26 a 34). Está previsto na Convenção
Interamericana sobre Prova e Informação acerca do Direito Estrangeiro
Artigo 3. A cooperação internacional na matéria de que trata esta Convenção
será prestada por qualquer dos meios de prova idôneos previstos tanto na lei do
Estado requerente como na do Estado requerido. Serão considerados meios
idôneos para os efeitos desta Convenção, entre outros, os seguintes:
a) a prova documental, consistente em cópias autenticadas de textos legais com
indicação de sua vigência, ou precedentes judiciais;
b) a prova pericial, consistente em pareceres de advogados ou de técnicos na
matéria;
c) as informações do Estado requerido sobre o texto, vigência, sentido e alcance
legal do seu direito acerca de aspectos determinados.46
46. Disponível em <http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/B-43.htm> acesso em 28 out. 2019
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Esse rol normativo probatório é claramente exemplificativo, admitindo outras
espécies de provas. Uma delas, é a Ata Notarial, que pode ser celebrada em casos de danos
ambientais transfronteiriços internacionais. Essa questão será ventilada em passagem
posterior.

5.2. Provas nos Códigos brasileiros

No ordenamento jurídico de cada nação, sobretudo nos países onde predomina o
Estado Democrático de Direito, a questão probatória coloca-se em situação de
protagonismo. Sedo assim, é comum que várias leis específicas ou até Códigos venham
regulamentar o que podem ser (e como serão) considerados meios de prova. Aqui no Brasil,
essa questão fundamental coexiste de forma multinormas: encontram-se dispositivos
destinados as provas em vários Códigos e outras normas federais (como regra). Para fins
de comparação, cite-se um exemplo estrangeiro

Prueba de informes. En las normas procesales argentinas se entiende por
prueba de informes aquella que consiste en solicitar a las oficinas públicas,
escribanos con registro y entidades privadas, informaciones relativas a actos o
hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del
informante. Dentro de ese mismo tipo de prueba se encuentra el requerimiento a
las oficinas públicas para que remitan al juez requirente expedientes, autos,
testimonios o certificados relacionados con el juicio. (OSSORIO, 2010, p.792)

Revele-se que a matéria probatória brasileira, em alguns temas ou especificidades,
estende-se para normas estaduais e até municipais. Essa possibilidade ocorre especialmente
no plano ambiental. Ou seja, a matéria ambiental no Brasil – em vista da permissão
constitucional de 1988, especialmente artigos 23 e 225 – admite normas e/ou Códigos
Estaduais e Municipais. Pela amplitude do tema, as provas serão enumeradas, sem
pretensão de exaurimento, com foco em alguns Códigos Nacionais, em ordem cronológica.

5.2.1. Código Penal
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O Código Penal brasileiro, de 1940, entrou em vigor em janeiro de 1942. Está
vigente a 80 anos. Trata das provas em algumas passagens: suspensão condicional da pena,
livramento condicional, reabilitação (Parte Geral); crimes contra a honra, crimes contra a
fé pública, falso testemunho ou falsa perícia (Parte Especial).
Revele-se que segue tramitando no Congresso Nacional o PLS – Projeto de Lei do
Senado Federal – nº 236/201247 denominado novo Código Penal, com mais de 500 artigos.
Consta na Justificação do Anteprojeto, apresentado ao então Exmº Presidente do Senado
Federal (e do Congresso Nacional), Senador José Sarney

A legislação penal vigente a muito não representa as práticas sociais de um povo
que sofreu significativas transformações. Não somos mais um sociedade
predominantemente agrária; não somos mais um sociedade que pouco participa
do concerto das nações; não somos mais uma sociedade pouco industrializada;
não somos mais uma sociedade que tolera, ou mesmo feche os olhos, para
tratamentos discriminatórios em relação às mulheres, a outras etnias, a outras
crenças religiosas ou às pessoas portadoras de necessidades especiais. Passamos
a ser uma sociedade democratica. Somos um povo que mudou e que, atualmente,
se depara com novos desafios, novas invenções, novos conceitos e novas
ameaças. O Brasil em 1940 tinha 42 milhões de habitantes; hoje já estamos nos
aproximando de 200 milhões. (…) Nessas mais de 7 décadas muitas tentativas
foram feitas de atualizar o Código Penal. Todas resultaram em fracasso. Mas o
Código foi modificado pontualmente por inúmeras leis. Além disso, surgiram leis
especiais extravagantes, fora do Código, sobre pontos diversos. (…) Hoje,
existem aproximadamente 117 leis penais em vigor, que abrigam cerca de 1.800
tipos penais, entre crimes e contravenções. É natural, então, que nossos preceitos
normativos sejam revistos, para espelharem melhor nossos novos valores e
poderem se ajustar melhor também a um mundo cujas relações sociais ocorrem
de forma mais exposta, difundida e fragmentada. A Constituição de 1988
necessita de um ordenamento jurídico penal que a ela responda. Acredito que foi
nesse espírito que a Comissão de Juristas laborou.48

Referido projeto (PLS nº 236/2012) destacou as provas em várias passagens. Ex:
barganha e colaboração com a justiça (confissão do acusado). Ademais, agregou em seu
texto, dentre outros: crimes contra o meio ambiente, crimes contra direitos humanos etc.

5.2.2. Código de Processo Penal

O Código de Processo Penal de 1941, entrou em vigor em janeiro de 1942. Está
vigente a 78 anos. Sendo um código processual, evidenciou as provas em Título próprio:
47. Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404> acesso em 01
nov. 2019
48. Disponível em <http://www.ibadpp.com.br/wp-content/uploads/2013/03/PSL-236.pdf> p. 196-197 acesso
em 01 nov. 2019
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artigos 155 a 250, destacando as questões atinentes às provas pessoais, periciais e
documentais. A prova documental também recebeu atenção de forma precedente, sob o
capítulo incidente de falsidade (Artigos 145-148).
Revele-se que segue tramitando no Congresso Nacional o PLS – Projeto de Lei do
Senado Federal – nº 156/2009 (PL nº 8045/201049 na Câmara dos Deputados), denominado
novo Código de Processo Penal. Comentando referido Projeto no aspecto probatório,
Explica A. Magalhães Gomes Filho

No Estado democrático de direito, em que a imposição de sanções penais
somente se legitima se fundada em provas capazes de superar a presunção de
inocência do acusado, é inevitável que a atividade probatória seja informada pela
obediência à legalidade. Nesse sentido, a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, proclama que “toda pessoa acusada de delito tem direito a que se
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa” (art. 8,
n. 2) (GOMES Fº. 2009, p. 42)

O Projeto de Lei do CPP – Código de Processo Penal (PLS nº 156/2009 no Senado;
PL nº 8045/2010 na Câmara), assim como o CPP atual, e os CPPs anteriores, destinou
Título exclusivo às Provas (Artigos 162 a 251), evidenciando as interceptações telefônicas.

5.2.3. Código Civil

O Código Civil de 2002, entrou em vigor em janeiro de 2003. Dedicou os artigos
212 até 232 para as provas. Alguns artigos foram revogados, em 2016, pelo atual CPC –
Código de Processo Civil de 2015. Em face da matéria probatório no Código Civil, explica
S. S. Venosa
O art. 136 do Código Civil de 1916 enumerava de forma exemplificativa, e não
taxativa, os meios de prova para os atos de forma livre. O mesmo faz o artigo
sob comentário. Não é possível enunciar em número fechado todos os meios de
prova. (…) Desse modo, filmes, gravações de voz e imagens, pelos meios
técnicos cada vez mais aperfeiçoados, devem ser admitidos como prova lícita,
desde que não obtidos de forma oculta, sem o consentimento das partes, o que os
tornaria moralmente ilegítimos, e desde que provada sua autenticidade. (…) O
Jurista não pode ficar insensível ao avanço tecnológico e deve adaptar os velhos
conceitos da prova aos avanços da ciência, em seus vários campos. (VENOSA,
2013, p. 330)

49. Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263>
acesso em 01 nov. 2019
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Parte da doutrina nacional repele essa destinação do Código Civil às provas, sendo
essa matéria típica dos Códigos Processuais ou procedimentais (dizem). Em contraponto a
essa visão, cite-se o atual Código Civil e Comercial Argentino, de 2014 50 (vigente em
2015), que dedicou atenção especial a essa matéria, com centenas de dispositivos
referenciando as provas.

5.2.4. Código de Processo Civil

O Código de Processo Civil de 2015, entrou em vigor em março de 2016. Assim
como os Códigos Processuais Civis antecedentes (de 1939 e 1973), destinou Capítulo
exclusivo aos meios de provas (Artigos 369 a 484). As principais espécies probatórias,
pessoais, documentais e periciais, estão previstas no atual CPC. Ressalte-se que os meios
probatórios clássicos (testemunhas, documentos, perícias, inspeção judicial etc.)
praticamente foram mantidos, da mesma forma que o Código Processual anterior (de 1973).
Destaque-se, como novidades, no Código de Processo Civil, de 2015, a Ata
Notarial e o Documento Eletrônico. Relembre-se que a Cooperação Internacional (Artigos
26 a 34) foi sobremaneira destacada no Código de Processo Civil. A Ata Notarial, é objeto
dessa pesquisa / investigação. Sua importância e aplicabilidade nas questões ambientais,
serão detalhadas, na sequência, de forma específica.

5.2.5. Código Ambiental

Inexiste no Brasil, até o presente, um Código Ambiental Nacional, prevalecendo
leis federais esparsas. Dentre as Leis federais recentes, cite-se o Código Florestal (Lei
Federal nº 12651/ 2012), que obviamente trata das questões conectadas à flora, estando
muito aquém das múltiplas questões ambientais. Em vista do sistema constitucional
ambiental brasileiro, não só poderia, como deveria haver um Código Ambiental Nacional.
Nessas condições, felizmente alguns Estados e Municípios da federação brasileira –
em vista da permissão constitucional dos artigos 23, 24, 30 e 225 da Lei Fundamental de
1988 – normatizaram as matérias ambientais em Códigos ambientais estaduais e
municipais. Cite-se em ordem cronológica, como exemplos:
50. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000239999/235975/norma.htm> acesso em: 09 nov. 2019
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1º. Código do Meio Ambiente Rio Grande do Sul, Lei Estadual nº 11.520, de 03 de
agosto de 2000;
2º. Código do Meio Ambiente do Município de Uberaba/MG, Lei Complementar
Municipal nº 389/2008;
3º. Código Ambiental de Santa Catarina, Lei Estadual nº 14.675, de 13 de abril de
2009.
Ambos os Códigos Ambientais Estaduais e o Código Ambiental Municipal, de
Uberaba, utilizaram a expressão comprovação referente a situações ambientais. O código
catarinense, serviu-se também da expressão prova em várias passagens. A questão
probatória, em vista do bem jurídico em testilha, torna-se muito relevante na senda
ambientalista.
Em suma, as questões ambientais necessitam constantemente de provas, sejam elas
de ordem pessoal, documental, pericial ou eletrônica. Sem estas, autores de danos
ambientais – pessoas naturais e/ou jurídicas – restariam imunes as devidas
responsabilizações. De outra face, demonstrando o fato concreto a seu favor, os mesmos
autores de danos ambientais, comprovariam sua ausência de responsabilidade ambiental. É
nesse vastíssimo terreno que as Atas Notariais podem e devem agregar novas luzes
jurídicas. Sua finalidade maior, aqui no Brasil, é servir como meio de prova.
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6. ATAS NOTARIAIS COMO INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
NO BRASIL

Preliminarmente, tendo em vista as principais normativas federais brasileiras sobre
o tema (especialmente Leis Federais nº 8935/1994 e nº 13105/2015), observando que as
leis federais não materializaram nenhuma explicação ou definição legal, torna-se revelante
definir juridicamente, de forma prática e objetiva, a expressão Ata Notarial:
Compreende – no Brasil – um instrumento público unilateral, revestido de fé
pública, devidamente registrado, produzido exclusivamente pelos Tabeliães de Notas,
mediante solicitação do(s) interessado(s), com objetivo de formalizar fatos e atos jurídicos,
para fins judiciais e/ou extrajudiciais.
Sendo assim, inferem-se algumas premissas sobre as Atas Notariais brasileiras:
1º) São produzidas por Notários, da espécie Tabeliães de Notas, autores exclusivos
do instrumento (ou via funcionários autorizados), seja na sede do Tabelionato, ou em
diligência, em quaisquer locais (dentro do Município de atuação do Tabelião), dias ou
horários, sempre mediante requerimento prévio do interessado, compreendendo
documentos públicos, portadores de fé pública, tendo em vista que serão forjadas por
agentes públicos, delegatários do Estado;
2º) Buscam formalizar atos e fatos jurídicos, tanto no aspecto espacial quanto
temporal: Atas podem materializar fatos/atos pretéritos (que já ocorreram, ex. acidente
ambiental consumado), presentes (que estão ocorrendo, ex. fontes de poluição, maus tratos
a animais) e futuros (que ainda vão ocorrer, ex. potencial rompimento de barragem),
empreendendo amplíssimo espectro de atuação, notadamente na senda ambientalista;
3º) Possuem relevante valor jurídico – instrumento público dotado de fé pública –
podendo ser manejadas a favor dos solicitantes/requerentes, para fins diversos ou múltiplos,
objetivando, a título de exemplos: uma formalização sobre declaração de vontade; ou com

82
objetivo de conservação de direitos; ou como verificação de fatos, para fins probatórios,
nos planos judicial e extrajudicial. Em complemento, a Ata Notarial será registrada (melhor
dizendo, eternizada) no Livro Notarial, seja físico ou arquivo eletrônico.
Nas palavras de Carlos Nicolás Gattari, a Ata

“Es un instrumento notarial,

protocolar o extraprotocolar, que hace plena fe. Normalmente narra declaraciones de
ciencia, hechos o sucesos materiales percibidos y realizados por el notario” (GATTARI,
2011, p. 29). Mais adiante, referido autor conceitua Ata Notarial
Acta notarial es el instrumento que autoriza el oficial publico, fuera o dentro del
protocolo, con algunas formalidades de las escrituras públicas, en relación a la
persona del requirente, de terceros, documentos u objetos, cuyo fin exclusivo es
fijar hechos y derechos, comúnmente declaraciones de ciencia, sucesos y
diligencias. La mayoría de las actas conocidas pueden pasar por el cedazo de este
concepto descriptivo. (GATTARI, 2011, p. 160)

Sendo o Notário/Tabelião brasileiro um agente público, delegatário do Estado,
produtor de serviços públicos, cujos atos são revestidos de “munus publico”, a essa altura,
impende colacionar outro conceito, que reveste as múltiplas atividades praticadas pelos
Notários/Tabeliães: fé pública. Daí a expressão fedatário: aquele que confere fé pública.
Nas palavras de Eduardo Juan Couture

El concepto de fe publica se asocia a la función notarial de manera más directa
que a cualquier outra actividad humana. El escribano da fe de cuanto ha
percebido “ex propii sensibus”; y e derecho da fe a lo que el escribano asegura
haber percebido. Esa fe és, ademas, publica. Lo es, en términos generales, em
cuanto emana del escribano, porque éste desenpeña una función pública; y lo és,
además, del público, por antomasia. (COUTURE, 1954, p. 11)

Completa Ana Carolina B. Arouca

Nos tempos atuais, para o exercício da fé pública, o Estado delega a função a um
indivíduo devidamente credenciado por concurso público, o notário ou o oficial
de registro, estes, porém, devem ser isentos de qualquer suspeição. Para
compreender a linha de poder que esta designação contém, vale fazer breve
parâmetro, de que esse poder da delegação do Estado ao notário e ao oficial de
registro advém do substabelecimento do poder que o povo investe o Estado pelo
voto, ressalva-se, porém, que o poder investido ao Estado, é oriundo de ato de
confiança particular de cada indivíduo ao votar e o poder que Estado reveste o
notário e o oficial de registro é delegado após a avaliação de méritos. A fé
pública garante a representação exata e correta da realidade e certeza ideológica e
fornece evidência e força probante atribuída pelo ordenamento jurídico, que
constitui subsídio aos juízes em casos de possíveis disputas, para um julgamento
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justo e assim transfere à sociedade a segurança necessária para promover o
desenvolvimento de suas atividades. (AROUCA, 2009, p. 71)

Do ponto de vista histórico brasileiro, referente as Atas Notariais, tivemos estudos /
publicações, incluindo normatizações, que previram – de forma implícita, quanto à
terminologia adotada – referido instrumento público. Não se utilizava, então (almenos até a
Lei Federal nº 8935/1994), a expressão ata notarial. Inobstante, os efeitos práticos ou
consequentes eram os mesmos. Esclarece Bruna Sitta Deserti
A origem é bastante remota e no Esboço do Código Civil de Teixeira de Freitas,
entregue entre 1858 e 1864, art. 688, 2º, já se observou a afirmativa de que
“Quaisquer instrumentos fora de Notas, que fizerem os mesmos Tabeliães, e
funcionários, nos casos e pela forma que as leis determinam”, o que se refere a
instrumentos extraprotocolares com validade de instrumentos públicos notariais.
O Código de Processo Civil (CPC) de 1939 (Decreto-Lei nº 1.608, de 19 de
setembro de 1939), também apresentou referências à ata notarial em seus artigos
226 e 311, cuja redação segue abaixo. Seria possível, dentro de uma relação de
venda e compra, que o comparecente solicitasse uma certidão de ausência diante
do não comparecimento da parte contrária e esta certidão, que está prevista no §
3º do art. 311, trata-se de uma ata notarial de comparecimento com toda
presunção de autenticidade assegurada pelo art. 226. (…) O Código de Processo
Civil Brasileiro de 1973, Lei nº 5.869 de 11 de janeiro de 1973, vigente até
março de 2016, em seu art. 332, determinava que: “Todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são
hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.”
Mais adiante, no art. 364, o CPC regulamentava que: “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”. (DESERTI, 2016, p.
14-16)

Vale acrescentar, historicamente: aqui no Brasil, os Tabeliães da Colônia e Império
possuíam muitas atividades – conforme demonstrado em várias passagens anteriores – que
iam muito além de seus ofícios ordinários, compreendidos usualmente em lavrar escrituras
e testamentos. Nesse sentido, cite-se ocorrência nas Minas Gerais do séc. XIX

1842. Perante o delegado de polícia e juiz municipal de Lavras, capitão José
Esteves de Andrade Botelho, comparecem numerosos chefes rebeldes daquele
município e dos de São João dei Rei, Aiuruoca e Baependi declarando: “que
tendo acompanhado o movimento político da província, conhecendo que foram
iludidos e convencidos da alta clemência do nosso adorado monarca,
manifestada em sua paternal proclamação de 19 de junho próximo passado, se
apresentavam a fazer, como de fato fazem, a sua declaração solene de nunca
mais tomarem parte em semelhantes atos e de não fazerem oposição ao governo
e às autoridades legais, pelo que têm abandonado aos homens da revolução; e
protestavam a continuação de sua firme adesão a Sua Majestade Imperial, o
senhor D. Pedro II, e obediência ao legítimo governo e a todas as leis; e que,
quanto antes, passavam a implorar humildemente ao mesmo imperial senhor o
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perdão de seu erro.” De tudo foi lavrado termo por tabelião, com assistência
de testemunhas. (VEIGA, 1998, v. 1-2, p. 710)

Revela-se, portanto, que as atuais Atas Notariais brasileiras estavam sendo
geminadas nos séculos XIX e XX. Tabeliães da Colônia e Império continham a
possibilidade de formalizar atos extraprotocolares, ou seja, podiam agir de forma exógena
ao local do seu respectivo ofício. No plano nacional, a previsão normativa da Ata Notarial
ocorreu apenas no final do século XX, em 1994, com a Lei Federal nº 8935/1994 (Lei de
Notários e Registradores), objeto de análise na sequência.
Referente ao estrangeiro, cite-se como exemplo, as “actas notariales”, previstas
expressamente na vigente normativa Espanhola, de 1944: Artículo 198. 1. Los notarios,
previa instancia de parte en todo caso, extenderán y autorizarán actas en que se consignen
los hechos y circunstancias que presencien o les consten, y que por su naturaleza no sean
materia de contrato.51
6.1. Atas Notariais na Lei Federal nº 8935/1994 – Lei de Notários e Registradores

Considerando o âmbito normativo federal, a primeira Lei Nacional que explicitou a
Ata Notarial, foi a Lei Federal nº 8935/1994: Art. 6 º. Aos notários compete: III –
Autenticar fatos; Art. 7º - Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: III – Lavrar
Atas Notariais. Em uma simples leitura dessa norma, nota-se que – segundo a Lei Federal
nº 8935/ 1994 – Notários compreendem um gênero: também são Notários (além dos
Tabeliães de Notas), os Tabeliães de Protestos e os Tabeliães de Contratos Marítimos.
Os Notários em geral – Tabeliães de Notas, Tabeliães de Protestos e Tabeliães de
Contratos Marítimos – podem autenticar fatos (Art. 6º); já a Ata Notarial é mais restrita:
somente os Tabeliães de Notas podem materializá-la (Art. 7º). Portanto, aqui no Brasil, a
Ata Notarial possui previsão legal a 26 anos (1994-2020).
Para fins de conhecimento, em outros países (Itália e Espanha, por exemplo) sua
existência normativa retroage ao séc. XIX. Inobstante, historicamente, as “actas”
retroagem a milênios em civilizações extintas. Explica Walter Ceneviva

51. Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la
organización y régimen del Notariado. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-19446578> Acesso em:29 out. 2019
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A decomposição etimológica de do nome ata notarial nos seus dois vocábulos
também ajuda a compreendê-lo. Seu primeiro termo (ata) se liga ao étimo acta
(ações ou feitos e registros de atos oficiais da magistratura, no direito romano).
Integrada ao gênero documento escrito, a espécie ata passou a compreender uma
ou mais partes não solicitantes, mas interessadas, subordinada ou não a ordem do
magistrado, cuja manifestação afirma fins determinados pela vontade declarada
ou exteriorizada, com os requisitos mencionados na lei ou em contrato,
afirmando a identidade e a capacidade de cada ato. Em outros idiomas de origem
latina, o que aqui se conhece como ata é o verbale, em italiano, o procès verbal,
em francês, reservados acta e acte para outros fins. (CENEVIVA, 2007, p. 65).

Do ponto de vista doutrinário, as Atas Notariais podem ser compreendidas em
espécies, sendo exemplos de classificação, tipo ou objeto: 1. Ata notarial de presença e
declaração; 2. Ata notarial de verificação de atos na rede de comunicação de
computadores Internet; 3. Ata notarial de inspeção/verificação de fatos em diligência; 4.
Ata notarial de notoriedade; 5. Ata notarial de nomeação de tutor etc. Existem ainda
outras espécies de atas notariais, não aplicáveis aqui no Brasil. Nessas condições, serão
referenciadas as Atas Notariais aplicáveis no ordenamento jurídico nacional.
O objetivo principal desse estudo, pesquisa ou investigação acadêmica/científica, é
o plano ambiental brasileiro. Portanto, para fins ambientais, certamente as Atas Notariais
brasileiras de maior evidência prática, são as destinadas as verificações de fatos em
diligência. Explica A.A. Tomaszewski
Ata notarial de verificação de fatos em diligência - São diversas as hipóteses,
dentre as quais duas se destacam: uma delas quando a pessoa interessada solicita
ao tabelião que se desloque em diligência, respeitada a noção espacial de
competência territorial, presencie, verifique e certifique um fato. Um exemplo
prático é a diligência até uma fazenda e o tabelião fotografa uma extensa área
agrícola queimada, juntamente com eventuais bens acessórios e pertenças,
também perecidos ou deteriorados, em decorrência de uma queimada iniciada
por lindeiro daquela propriedade, cujo descontrole fez com que danos fossem
causados ao seu vizinho. Neste caso, o notário certifica tudo com uma máquina
fotográfica digital, ou equivalente, imprime as fotos, atesta sua autenticidade e
este conjunto probante é acolhido para se determinar em juízo a extensão dos
prejuízos, faltando apenas que se determine o estabelecimento do quantum
indenizatório. (TOMAZSEWSKI, 2008, p. 16).

As atas notariais brasileiras (assim como as estrangeiras) carregam consigo a
celeridade e praticidade – prerrogativas típicas das funções públicas exercidas pelos
Tabelionatos – somadas à capacidade jurídica de identificação in loco do fato/ato jurídico,
com narração clara e precisa do evento em testilha.
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6.2. Atas Notariais na Lei Federal nº 13105/2015 – Código de Processo Civil

A segunda previsão normativa expressa, referente a Ata Notarial brasileira,
encontra-se na Lei Federal nº 13105/2015. Trata-se do atual CPC – Código de Processo
Civil/2015: Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados
ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.
Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos
eletrônicos poderão constar da ata notarial.52
Note-se que o CPC – Código de Processo Civil, de 2015, instalou as Atas Notariais
dentro do CAPÍTULO XII - DAS PROVAS. Sendo assim, as atas notarias produzem autêntica
prova pública – da espécie documento público – tendo em vista que o(a) autor(a) de
referido instrumento publico, o(a) Tabelião(ã) de Notas, atua com base em uma delegação
estatal, conferida constitucionalmente (CRFB/1988 artigo 236 §§).
Pode-se dizer que a Ata Notarial foi “popularizada” nacionalmente após o CPC /
2015. Muito embora sua normatização seja bem anterior (1994), do ponto de vista
quantitativo, somente atingiu (re) conhecimento generalizado pela comunidade jurídica,
depois de sua inserção no CPC/2015.
Os comentadores da Lei de Notários e Registradores (Lei Federal nº 8935/1994),
em fase pré CPC / 2015, ressentiam-se da então inoperância das Atas Notariais: “Passados
doze anos da publicação da LNR, a ata notarial não se integrou à rotina diária do notariado
brasileiro, talvez pela difusão restrita e falta de regulamentação de seu uso.” (CENEVIVA,
2007, p. 72)
Sobre o artigo 384 do atual CPC – Código de Processo Civil – de 2015, explicam
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria B. B. de Andrade Nery
A ata notarial é documento público, fruto da atuação notarial, documento
revestido de fé pública, lavrado por tabelião que atesta a existência de um fato
ou o modo de esse fato existir, descrevendo-o conforme ele se apresenta, de sorte
a preservar a memória de sua ocorrência e servir como prova autêntica de como,
quando e de que forma tais fatos se deram. A ata notarial não se confunde com a
escritura pública. Enquanto na escritura o tabelião recebe a manifestação das
partes (ato ou negócio jurídico), dando-lhe suporte formal e qualificando-o
juridicamente, a ata notarial se presta apenas à narração de um fato presenciado e
apreendido pelos sentidos (fato jurídico), sem qualificação jurídica do fato ou
juízo de valor (...). Em outras palavras, a escritura pública revela a vontade das
52. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> acesso em:
12 out. 2019
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partes manifestadas diante do tabelião; a ata notarial revela a consubstanciação
de um fato atestado pelo tabelião. (NERY; NERY, 2016, p. 1105).

Expressam L. Guilherme Marinoni e S. Cruz Arenhart
O primeiro meio de prova expressamente disciplinado pelo Código é a ata
notarial. Rigor, trata-se de uma prova documental. Porém, vem tratada de modo
destacado, especialmente porque seu emprego vem crescendo ultimamente, em
especial diante da ausência de outros meios de prova específicos, concebidos
para lidar com casos particulares de necessidade de registro de informações. De
fato, recentemente, esse meio de prova tem-se demonstrado essencial para a
demonstração da ocorrência de fatos cuja comprovação por outro meio seria
difícil ou até impossível. (…) Basicamente, a ata notarial, portanto, é o
instrumento público por meio do qual o notário certifica – por meio de sua
condição pública, e do decorrente dever de imparcialidade – a ocorrência de
certo fato, por ele presenciado. (…) De todo modo, trata-se de documento
público, de autoria de um notário, de modo que seu valor probante é aquele
estipulado pelo art. 405 do CPC/2015. Assim, a ata notarial faz prova não apenas
da existência, mas ainda dos fatos que o notário atestar que ocorreram em sua
presença ou que foram por ele verificados. Em última análise, trata-se de
maneira peculiar de criação de documento público, cuja finalidade é,
especificamente, servir de meio de prova. (MARINONI; ARENHART, 2018, p.
429-430)

Completam Ana Clara A. A. Boczar, Daniela B. Moreira Chagas e Letícia Franco
Maculan
Considerando a força atribuída pelo CPC à ata notarial, sua importância e uso
em processos judiciais e administrativos é inequívoca, já tendo sido facultado
pelos juízes a oitiva de testemunhas por meio de ata notarial, o que é
extremamente útil para dar celeridade ao processo, mas chega ser essencial no
caso de pessoas que têm dificuldade de locomoção ou residem em local distante
da sede da comarca – ou mesmo em outra comarca, o que evita cartas precatórias
– ou, no caso daquelas com saúde frágil e cujo depoimento poderia ser
inviabilizado no caso de demora na fixação da data para a audiência judicial. Na
ata notarial o notário não narra o fato conforme a vontade do requerente; pelo
contrário, deverá ele ser absolutamente imparcial na narração, sendo fiel ao que
está presenciando, limitado-se a descrever o que captar por meio dos seus
sentidos. É essencial que os tabeliães atuem neste ato de forma totalmente
imparcial, porque é exatamente em razão da imparcialidade que a ata notarial
tem a sua força probante reconhecida pela lei. (BOCZAR, BOLIVAR,
MACULAN, 2019, p. 72-73)

As autoras acima ressaltam a imparcialidade. Deve-se evidenciar, sempre, que as
Atas Notarias não são opinativas. Ao contrário, sempre serão narrativas e descritivas,
referentes aos fatos que estão por ocorrer, seguem ocorrendo ou eventos já finalizados.
Nessas condições, serão empreendidas as reais funções das Atas Notariais.
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6.2.1. Atas Notariais no Provimento CGJ/TJMG nº 260/2013 – Código de Normas dos
Serviços Extrajudiciais de Minas Gerais
Hodiernamente, a maioria dos Estados federados brasileiros formalizou – via
Tribunais de Justiça – Códigos de Normas Estaduais referentes aos Serviços Extrajudiciais
Notariais e Registrais (conhecidos popularmente como Cartórios). Em verdade, não são
“Códigos” em sentido formal, tendo em vista que não foram apresentados como projetos
de Leis, para ser votados e aprovados pela respectiva Assembléia Estadual (Parlamento ou
Poder Legislativo).
Portanto, tecnicamente, tais normas consideram-se “Códigos” apenas em sentido
material. Em outras palavras, inobstante a denominação, ditos “Códigos” compreendem
normas estaduais unilaterais (Provimentos) expedidas pelo Poder Judiciário, sujeitas à
hierarquia das normas constitucionais (CRFB/1988, Artigo 59). A título de exemplo, a
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas – Provimento nº 278/2016 – denominou
sua consolidação de Manual da Atividade Extrajudicial.53
No caso Mineiro, referido Provimento foi expedido pela Corregedoria Geral de
Justiça do TJMG, em dezembro de 2013 (Provimento nº 260/2013), aglutinando leis
federais e estaduais específicas, incluindo diversos atos normativos da Corregedoria do
Tribunal Mineiro, sobre referida atividade.54
Portanto, atualmente, em Minas Gerais, aplica-se, como regra, o Provimento nº
260/2013 da CGJ – Corregedoria Geral de Justiça – do TJMG – Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, para os diversos assuntos conectados as questões notariais e registrais
mineiras. Havendo conflitos entre o Provimento e outras normas, obviamente prevalecerá a
norma de maior hierarquia.
Referido Provimento nº 260/2013, possui, em sua redação original, 1.074 artigos.
São esses dispositivos da consolidação mineira – juntamente com outras normas federais
e/ou estaduais – que vão conferir o modus operandi das especialidades. O Provimento
mineiro nº 260/2013, aplicar-se-á nas questões de ordem genérica, destinadas a todas as
especialidades (Parte Geral, artigos 1º a 135).

53. Disponível em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/phoca-atos-corregedoria/category/1301> acesso em:
02. out. 2019
54. Art. 1º. Este Provimento codifica os atos normativos da Corregedoria Geral de Justiça relativos aos
serviços notariais e de registro do Estado de Minas Gerais.
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Em seguida, a Parte Especial do Provimento mineiro nº 260/2013, segue
enumerando assuntos de ordem específica, destinados a cada uma das atribuições.
Referente aos Tabelionatos de Notas: artigos 136 a 288. As Atas Notarias estão previstas
no Código de Normas Mineiro, artigos 234 e 235. O artigo 234 estabelece:

Art. 234. A ata notarial, dotada de fé pública e de força de prova pré-constituída,
é o instrumento em que o tabelião, seu substituto ou escrevente, a pedido de
pessoa interessada, constata fielmente os fatos, as coisas, pessoas ou situações
para comprovar a sua existência ou o seu estado.

Segundo o dispositivo mineiro, a Ata Notarial compreende prova pré-constituída
(dotada de fé pública), sobre fatos, pessoas, coisas ou situações. Sua finalidade será
comprovar a existência e/ou estado dos referidos fatos, pessoas, coisas ou situações.
Comentando esse dispositivo, esclarece o Des. Marcelo Rodrigues

Diferentes são os propósitos e conteúdos da ata notarial e da escritura pública de
declaração. Na ata, são narrados fatos presenciados diretamente pelo Tabelião, a
pedido do solicitante, em ou um em vários locais, inclusive, se for o caso, em
ambiente virtual. Casos existem em que tais fatos são praticados em diferentes
dias e horários, com ou sem intervenção do solicitante. (RODRIGUES, 2019, p.
308)

Na sequência, o parágrafo único do artigo 234, da referida Consolidação Mineira –
Provimento nº 260/2013 – estabelece um rol exemplificativo de possibilidades para
referidas Atas Notariais.
Art. 234. (…)
Parágrafo único. A ata notarial pode ter por objeto:
I - colher declaração testemunhal para fins de prova em processo administrativo
ou judicial;
II - fazer constar o comparecimento, na serventia, de pessoa interessada em algo
que não se tenha realizado por motivo alheio à sua vontade;
III - fazer constar a ocorrência de fatos que o tabelião de notas ou seu escrevente,
diligenciando em recinto interno ou externo da serventia, respeitados os limites
da circunscrição nos termos do art. 146 deste Provimento, ou em meio eletrônico,
tiver percebido ou esteja percebendo com seus próprios sentidos;
IV - averiguar a notoriedade de um fato.
V - atestar o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o
caso e suas circunstâncias, para fins de reconhecimento de usucapião.
(Provimento nº 325, de 20 de maio de 2016).55

55. Disponível em: <www8.tjmg.jus.br › institucional › pdf › cpr02602013> acesso em: 04 out. 2019
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Nessas condições, resta evidente que as Atas Notariais possuem amplo espectro,
aptas a colaborar com as questões ambientais em geral, seja ambiente natural, artificial,
cultura e/ou do trabalho, de forma micro (individual) ou macro (coletiva). Nesse sentido, a
título de exemplos, poderá ocorrer uma declaração testemunhal – ou várias – para fins de
prova em processo administrativo ou judicial ambiental.
Da mesma forma, podem ser materializadas diligências externas, a fim de aferir in
loco questões ambientais, em fase pré dano ambiental, ou fatos que estão ocorrendo, ou
mesmo pós exaurimento. Utilizar-se-ão igualmente as Atas para averiguação da
notoriedade de um fato ambiental etc.
6.3 Ata Notarial ambiental

As questões ambientais e a importância dos bens ambientais em geral, tornaram-se
mais evidentes após a 2ª metade do séc. XX. A escala industrial inaugurada na Europa em
fins do séc. XVIII, com ampla disseminação para os outros continentes nos sécs. XIX e
XX, gerou consequências positivas e negativas.
Dita “evolução” causou, em contrapartida, a escassez dos bens/recursos ambientais,
ou sua crescente desconstrução, para dizer o menos. Essa curva ascendente mundial –
obviamente negativa, no aspecto ecológico – passou a incomodar muitos países, de forma
generalizada, sobretudo após as décadas de 60 e 70 do séc. XX. Daí a razão das
conferências internacionais sobre essa temática.
Aqui no Brasil, juridicamente, até 1988, a questão ambiental era compreendida –
em nível federal, estadual ou municipal – em leis esparsas, citando como exemplo clássico,
a Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6938/1981). Com a
Constituição da República de 1988, essa matéria passou a ser vista sob nova ótica, ou seja,
os bens ambientais foram alçados a categoria de direito constitucional fundamental.
Portanto, pode-se dizer que o Brasil ainda é “noviço” em matéria normativa e
protetiva ambiental. Somente a três décadas, o Brasil passou a normatizar referida questão,
com mais evidência. Nesse “quadro” jurídico, típico dos direitos fundamentais, as Atas
Notariais são muito bem vindas.
Direitos ambientais existem, e são muitos … normas ambientais… idem. O ponto
principal – obviamente – está na capacidade de operabilidade e aplicabilidade das referidas
normas internacionais e nacionais. Sem dúvidas, é conhecimento geral que existem muitos
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“vilões ambientais”. Estes são bem conhecidos dos ambientalistas, sendo amplamente
expostos nas mídias sociais.
Ressalte-se que muitas vezes o autor do dano ambiental é o próprio Estado, através
de seus agentes, que operam – omissivamente ou comissivamente – de forma indevida.
Evidenciam-se, então, os instrumentos de proteção ambiental… a favor do Estado, que tem
o dever de proteger os bens ambientais para as presentes e futuras gerações … ou
instrumentos de proteção ambiental contra o próprio Estado, acaso este seja o sujeito ativo
do dano ambiental.
As Atas Notariais, conforme evidenciado em várias passagens anteriores,
compreendem mecanismos legais, capazes de conformar a realidade existente (em
quaisquer locais, em determinado momento), ao mundo jurídico. Nesse sentido, o fato, ato,
bem ou coisa – material ou imaterial, de forma física ou eletrônica – na ocasião de sua
aferição pela/o Tabeliã/ão, será devidamente descrito e representado em escritos, sons,
filmagens, imagens etc.
Não se trata de apenas mais um instrumento de proteção ambiental. Em muitas
situações, pela sua celeridade, praticidade e valor jurídico agregado – prova pública pré
constituída, revestida de fé pública – a Ata Notarial será protagonista na defesa ambiental,
em desfavor dos “vilões ambientais”.

6.3.1. Sujeitos ativos e passivos das Atas Notariais

Quem são os possíveis legitimados ativos? Ou seja, quem são as pessoas que
podem solicitar uma Ata Notarial em um Tabelionato de Notas? Em face da amplitude
ambiental constitucional brasileira (Constituição Nacional de 1988), a resposta já se torna
evidente: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,...
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações. Nos termos desse dispositivo constitucional, todas as pessoas,
de forma individual ou coletiva, devem – dever impositivo – agir a favor da defesa
ambiental.
Atente-se para o plano federativo brasileiro, de 3 níveis, igualmente previsto no
texto constitucional: Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municípios: (…) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora.
Portanto, quaisquer pessoas físicas – incluindo agentes públicos em geral – de
forma individual ou coletiva, ou pessoas jurídicas de direito público estrangeiro ou
nacional, ou ainda pessoas jurídicas de direito privado, sempre através de seus
representantes legais, podem solicitar aos Tabeliães de Notas, elaboração de Atas Notariais
para fins ambientais.
A Lei Mineira dos Emolumentos, Lei Estadual nº 15424/2004, estabelece: Art. 4º –
É contribuinte dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária a pessoa natural ou
jurídica usuária dos serviços notariais e de registro. Quanto aos poderes públicos e
agentes públicos, atente-se para as possíveis isenções: Art. 19 – O Estado de Minas Gerais
e suas autarquias e fundações ficam isentos do pagamento de emolumentos e da Taxa de
Fiscalização Judiciária, bem como de qualquer outra despesa, pela prática de atos
notariais e de registro de seu interesse.56
Nessas condições, resta evidente, que “muitos” podem solicitar Atas Notariais aos
Tabeliães de Notas do local (situados no respectivo Município), onde está ocorrendo, ou
ocorreu o dano ambiental. As ações também podem ocorrer de forma precedente, antes de
sua materialização.
A título exemplificativo, são possíveis sujeitos ativos, aptos a solicitação de Atas
Notariais: União Federal, Estado, Distrito Federal e Município, Autarquias, Empresas
Públicas, Agências, Ministério Público, Defensoria Pública, Associações, Fundações,
agentes públicos em geral e/ou cidadãos.
Quanto aos valores a ser pagos ao Tabelião/ã, ou seja, os emolumentos – desde que
não venha ocorrer alguma isenção, em vista do solicitante – aplicar-se-á a Lei Mineira nº
15424/2004, Tabela 1 – Atos dos Tabeliães de Notas: 2 - Ata notarial, além da diligência,
se for o caso, e dos arquivamentos: 2.1 - Até duas folhas: R$ 135,55; 2.1.1 - Por folha
acrescida: R$ 6,95.57 Esses valores referem-se ao ano de 2019.
Ocorrendo diligências (e vão ocorrer, como regra, nas questões ambientais) aplicarse-á, em complemento, a Lei Mineira nº 15424/2004, Tabela 8 – Atos Comuns a
Registradores e Notários (valores em 2019): 5 - Diligência (além de condução e
56. Disponível em: <http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/l15424_2004.htm>
acesso em: 12 out. 2019
57. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/custas-emolumentos/tabela-de-emolumen
tos-2019.htm > acesso em: 12 out. 2019
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hospedagem, quando for o caso): a) Nos perímetros urbano e suburbano da sede do
município R$ 14,60 b) No perímetro rural da sede do município R$ 25,29 c) Fora desses
limites R$ 33,88.58
Por fim, complete-se o primeiro questionamento: quem serão os sujeitos
passivos? Em outras palavras, quem está compreendido no outro lado? São todos os
autores ou co-autores materializadores dos danos ambientais, de forma direta ou indireta.
Em suma, são os causadores dos danos ambientais materiais e imateriais, de forma
comissiva ou omissiva, incluindo especialmente as fontes produtoras de poluição etc.
Nesse sentido, quem será o/a protagonista, objeto dos referidos serviços públicos
extrajudiciais consubstanciados nas Atas Notariais? Serão todas as pessoas naturais (de
forma individual e/ou coletiva) ou jurídicas, de direito público ou privado, que venham ser
autores ou co-autores – de forma comissiva/omissiva – dos danos ambientais em geral. As
Atas Notariais serão materializadas em desfavor destes.
Em fecho, após a materialização da Ata Notarial ambiental, a mesma será entregue
ao interessado, solicitante ou requerente. Em verdade, será entregue uma cópia idêntica à
original (denominado traslado), tendo em vista que a Ata original ficará arquivada
eternamente no acervo do Tabelionato, juntamente, com anexos, se houver: documentos,
filmagens, gravações etc. A razão disso está na segurança jurídica. Se a cópia for
danificada, por exemplo, bastará solicitar uma certidão da Ata original, no Tabelionato que
lavrou o instrumento.

6.3.2. Ata notarial a favor dos bens ambientais naturais

Os bens ambientais naturais compreendem a base dos demais, sendo matéria prima
de quaisquer formas de vida no planeta. Água, ar, solo, fauna e flora. Esse quinteto abarca
tudo e todos, humanos e não humanos, de forma micro ou macro. Os ecossistemas
mundiais (terrestres e sobretudo aquáticos) estão interconectados.
As Cartas Equatoriana de 2008, e Boliviana de 2009, com muita propriedade, ao
tratarem das questões ambientais referiram-se a Pachamama (mãe terra). Com base na
Constituição de 2009, a Bolívia editou a Lei nº 071, de 21 de dezembro de 2010,

58. Idem ibidem.
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denominada Ley de Derecho de la Madre Tierra. Esclarecem Zelma T. Tolentino e Liziane
P. S. Oliveira
Entre esses princípios, o legislador reconhece que a Mãe Terra é um bem
coletivo, que prevalece sobre a atividade ou direito adquirido pelo ser humano;
não pode ser objeto de mercancia, não se comercia os sistemas de vida, nem os
processos que a sustentam, não faz parte do patrimônio privado de ninguém. No
art. 3 da referida lei, está consubstanciado que a Mãe Terra é um sistema vivo e
dinâmico, formado por todos os sistemas invisíveis de vida e seres vivos, interrelacionadas, interdependentes, complementares, que comportam um destino
comum. O caráter jurídico da Mãe Terra encontra-se estabelecido no art. 5º; para
efeitos de proteção e tutela dos direitos, a Mãe Terra apresenta o caráter de
sujeito coletivo de interesse público e todos os seus componentes, incluindo-se
as comunidades humanas, são titulares de todos os direitos reconhecidos nessa
lei. Na forma da Lei nº 071/10, a Mãe Terra tem os seguintes direitos: à vida; a
diversidade; à água, ao ar puro; ao equilíbrio; à restauração e livre de
contaminação, assim como pode ser objeto de propostas de políticas públicas de
proteção, de prevenção e de consumo equilibrado. (TOLENTINO; OLIVEIRA,
2015, p. 329-330).

Portanto, os bens ambientais naturais, nos sistemas jurídicos de alguns países, não
são considerados “coisas” ou objetos. Referidos bens ambientais naturais – água, ar, solo,
fauna e flora – de forma alvissareira, compreendem sujeitos de direitos, com direito à vida
e sua preservação, enquanto espécies integrantes à natureza. Nesse sentido, esclarece S.
Kiwongui Bizawu
O surgimento do novo modelo de dignidade da vida com os animais não
humanos aponta para novas perspectivas de direitos fundamentais, sobretudo, no
tocante à proteção jurídica de novos sujeitos de direito, incluindo os animais não
humanos dentre das gerações futuras que terão uma visão mais ampla dos
direitos fundamentais ecológicos, quebrando de vez, o paradigma
antropocêntrico baseado na primazia da racionalidade do animal humano para,
depois, construir um discurso ecológico dialogal e sistêmico diante da
interligação e interconexão entre seres, integrantes da natureza. Trata-se de um
desafio que busca novos conceitos jurídicos inovadores e revolucionários na
construção e desconstrução de um Estado democrático de direito abarcado no
princípio da dignidade. Assim, torna-se importante a luta pela conquista de
“novos” direitos relativos ao meio ambiente e que são um grande desafio para a
humanidade, uma vez que a direito de todos a um meio ambiente sadio e de
qualidade de vida, ou, na linguagem constitucional brasileiro, direito a um
ambiente ecologicamente equilibrado, é, inegavelmente, um direito à vida, uma
imperatividade para a preservação da vida humana e a dos não humanos, contudo,
integrantes da natureza, sobretudo, quando há ameaça de extinção. (BIZAWU,
2015, p. 20).

Ressalte-se, nesse tema específico, que segue tramitando no Congresso Nacional o
Projeto de Lei do Senado – PLS 631/2015.59 Seja referente aos animais em geral (Fauna),
59. Institui o estatuto de proteção dos animais, considerando-a como interesse difuso, estabelece o direito à
proteção à vida e ao bem-estar, a vedação de práticas e atividades que se configurem como cruéis ou danosas
da integridade física e mental, tipifica os maus-tratos e dispõe sobre infrações e penalidades. Disponível em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123276 > acesso em: 11 out. 2019
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espécies vegetais (Flora), ou demais bens ecológicos (água, ar, solo), as Atas Notariais,
enquanto instrumentos protetivos e probatórios, possuem amplíssimo plexo de atuação e
aplicação.
Relembre-se que as Atas Notariais poderão ser materializadas antes do
acontecimento (em sua iminência); durante o fato, ou seja, no momento de sua ocorrência;
ou mesmo após o exaurimento do dano ambiental em questão.
Logicamente, em vista dos princípios da prevenção e precaução ambiental, o ideal
será documentar os fatos antes da materialização/exaurimento do dano ambiental material
ou imaterial. As Atas Notariais possuem celeridade para isso. Nesse sentido, a título
exemplificativo:
1º. Maus tratos a animais, de forma individual ou coletiva, em área urbana e rural.
Interessados ou legitimados acionarão um Tabelião/ã, que irá pessoalmente ao local, ou
através de um/a funcionário/a, para lavrar Ata Notarial, descrevendo os fatos, com
fotos/imagens e filmagens/gravações. Ato contínuo e imediato, serão acionadas as
autoridades competentes. Atualmente, em muitos países, animais não são “coisas” ou
“objetos”. Compreendem seres sensitivos com personalidade. O Brasil está caminhando
sob essa ótica (Projeto de Lei do Senado – PLS 631/2015).
2º. Supressão da flora urbana e rural, incluindo áreas de preservação e matas
ciliares. Interessados ou legitimados acionarão um Tabelião/ã, que irá pessoalmente ao
local, ou através de um/a funcionário/a, para lavrar Ata Notarial, descrevendo os fatos, com
fotos/imagens e filmagens/gravações. Sendo áreas maiores – florestas – as demais formas
de vida dependentes da flora – ecossistema – como animais, pássaros etc. vão sucumbir,
em corolário.
3º. Poluição do solo, urbano e rural. Interessados acionarão um Tabelião/ã, que irá
pessoalmente ao local, ou através de um/a funcionário/a, para lavrar Ata Notarial,
descrevendo os fatos, com fotos/imagens e filmagens/gravações. Muitas formas de
poluição do solo afetarão fauna e flora, bem como os mananciais hídricos. O agronegócio é
necessário, sobretudo em vista da produção de alimentos e soberania econômica.
Inobstante, a exploração desmensurada e predatória do solo urbano e rural deve ser coibida
de forma diuturna.
4º. Poluição em mananciais hídricos em geral. Interessados acionarão um
Tabelião/ã, que irá pessoalmente ao local, ou através de um/a funcionário/a, para lavrar Ata
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Notarial, descrevendo os fatos, com fotos/imagens e filmagens/gravações. No caso das
águas, sua contaminação produz “efeito dominó” nas demais formas de vida, sobretudo
animais – incluindo, obviamente, os peixes – que serão igualmente afetados.
Atente-se para os danos ambientais transfronteiriços, sobretudo os marítimos. É
juridicamente possível que Tabeliães de Municípios litorâneos, adentrem no Mar territorial
brasileiro, ou sigam até Alto-Mar, para fins de celebrar Atas Notariais. O CPC – Código de
Processo Civil – de 2015, prevê no artigo 27. A cooperação jurídica internacional terá por
objeto: (...) VI - qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei
brasileira.
5º. Poluição no ar. Interessados ou legitimados acionarão um Tabelião/ã, que irá
pessoalmente ao local, ou através de um/a funcionário/a, para lavrar Ata Notarial,
descrevendo os fatos, com fotos/imagens e filmagens/gravações. No caso do “ar”,
considerado o bem ambiental de maior disseminação, em vista das correntes de ar
ultrapassarem continentes – transfronteiriços – sua contaminação produz “efeito dominó”
nas demais formas de vida, que serão igualmente afetadas.
Ressalte-se que os modelos práticos/reais de Atas Notariais, apresentados em
momento sequencial dessa pesquisa/investigação – em anexo – referem-se a danos
ambientais conectados aos recursos naturais (água, flora, solo etc.). Nessas condições, resta
evidente que os interessados, legitimados ativos ou possíveis “defensores” em geral,
através dos Tabeliães de Notas, poderão agir de múltiplas formas, em face da proteção
ambiental, utilizando-se desse eficiente, prático e célere mecanismo normativo: Ata
Notarial.

6.3.3. Ata notarial a favor dos bens ambientais artificiais, culturais e do trabalho

Os bens ambientais artificiais estão previstos na Constituição Brasileira de 1988 em
várias passagens. Cite-se, como exemplo, o artigo 182. A política de desenvolvimento
urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir
o bem-estar de seus habitantes. Esse dispositivo constitucional está regulamentado pela
Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
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Essa Lei (Estatuto da Cidade) é amplamente ambientalista, indicando claramente a
necessidade do protagonismo ambiental no meio urbano. Como exemplo, cite-se o artigo
1º parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade,
estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do
equilíbrio ambiental.
Daí torna-se fácil inferir que as Atas Notariais ambientais possuem ampla aplicação
no denominado ambiente urbano. Ademais, ressalte-se que o modus operandi no ambiente
urbano será mais prático e célere, tendo em vista que os Tabelionatos encontram-se nas
cidades.
Quanto aos bens ambientais culturais, dentre outros dispositivos, temos os artigos
215, 216 e 216-A da Constituição Brasileira de 1988. Diz o artigo 215: O Estado garantirá
a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
Os bens e valores culturais são vistos em sentido amplo, ou seja, compreendem
patrimônio social e histórico (material e imaterial), nacional, regional e/ou local,
merecendo ampla proteção ambiental. Seja uma canção regional (música “raiz”), um
costume local (festas religiosas), um alimento típico (comida mineira), ou artesanato
(roupas, estátuas, instrumentos) etc. Todos estão englobados nas manifestações culturais,
merecedoras – se for o caso – de Atas Notariais.
Quanto ao meio ambiente do trabalho, a Constituição Brasileira de 1988 destinou o
artigo 200, VIII: Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei: (…) VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido
o do trabalho.
Esse dispositivo deve ser compreendido em sentido amplo. Quaisquer ambientes ou
locais laborativos, fechados ou abertos, individuais ou coletivos, com atividades diurnas ou
noturnas, urbanas e/ou rurais, inserem-se nesse contexto. Perfeitamente aplicáveis as Atas
Notariais, tendo em vista que quaisquer abusos de direito, serão devidamente descritos,
gravados e filmados in loco, por esse meio de prova revestido de fé pública.

6.3.4. Ata notarial a favor de outros bens ambientais
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Teoricamente, as Atas Notariais podem descrever, gravar e filmar quaisquer
atividades visuais, em sentido micro ou macro. Ocorrerá essa possibilidade ainda que a
atividade seja de forma microscópica, chegando até a física quântica. Havendo tecnologia /
aparelhamento devido, é possível descrever fatos e atividades materializadas – ou que
estejam ocorrendo – pelos sentidos do/a Tabelião/ã. Portanto, quaisquer bens ambientais
que mereçam proteção, estão sujeitos à documentação, conservação e publicização via Ata
Notarial ambiental.

7. CONCLUSÃO

Em vista dessa pesquisa/investigação empreendida na dissertação, com suporte nos
Tabeliães de Notas brasileiros, tendo como foco específico a atuação destes, em face dos
bens jurídicos ambientais, a Ata Notarial compreende legítimo instrumento probatório a
favor das fileiras ambientalistas. Os bens ambientais em geral, em quaisquer de suas
espécies, podem ser objeto de Atas Notariais.
Os Tabeliães brasileiros, estão legitimados pelo ordenamento jurídico nacional,
inclusive constitucionalmente. Necessitam operar, daqui para o futuro, seguindo sua
clássica base principiológica somada a um plus. Ou seja, essa base precedente deve ser
potenciada por novos princípios, que servirão de norte para novos caminhos, em vista de
suas crescentes e relevantes ações públicas, de grandes responsabilidades profissionais e
sociais.
Explicitou-se, de forma abundante, o bem jurídico-ambiental nos textos de
inúmeras Constituições latino-americanas e caribenhas, que evidenciam – na maioria das
vezes, em nível superior ao texto da Carta Brasileira de 1988 – as questões internacionais e
ambientais conectadas a América do Sul e Central.
Quanto aos instrumentos internacionais – tratados, declarações, pactos, convenções
e outros – sua recepção, na maioria dos países latino-americanos e caribenhos, é ampla,
sendo que referidas normativas internacionais, muitas vezes, são nacionalizadas com
hierarquia superior ao ordenamento jurídico constitucional em testilha.
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No plano específico ambiental (nacional e internacional), as inúmeras Constituições
latino-americanas e caribenhas pesquisadas, dedicam, igualmente, inúmeros dispositivos
programáticos e garantidores, do bem jurídico-ambiental em geral (natural, artificial etc.),
visto de forma macro.
Conclui-se que o plano normativo constitucional pesquisado, está potenciando
vários caminhos para atingir esse fim. No aspecto formal dos textos constitucionais, podese afirmar que as perspectivas são alvissareiras.
Logicamente, deve-se compreender que essas questões vão além dos textos,
indicando a necessidade de políticas públicas nacionais, somadas a ações internacionais
coordenadas. Não se pode negar que direitos humanos (e não humanos), conectados ao
meio ambiente e a sustentabilidade, compreendem questões transfronteiriças.
As questões ambientais, não é despiciendo repetir, desconhecem fronteiras físicas
ou jurídicas, terrestres ou aquáticas/marítimas. As ações coletivas ambientais, de forma
macro, só atingirão eficácia no plano internacional, com atuação conjunta entre países
latinoamericanos e caribenhos.
O Estado tecnológico ambiental, deve operar sobretudo com base nos princípios
bioéticos e do biodireito. Esse Estado de direitos fundamentais – especialmente
ambientais – deve operar a favor dos seres vivos (humanos e não humanos) bem como
dos recursos naturais e da proteção das formas de vida em geral.
A busca do estado ambiental, em sentido amplo – englobando a ordem social,
econômica, de políticas públicas e comunitária internacional – deve ser uma referência
direcionadora a favor de uma nova cidadania emergente: a cidadania global ambiental,
típica desse séc. XXI. Auguram-se tais avanços.
É certo que existem contradições e recuos, mas deve-se conferir materialização e
operabilidade ao planejamento de que a sociedade nacional e internacional pode construir
um futuro melhor, com suas forças conjuntas. Obviamente, sempre de mãos dadas com o
meio ambiente e a sustentabilidade.
Não basta teorizar. Essa área jurídica fundamental necessita de instrumentos
efetivos, céleres e práticos, a fim de combater diuturnamente a fim de obstar os múltiplos
vilões ambientais. Na maioria das situações danosas aos bens ambientais, não é possível
aguardar dias ou semanas, muito menos meses ou anos.
As condutas ou ações a ser empreendidas devem ser imediatas, no máximo nos dias
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seguintes. Essas medidas proativas se impõem como fundamentais. Muitas vezes, os danos
ambientais produzidos (a medida que não são obstados) tornam-se dificultosos na
reparação ao status quo ou até irreversíveis, em vista da ocorrência continuada.
As principais normativas nacionais e internacionais caminham integradas nesse
sentido protetivo: Constituição Federal de 1988, Artigos 23, 225 e 236; Pacto São José da
Costa Rica, de 1969, Protocolo de São Salvador, de 1988, Lei Federal nº 8935/1994 (Lei
de Notários e Registradores) e Lei Federal nº 13105/2015 – CPC – Código de Processo
Civil.
Referidas normas são complementadas, em Minas Gerais, pelo Provimento nº 260/
2013 da CGJ do TJMG (Código de Normas dos Serviços Extrajudiciais de Minas Gerais).
Sendo assim, tais normativas devem ser arquitetadas em conjunto, potencializadas com
outras, incluindo, obviamente o contexto ambiental em face do ordenamento jurídico
nacional e internacional.
A Ata Notarial possui missão preventiva/probatória relevante, compreendendo
legitima mensageira da verdade, referente aos fatos e atos que ocorreram, estão ocorrendo,
ou que ainda estão por acontecer. O sistema jurídico brasileiro, com destaque ao
microssistema processual e notarial, opera a favor do meio ambiente, em quaisquer de suas
especialidades.
Foi demonstrado que os agentes legitimados a atuar nessa missão, possuem
capacidade de operar de forma isolada ou – tanto melhor – de forma conjunta. Os Tabeliães
de Notas, caso sejam instados a celebrar Atas Notariais, a favor do meio ambiente, vão
empreender instrumentos públicos, dotados de fé pública, geradores de múltiplos fins.
Em suma, Tabeliães de Notas não só podem, como devem ser chamados a cerrar
fileiras nessa senda fundamentalíssima. Através dessa pesquisa / investigação, após
emprego da metodologia normativa-comparativa, deduz-se que as Atas Notariais possuem
grande potencialidade jurídica como meio de prova (ainda subutilizada), favorável as
questões ambientais.

101

REFERENCIAS

AFONSINAS, Ordenações. Livros I-V. edição fac similar. Portugal, Coimbra: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1984.
ALMEIDA, Candido Mendes de. Auxiliar juridico. v. I e II – apêndice as Ordenações
Filipinas – edição fac similar. Portugal, Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985.
ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. 2.ed. São Paulo: Saraiva,
1963.
ANDRADE, Renato Campos. A superação do paradigma clássico da solução de
conflitos em direito ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
ANTAR, Natalia Bastos Bechepeche. A ata notarial e o processo. 24/05/2013. 101 f.
Mestrado em Direito Processual. Instituição de Ensino: Universidade Federal do Espírito
Santo, Vitória. Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UFES.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Curso de direito ambiental: doutrina, legislação e
jurisprudência. 7.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi. Evolução histórica do notário e sua função
social. 23/11/2009. 111 p. Mestrado em Função Social dos Institutos de Direito Privado.
Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. São Paulo: FADISP, 2009.
BARRETO, Plínio. Tabelião. Doutrinas essenciais – direito registral. v. I. p. 1279-1284,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
BENÍCIO, Hercules Alexandre da Costa. Responsabilidade civil do Estado decorrente
de atos notariais e de registro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
BIZAWU, Sébastien Kiwongui. Tribunal penal internacional e sustentabilidade.
Curitiba: Instituto Memória Editora, 2016.

102
______. Direito dos animais. Desafios e perspectivas da proteção internacional.
(Coord.). Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015.
______. O direito dos animais na contemporaneidade: proteção e bem-estar animal.
(Org.) Curitiba: Instituto Memória Editora, 2015.
______. O conselho de segurança da ONU e os conflitos nos grandes lagos. São Paulo:
Manole, 2008.
BIZAWU, Sébastien Kiwonghi; RESENDE, Elcio Nacur (Org.). Direito ambiental e
desenvolvimento sustentável. Belo Horizonte: Escola Superior Dom Helder Câmara
ESDHC, 2014.
BIZAWU, Sébastien Kiwonghi; LOPES, André Luiz. Ação popular e dano ambiental –
prevenção e reparação. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014.
BONAVIDES, Paulo et alli. (Coord.). Comentários a Constituição Federal de 1988. Rio
de Janeiro: Forense, 2009.
BORTZ, Marco Antonio Greco. A desjudicialização – um fenômeno histórico e global.
Revista de direito notarial. ano 1 n. 1. jul/set. 2009, p. 75-110. São Paulo: Colégio Notarial
do Brasil, 2009.
BRANDELLI, Leonardo (Coord.) Ata notarial. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor: 2004.
______. Teoria geral do direito notarial. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado Federal, Centro Gráfico, 2018.
______. PEC nº 108/2015 (Senado Federal) acrescenta inciso LXXIX ao art. 5º da
Constituição Federal, para estabelecer o emprego de meios extrajudiciais de solução de
conflitos como um direito fundamental. Disponível <https://www25.senado.leg.br/web/
atividade/materias/-/materia/122592> Acesso 22 out. 2019
______. PEC nº 255/2016 (Câmara dos Deputados) acrescenta a Seção V - DAS FUNÇÕES
DA FÉ PÚBLICA NOTARIAL E DE REGISTRO, ao Capítulo IV - DAS FUNÇÕES
ESSENCIAIS À JUSTIÇA, do Título IV da Constituição. Disponível <https://www.camara.
leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2092228> Acesso 22 out. 2019
______. Constituição do Império do Brasil de 1824. Disponível <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm> Acesso 22 set. 2019
CAHALI, Franciso José et alii. Escrituras públicas – separação, divórcio, inventário e
partilhas consensuais. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
CARRANZA, Guilhermo Cam. Los asuntos no contensiosos en sede notarial una
medida eficiente de descongestión de la carga procesal, en el Poder Judicial Peruano.
Revista de direito notarial. ano 2 n. 2. set. 2009/maio 2010, p. 213-238. São Paulo: Colégio
Notarial do Brasil, 2010.
CANOTILLO, J. J. Gomes (Coord.) Introdução ao direito do ambiente. Lisboa:
Universidade Aberta, 1998.
CONDESSO, Fernando dos Reis. Direito do ambiente. Coimbra: Almedina, 2001.

103
CARVALHO, José Luiz Tuffani de. Constituições estrangeiras. Rio de Janeiro: Editora
Espaço Jurídico, 2003.
CAVALCANTI, Joao Barbalho Uchoa. Constituição federal brasileira (1891)
comentada. ed fac similar. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002.
CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada. 6.ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.
COTRIM NETO, Alberto Bitencourt. Notariado – I. In: FRANÇA, Rubens Limongi
(Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 55.
COUTURE, Eduardo Juan. El concepto de fe publica. Uruguai: Montevideo, 1954.
CRIADO, Francisco de Asís Palacios et. alii. Registro de imóveis e meio ambiente. São
Paulo: Saraiva, 2010.
DANTAS, Ivo. Novo direito constitucional comparado. 3.ed. Paraná: Juruá Editora,
2010.
DEBS, Martha El; DEBS, Renata El; SILVEIRA, Thiago. Sistema multiportas. A
mediação e a conciliação nos cartórios. Salvador: Editora Juspodivm, 2020.
DESERTI, Bruna Sitta. Ata notarial como meio de prova. 22/08/2016. 134 f. Mestrado
em Direito. Instituição de Ensino: Unesp/Franca. Biblioteca Depositária: Repositório
Institucional Unesp.
EDAGI, Juliana Junko. A contribuição da atividade notarial para a desjudicialização.
Revista de direito notarial. ano 4 n. 4, p. 103-128. São Paulo: Colégio Notarial do Brasil,
2012.
EHRHARDT, Daisy. Concretização dos princípios constitucionais e dos direitos
fundamentais pela atuação notarial. 01/12/2012 132 f. Mestrado em Ciência Jurídica.
Instituição de Ensino: Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí. Biblioteca Depositária:
Biblioteca da UNIVALI.
ENRÍQUEZ, Narciso P. Lomelí. La competencia notarial em assuntos no contenciosos.
RDN - Revista de Direito Notarial, ano 3, n. 3, p. 279-349. São Paulo: Quartier Latin, 2011.
FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger; RODRIGUES, Felipe Leonardo. Ata notarial –
doutrina, prática e meio de prova. São Paulo: Quartier Latin, 2010.
FIGUEIREDO, Marcelo. Análise da importância da atividade notarial na prevenção
dos litígios e dos conflitos sociais. Revista de direito notarial. ano 2 n. 2. set. 2009/maio
2010, p. 11-126. São Paulo: Colégio Notarial do Brasil, 2010.
FILIPINAS, Ordenações. Livros I-V. edição fac similar. Portugal, Coimbra: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1985.
FIUZA, Ricardo Arnaldo Malheiros. Direito constitucional comparado. 4.ed. Belo
Horizonte: Del Rey, 2004.

104
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8.ed. São
Paulo: Saraiva, 2008.
FOLLE, Francis Perondi. O valor probatório da ata notarial. 12/05/2014. 153 f.
Mestrado em Direito. Instituição de Ensino: USP, São Paulo. Biblioteca Depositária:
Biblioteca da Faculdade de Direito da USP.
FORMICOLA, Tullio. O notariado no Brasil e no mundo. Doutrinas essenciais – direito
registral. v. VIII. p.1265-1274, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis. 2.v. fac similar. Brasília:
Senado Federal 2003.
______. Esboço. 2.v. Brasília: UnB, 1983.
GATTARI, Carlos Nicolás. Manual de derecho notarial. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo
Perrot, 2011.
GUERRA, Luis Lópes; LUQUE, Luis Aguiar. Las constituciones de iberoamerica. 2 v.
Madri: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009.
GOMES Fº, Antonio Magalhães. Princípios gerais da prova no Projeto de Código de
Processo Penal. Projeto no 156/2009 do Senado Federal. Revista de informação legislativa.
ano 46 nº 183 julho./ set. 2009. Brasília: Senado Federal, 2009.
GONÇALVES, Duarte. O tabelionato e o seu regime de 1305 - Notariado e coroa no
Portugal medieval. Revista Signum 2011, v.12. n. 2, Portugal: Lisboa, 2011.
GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direito constitucional. v. I. 6.ed. Coimbra:
Almedina, 2016.
HORTA, Raul Machado. Curso de direito constitucional. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2002.
KASHIWAGI, Erika Kazumi. Ata notarial: a produção de prova na via extrajudicial e
a efetividade da justiça. São Paulo, 2018. 27/02/2018 103 f. Mestrado em Direito.
Instituição de Ensino: Universidade Nove de Julho, São Paulo. 2018. Biblioteca
Depositária: José Storopóli.
KUMPEL, Vitor Frederico; FERRARI, Carla Modina. Tratado notarial e registral.
Tabelionato de notas. v. 3. São Paulo: YK Editora, 2017.
LAMANAUSKAS, Milton Fernando. A conciliação e a mediação no sistema notarial e
de registro como forma de ampliação do acesso à justiça. Revista de direito notarial.
ano 6 n. 6. p. 67-110. São Paulo: Colégio Notarial do Brasil, 2015.
LEITE, Jose Rubens Morato (Coord.). Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva,
2015.
LLORENTE, Francisco Rubio; PELÁEZ, Mariano Daranas. Constituciones de los
Estados de la Unión Europea. Barcelona: Editorial Ariel, 1997.

105
LOUREIRO, Luiz Guilherme. Manual de direito notarial. 3.ed. Bahia: Juspodivm, 2018.
LOURENÇO, Daniel Braga. Direito dos animais. Fundamentação e novas perspectivas.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008.
MACHADO, Joaquim de Oliveira. Novissima guia pratica dos tabelliaes. 2.ed. Rio de
Janeiro: Garnier, 1904.
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21. ed. São Paulo:
Malheiros, 2013.
MALUF, Aflaton Castanheira. Registros públicos, notas e protestos. 2.ed. Leme, BH
Editora: 2014
______. Normas constitucionais relevantes a notários e registradores. Leme,
Habermann Editora, 2018.
______. Poluição sonora urbana. Mecanismos extrajudiciais de controle. Leme,
Habermann Editora, 2018.
MANUELINAS, Ordenações. Livros I-V. edição fac similar. Portugal, Coimbra:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e evidência. 4.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo
código de processo civil comentado. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.
MARTINS Lúcio Urbano da Silva; SOARES; Rosane Viana (Org.). Comarcas de Minas.
1711-2014. v.1 e v.2. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 2016.
MASI, Gino (A cura di). Orbis romanus. Biblioteca di testi medievali. Formularium
florentium artis notariae (1220-1242). Milano: Società Editrice Vita e Pensiero, 1943.
MATEO, Ramón Martín. Tratado de derecho ambiental. v.I-II. Madrid: Editorial Trivium,
1991 e 1992.
______. Tratado de derecho ambiental. Recursos naturales. v.III. Madrid: Editorial
Trivium, 1997.
______. Tratado de derecho ambiental (Actualización) t.IV. Madrid: Edisofer, 2003.
MEJIAS, Manuel Caseros. Actividades notarial e registral en el Mercosul. Doutrinas
essenciais – direito registral. v. VIII. p. 921-950, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. v. 2,
Rio de Janeiro: Forense, 1969.
MELO JÚNIOR, Regnoberto Marques de. A instituição notarial: no direito comparado
e no direito brasileiro. Fortaleza: Casa de José de Alencar, 1998.
______. O notariado na antiguidade, no direito canônico e na Idade Média. Doutrinas
essenciais – direito registral. v. I. p. 579-616, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

106
MENDES, Gilmar Ferreira; CANOTILLO, Jose Joaquim Gomes et alii. (Coords.).
Comentários a Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013.
MESQUITA, Márcio Pires de. Breves considerações sobre a ata notarial. Doutrinas
essenciais – direito registral. v. I. p. 313-338, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente – gestão ambiental em foco. 6 ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009.
MIRANDA. Jorge. Textos históricos do direito constitucional. 2. ed. Tradução de Jorge
Miranda. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1990.
______. Manual de direito constitucional. Portugal, Coimbra: Coimbra Editora, 2003 a
2007, 7.v.
MISQUIAT, Débora Fayad. O notário a serviço da sociedade. Revista de direito notarial.
ano 10 n. 7. set. p. 101-118. São Paulo: Colégio Notarial do Brasil, 2018.
MORAES, Alexandre de et. alii. Constituição federal comentada. Rio de Janeiro:
Forense, 2018.
MOREIRA, Vital; GOMES, Carla de Marcelino (Coords.). Compreender os direitos
humanos. Manual de educação para os direitos humanos. Ius Gentium Conimbrigae /
Centro de Direitos Humanos Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC)
Portugal, 2012.
NEGÓCIO, Ramon de Vasconcelos; CIPRIANO, Rodrigo Carneiro. Constituições da
América Latina e Caribe. 5 v. Brasília: FUNAG, 2010.
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria B.B. Código de processo civil comentado. 16.ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
NETO, Júlio Soares. Direito registral e arbitragem – a nova jurisdição extrajudicial.
Curitiba: Juruá Editora, 2010.
OLIVEIRA, Lourival Gonçalves de. Notários e registradores. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 2009.
OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Guatemala:
Cidade de Guatemala, 2010.
OYA, Marcio Koji. Doutrinas essenciais de processo civil. v. IV. Atividade probatória.
p. 274-277. São Paulo: RT, 2011.
PASSARELLI, Luciano Lopes. O livro de Eparca – os notários em Bizâncio. Revista de
direito notarial. ano 3 n. 3. jul/set. 2011, p. 141-200. São Paulo: Colégio Notarial do Brasil,
2011.
PIMENTA BUENO, Jose Antônio. Direito público brasileiro e análise da Constituição
do Império. Brasília: Senado Federal, 1978.

107
PINO, Cesar Garcia del; CAPPA, Alicia Melis. El libro de los escribanos cubanos de los
siglos XVI-XVII y XVIII. Cuba-Ciudad de la Habana: Editorial de ciencias sociales, 1982.
PINTO FERREIRA, Luiz. Comentários à Constituição Brasileira. 7 v. São Paulo:
Saraiva,1989 a 1995.
PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico. 27.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2006.
POISL, Carlos Luiz. O tabelionato e o Poder Judiciário. Revista de direito notarial. ano
1 n. 1. jul/set. 2009, p. 61-74. São Paulo: Colégio Notarial do Brasil, 2009.
POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot; RAMOS, Marcelo Maciel (Orgs.). Direito chinês
contemporâneo. Coimbra/São Paulo: Almedina, 2015.
PORTO, Walter Costa et alii. As Constituições dos países de língua portuguesa
comentadas. Brasília: Senado Federal, 2008.
PRATA, Edson. Doutrinas essenciais de processo civil. v. IV. Atividade probatória. p.
461-468. São Paulo: RT, 2011.
REZENDE, Afonso Celso Furtado de; CHAVES, Carlos Fernando Brasil. O tabelionato
de notas e o notário perfeito. 6. ed. Campinas: Millennium, 2010.
RODRIGUES, Marcelo. Código de Normas dos serviços notariais e de registros do
Estado de Minas Gerais comentado. 3.ed. Belo Horizonte: Recivil, 2019.
ROSASCO. Rosalía Mejía. Hacia uma nueva visión de la función notarial: El notario
como garante del proyecto de vida de la persona. Colegio de Notarios de Lima: Fondo
Editorial del Colegio de Notarios de Lima, 2016.
SANTOS, Silas Silva et alii. Comentários ao código de processo civil – perspectivas da
magistratura. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros,
2005.
______. Direito ambiental constitucional. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros,
2002.
______. Um pouco de direito constitucional comparado. São Paulo: Malheiros
Editores, 2009.
STEINER, Christian, URIBE, Patricia (Coords.). Convención Americana sobre
derechos humanos comentada. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Bogotá,
Colombia: Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para
Latinoamérica, 2014.
TABACH, Guilherme Botta. Função preventiva do notariado. 04/09/2014 120 f.
Mestrado em Direito. Instituição de Ensino: PUC/SP, São Paulo. Biblioteca Depositária:
PUC-SP.
THEODORO JR, Humberto. Curso de direito processual civil. v. I. 56. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2015.

108
TOLENTINO, Zelma Tomaz; OLIVEIRA, Liziane Paixão. Veredas do direito: direito
ambiental e desenvolvimento sustentável. v. 12. n. 23, janeiro-junho 2015. Pachamama e
o direito a vida: uma reflexão na perspectiva do novo constitucionalismo latinoamericano. p. 313-335. Belo Horizonte: ESDHC, 2015.
TOMASZEWSKI, Adauto de Almeida. Comentários a lei de registros públicos. 2.ed.
Paraná: Conceito Editorial, 2013.
______. A ata notarial como meio de prova e efetivação de direitos. Revista de Ciências
Jurídicas e Sociais da Unipar. Umuarama. v. 11, n. 1, p. 7-23, jan./ jun. 2008.
THOMÉ, Romeu Faria. Manual de direito ambiental. 5.ed. Bahia: Juspodivm, 2015.
VELOSO, Waldir de Pinho. Curso de direito notarial e registral. Curitiba: Juruá Editora,
2017.
______. Tabelionato de notas. Curitiba: Juruá Editora, 2019.
VEIGA, José Pedro Xavier da. Efemérides mineiras. 1664-1897. v. I-II e v. III-IV. Belo
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1998.
VEIGA, Otávio Uchôa da. A forma, as formalidades e as fórmulas dos atos notariais.
Doutrinas essenciais – direito registral. v. I. p. 1253-1260, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013.
______. O notariado brasileiro perante a Constituição Federal. v. I. p. 1271-1276, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
VENOSA, Silvio de Salvo. Código civil interpretado. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2013.
VIANA, Rui Gustavo Camargo. Ata notarial como concretização da garantia
fundamental a prova. 15/08/2018. 101 f. Mestrado em Direito. Instituição de Ensino:
Centro Universitário FIEO, Osasco. Biblioteca Depositária: Professor Dr Luiz Carlos de
Azevedo.
VÍQUES, Fernando Castillo; LOAIZA, Olman Rodrígues; RODRÍGUEZ, Graciela
Arguedas (Coords.). Convención Americana sobre derechos humanos. Anotada y
concordada com la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Costa Rica: Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial, 2013.
WANBIER, Teresa Arruda Alvim et alli. Breves comentários ao novo código de processo
civil. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
WOLKMER, Antonio Carlos (Org.). Fundamentos de história do direito. 8.ed. Belo
Horizonte: Del Rey, 2014.
YOCHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato et alii. Direito notarial e registral avançado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
ZOCKUN, Maurício. Regime constitucional da atividade notarial e de registro. São
Paulo: Malheiros, 2018.

109

ANEXO A - ATA NOTARIAL AMBIENTAL

ESCRITURA PÚBLICA DE ATA NOTARIAL QUE FAZ JSS, NA FORMA ABAIXO:
SAIBAM quantos este instrumento público de escritura virem, que no dia ætreze de agosto
de dois mil e quinze (13/08/2015),æ nesta Cidade e Comarca de Três Marias, Estado de
Minas Gerais, neste Serviço Notarial do Segundo Ofício, situado a Rua Marechal Deodoro
da Fonseca, nº 121-A, Centro, CEP 39.205-000, compareceu, perante mim, ·Tabeliã
Interina·, partes entre si justas e contratadas, a saber: como ¥JSS, brasileiro, casado com
xxxx, aposentado, profissão xxx, nascido no dia xx/xx/xxxx, portador da Carteira de
Identidade nº xxx.xxx xxx, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, filho de xx e xx, residente e
domiciliado na cidade de Três Marias, Estado de Minas Gerais, CEP 39.205-000. Parte que
se identificou ser a própria, à vista do documento de identidade acima citado, o qual me foi
apresentado no original e examinado atentamente, constatei que não apresentava rasuras,
borrões ou emendas e está em estado perfeito, despido aparentemente de qualquer vício
que o comprometa, pelo que porto minha fé pública e cuja capacidade civil foi por mim
atestada do que dou fé. Então pelo comparecente me foi apresentada a seguinte situação:
que dentro de sua propriedade existe um córrego de nome Lavagem, e que sua fazenda faz
divisa com terras da empresa Votorantim Metais Zinco, Unidade de Três Marias-MG; que
na parte referente a empresa, esta construiu uma barragem de rejeitos que entrou em
operação em meados de fevereiro de dois mil e três. A barragem apresentou problemas de
estruturação ocasionando vazamento dentro do Córrego Lavagem, o que causou o
assoreamento além de contaminação da água, vazamentos estes que resultariam à empresa
o dever de implantar projetos de limpeza a afim zelar pelo córrego e fornecer água potável
à Fazenda Lavagem propriedade do Sr JSS (sendo esse último relato a confirmação da
ciência da empresa quanto ao dano causado ao meio ambiente). Ficou pactuado entre este
último e a Votorantim que essa realizaria limpezas anuais no córrego, com o intuito de
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amenizar o assoreamento, contudo a empresa vem faltando com esse dever (nos últimos
cinco anos, assim afirmado pelo Sr. JSS). Assim, de maneira formal, o Sr JSS veio a esta
Serventia e solicitou a lavratura deste documento, pelo exposto, a fim de constatar
fielmente a ocorrência dos fatos e averiguar a real situação do local me desloquei até a
propriedade rural, trajeto esse descrito adiante: saímos no dia 14/08/2015 (quatorze
de agosto de dois mil e quinze), em um dia ensolarado, de frente a Serventia às
08h:08min (oito horas e oito minutos), onde solicitei ao comparecente que zerasse o
marcador de quilometragem de seu veículo, assim partimos rumo a sua propriedade,
Fazenda da Lavagem, no acesso da estrada das Pedras. Seguindo por esta estrada em um
intervalo de seis quilômetros pude identificar a entrada da fazenda supracitada, entramos
na propriedade que o solicitante afirmou ser sua, lá nos deslocamos para uma residência, e
logo após seguimos pelo percurso rio acima, o qual começo a descrever: saindo da sede da
fazenda às 08h:35min (oito horas e trinta e cinco minutos), pela esquerda descemos num
trilho, onde pude perceber a existência de árvores nativas por ambos os lados, adiante
numa distância de mais ou menos cem metros a direita, avistei uma casa branca e um
pequeno engenho, onde já é possível ver abaixo pedras e um lajeado, que o solicitante
afirmou ser o córrego da Lavagem, percebi um fluxo de água extremamente pequeno; ali
paramos para que eu pudesse fazer alguns questionamentos ao solicitante que se
prontificou a responder todas as questões por mim levantadas. Indagado sobre como pode
afirmar que há de fato poluição nas águas do córrego, o solicitante afirmou ter análises
químicas feitas por empresas qualificadas, antes e depois da implantação da barragem, tais
análises me foram apresentadas as quais transcrevo em seu inteiro teor: “PRIMEIRA –
SOCIEDADE MANTENEDORA DO INSTITUTO EDUCACIONAL BARREIRO
GRANDE; RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 10 – CENTRO – TRÊS MARIASMG - CEP 39.205-000 – CGC: 19.995.224/0001-09; TELEFAX: (38) 754-1270
TELEFONE: (38)754-1183; ANÁLISE DE ÁGUA; FAZENDA: (EM BRANCO);
PROPRIETÁRIO: JSS SOUZA SILVA; AMOSTRA: ÁGUA CÓRREGO LAVAGEM; Ca:
8,9459 mg/l. Mg: 3,1346 mg/l. Ca Co3: 22,36 mg/l. Mg Co3: 10,9711 mg/l. PH: 6,92. Zn:
0,1545 mg/l. Pb: 0,00 mg/l. Cu: 0,00 mg/l. Cd: 0,0196 mg/l. Mn: 0,00 mg/l. Turbidez: 7,86
NTU. Cond.: 80,5 us/cm. Si: 0,558 mg/l. SiO2: 1,1194 mg/l. Fe: 0,0799 mg/l. P: 0,00mg/l.
PO4: 0,00 mg/l. Cloro: 0,00 mg/l. OD: 6,57. Dureza: 33,33 mg/l. Davi F da Silva; Técnico
em laboratório; Reg02500249 (a)DFsilva;13/03/2001”; SEGUNDA - “LAKEFIELD
GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA; Laboratórios Químico e Mineral, Rua São Vicente,
255, Olhos D’Agua, Belo Horizonte MG; CEP 30.390-570; Fone: (031) 3288.1122; Fax:
(031) 3288.1261; CERTIFICADO DE ANALISE; Cliente: Sr JSS; Amostras: Agua;
N/Ref. : FEB4103.R02; S/Ref.: Pedido 25/02/2002. Nº 1: Amostra: CORREGO
LAVAGEM pH 6.17; Cd Total mg/l <0.001; Cu Total mg/l 0.03; Zn Tot. mg/l <0.01; Pb
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Total mg/l <0.02; Mn Total mg/l 2.16. Nº 2 Amostra: $ARAMB pH 6.85; Cd Total mg/l
(não tem); Cu Total mg/l (não tem); Zn Tot. mg/l 0.16; Pb Total mg/l (não tem); Mn Total
mg/l 0.15. Amostra coletada pelo interessado. pH: Leitura Temp. 20°C SMEWW 1998
4500 H+ (B). Cd Total : SMEWW 1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B). Cu Total :
SMEWW 1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B). Zn Tot.: SMEWW 1998 3030
(C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B) Pb Total: SMEWW 1998 4500 P(A,B,E). Mn Total: SMEWW
1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I). Amostra com ident. $ : Amostra de referência p/ Controle de
Qualidade. SMEWW: Stand. Methods For the Examination of Water and Wastwater. Belo
Horizonte, 14 de março de 2002. (a) Nadia Lucia Perdigão CRQ II 02300822.
TERCEIRA – “LAKEFIELD GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA; Laboratório Químico
e Mineral, Rua São Vicente, 255, Olhos D’Agua - Belo Horizonte MG; CEP 30.390-570;
Fone: (031) 3288.1122; Fax: (031) 3288.1261; CERTIFICADO DE ANALISE. N/Ref.:
MAR4037.R02; S/Ref.: Coleta 15/3/2002. Cliente: Sr JSS; Amostras: Agua. Nº 1:Amostra:
CORREGO LAVAGEM Hora col 07:00; pH 5.46; Cd Total mg/l 0.007; Nº 2: Amostra
$ARAMB Hora col (não tem); pH 6.85; Cd Total mg/l 0.003; Nº 1:Amostra: CORREGO
LAVAGEM Cu Total mg/l 0.45; Zn Tot. mg/l 1.49; Pb Total mg/l 0.04; Mn Total mg/l 24.4.
Nº 2: Amostra $ARAMB Cu Total mg/l 0.05; Zn Tot. mg/l 0.13; Pb Total mg/l 0.09; Mn
Total mg/l 0.13. Amostra coletada pelo interessado. pH: Leitura Temp. 20°C SMEWW
1998 4500 H+ (B). Cd Total : SMEWW 1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B). Cu Total :
SMEWW 1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B). Zn Tot.: SMEWW 1998 3030
(C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B) Pb Total: SMEWW 1998 4500 P (A,B,E). Mn Total: SMEWW
1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I). Amostra com ident. $: Amostra de referência p/ Controle de
Qualidade. SMEWW : Stand. Methods For the Examination of Water and Wastewater.
Belo Horizonte, 5 de abril 2002. (a) Nadia Lucia Perdigão CRQ II 02300822.” QUARTA SOCIEDADE MANTENEDORA DO INSTITUTO EDUCACIONAL BARREIRO
GRANDE; RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 10 – CENTRO – TRÊS MARIASMG - CEP 39.205-000 – CNPJ: 19.995.224/0001-09; TELEFAX: (38) 754-1270
TELEFONE: (38)754-1183; ANÁLISE DE ÁGUA; FAZENDA: (EM BRANCO);
PROPRIETÁRIO: JSS DE SOUZA SILVA; AMOSTRA: CÓRREGO LAVAGEM; pH:
6,57. Cd: 0,00 mg/l. Pb: 0,00 mg/l. Zn: 0,7336 mg/l. Cu: 0,00 mg/l. Três Marias, 19 de
março de 2002. Davi F da Silva; Técnico em laboratório; Reg02500249 (a)DFsilva”;
QUINTA - “LAKEFIELD GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA; Laboratório Químico e
Mineral, Rua São Vicente, 255, Olhos D’Agua - Belo Horizonte MG; CEP 30.390-570;
Fone: (031) 3288.1122; Fax: (031) 3288.1261; CERTIFICADO DE ANALISE. N/Ref.:
JUN4024.R02; S/Ref.: Coleta 06/06/2002. Cliente: Sr JSS; Amostras: Barragem do
Córrego Lavagem, Três Marias/MG; Nº 1: Amostra: BARRAGEM 1 Hora col 17:00; pH
6,58; Cd Total mg/l 0.012; Nº 2: Amostra $ARAMB Hora col (não tem); pH 6.83; Cd Total
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mg/l (não tem); Nº 1:Amostra: BARRAGEM 1 Cu Total mg/l <0,01; Zn Tot. mg/l 9,28; Pb
Total mg/l 0.05; Mn Total mg/l 19.4. Nº 2: Amostra $ARAMB Cu Total mg/l 0.05; Zn Tot.
mg/l 0.16; Pb Total mg/l 0.08; Mn Total mg/l 0.14. Nº 1:Amostra: BARRAGEM 1 Dur.
Total mg/l CaCO3 1012; Dureza Ca mg/l CaCO3 415; Dureza Mg mg/l CaCO3 597; Fe
Total mg/l 0,48. Nº 2: Amostra $ARAMB Dur. Total mg/l CaCO3 (não tem); Dureza Ca
mg/l CaCO3 (não tem); Dureza Mg mg/l CaCO3 (não tem); Fe Total mg/l (não tem).
Amostra coletada pelo interessado. pH: Leitura Temp. 20°C SMEWW 1998 4500 H+ (B).
Cd Total : SMEWW 1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B). Cu Total : SMEWW 1998 3030
(C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B). Zn Tot.: SMEWW 1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B) Pb
Total: SMEWW 1998 4500 P(A,B,E). Mn Total: SMEWW 1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I).
Dur Total: SMEWW 1998 2340 (B,C). Dureza Ca: SMEWW 1998 3500 (B). Dureza Mg:
SMEWW 1998 3500 (B); Fe Total: SMEWW 1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B).
Amostra com ident. $: Amostra de referência p/ Controle de Qualidade. Local Barragem do
Córrego de Lavagem (Barragem do proprietário). Belo Horizonte, 24 de junho 2002. (a)
Nadia Lucia Perdigão CRQ II 02300822.” SEXTA - “LAKEFIELD GEOSOL
LABORATÓRIOS LTDA; Laboratório Químico e Mineral, Rua São Vicente, 255, Olhos
D’Agua - Belo Horizonte MG; CEP 30.390-570; Fone: (031) 3288.1122; Fax: (031)
3288.1261; CERTIFICADO DE ANALISE. N/Ref.: AUG4117.R02; S/Ref.: Coleta
22/08/02. Cliente: Sr JSS; Amostras: Agua. Nº 1: Amostra: Amont. Bar. do Proprietário pH
7.44; Cd Total mg/l <0.001; Cu Total mg/l 0.01; Zn Tot. mg/l 0.04; Pb mg/l <0.02. Nº 2:
Amostra: M.Mon.3ª Bar. Con. CMM-M.D. pH 7.85; Cd Total mg/l <0.001; Cu Total mg/l
0.01; Zn Tot mg/l <0.01; Pb Total <0.02. Nº 3: Amostra: Amost. 3ª Barr. de Cont. CMM
pH 6.22; Cd Total mg/l 0.17; Cu Total mg/l 0.02; Zn Tot. mg/l 101; Pb Total mg/l 0.09. Nº
4: Amostra: $ARAMB pH 6.83; Cd Total mg/l (não tem); Cu Total mg/l 0.05; Zn Tot mg/l
0.14; Pb total mg/l (não tem). Nº 1: Amostra: Amont. Bar.do Proprietário Mn Total mg/l
2.17; Dur. Total mg/l CaCO3 255; Dureza Ca mg/l CaCO3 131; Dureza Mg mg/l CaCO3
124; Fe Total mg/l 1.35. Nº 2: Amostra: M.Mon. 3ª Bar. Con. CMM – M.D. Mn Total mg/l
<0.02; Dur. Total mg/l CaCO3 42.2; Dureza Ca mg/l CaCO3 14.4; Dureza Mg mg/l
CaCO3 27.8; Fe Total mg/l 0.09. Nº 3: Amostra: Amost. 3ª Barr. De Cont. CMM Mn Total
mg/l 40.9; Dur. Total mg/l CaCO3 1511; Dureza Ca mg/l CaCO3 572; Dureza Mg mg/l
CaCO3 939; Fe Total mg/l 0.40. Nº 4: Amostra: $ARAMB Mn Total mg/l 0.13; Dur. Total
mg/l CaCO3 (não tem); Dureza Ca mg/l CaCO3 (não tem); Dureza Mg mg/l CaCO3 (não
tem); Fe Total mg/l 0.13. Identificação completa das amostras: 1) Amontante da Barragem
do Proprietario. 2) Mina da Montante da 3" Barragem de Contencao CMM - Margem
Direita. 3) Amostra da 3ª Barreira de Contencao CMM. Amostra coletada pelo interessado.
pH: Leitura Temp. 20°C SMEWW 1998 4500 H+(B). Cd Total: SMEWW 1998 3030
(C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B). Cu Total. SMEWW 1998 3030 (C,D,E,F,G,H,I) 3120 (B). Zn
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Tot.: SMEWW 1998 3030 (C,D.E,F.G,H,I) 3120 (B). Pb Total: SMEWW 1998 4500 P
(A,B,E). Mn Total: SMEWW 1998 3030 (C,D,B.F,G,H,I). Dur.Total: SMEWW 1998 2340
(B,C). Dureza Ca: SMEWW 1998 3500 (B). Dureza Mg: SMEWW 1998 3500(B). Fe
Total: SMEWW 1998 3030 (C.D,E,F,G,H,I) 3120 (B). Dureza calculada apartir do teor de
Ca e Mg. Amostra com ident. $: Amostra de referencia p/ Controle de Qualidade.
SMEWW : Stand. Methods For the Examination of Water and Wastewater. Belo Horizonte,
9 de setembro de 2002 (a) p/Nadia Lucia Perdigão CRQ II 02300822. SÉTIMA –
“LAKEFIELD GEOSOL LTDA; Laboratório Químico e Mineral, Rua São Vicente 255 Olhos D’Agua – Belo Horizonte MG, CEP 30.390-570 – Fone (031) 3288.1122 – Fax (031)
3288.1261. CERTIFICADO DE ANALISE; Cliente: Sr.JSS; Amostras: Solo; N/Ref :
AUG3016.R02; S/Ref : Pedido 24/08/02. Nº 1. Amostra Jus. 3º Bar. Contencao-Solo Hg
ppb <50; Mn ppm 563; Zn ppm 685; Pb ppm 18; Nº 2. Amostra Jus. Bar. Proprietario-Solo
Hg ppb <50; Mn ppm 568; Zn ppm 36; Pb ppm 20; Nº 3. Amostra $ARHG001 Hg ppb 203;
Mn ppm (não tem); Zn ppm (não tem); Pb ppm (não tem); Nº 4. Amostra: $ARGEO1 Hg
ppb (não tem); Mn ppm 590; Zn ppm 42; Pb ppm 12. Identificação completa das amostras:
1)Jusante da 3ª Barreira de Contencao – Solo. 2) Jusante da Barragem do Proprietario –
Solo. Determinação de Hg por Absorcao Atomica/Geracao de Vapor Frio. Demais
elementos = Digestão Multiacida/Absorcao Atomica. Amostra com ident. $: Amostra de
referencia p/ Controle de Qualidade. Prep. Física: Secagem a 60°, quarteamento e
pulverização total <150#. Belo Horizonte, 9 de setembro de 2002. (a) p/ Nadia Lucia
Perdigão CRQ II 02300822. OITAVA – “LAKEFIELD GEOSOL LABORATÓRIOS
LTDA; Laboratórios de Análises de Minerais e Ambientais, Rua São Vicente, 255B, Belo
Horizonte, MG; Bairro Olhos d’agua, CEP 30390-570; Fone: (31) 2122-0022; Fax: (31)
2122-002; terça-feira, 14 de setembro de 2004; Sr JSS, Attn: CPF: 197.144.166-04; Rua
Ponte Nova 809 ap.802, Bairro Floresta CEP: 31.110-150; Dat rec.: 09 de agosto 2004;
LGL Report: LG4070-AUG04; Ref. Cliente: Pedido 09/08/04. CERTIFICADO DE
ANALISES: 1: Faz. Lavagem-Am. 01 – Encosta Nº 04 pH 6.71; Cd Total mg/l 0.010; Cu
Total mg/l 0.09; Zn Tot. mg/l 0.40; Pb Total mg/l 0.03; Mn Total mg/l 0.15. 2: Faz.
Lavagem-Am. 02 – Encosta Nº 05 pH: 6.81; Cd Total mg/l <0.001; Cu Total mg/l 0.05; Zn
Tot. mg/l <0.01; Pb Total mg/l <0.01; Mn Total mg/l 0.26. 3: Faz. Lavagem-Am. 03 – Base
Inf. pH: 3.90; Cd Total mg/l 1.99; Cu Total mg/l 0.12; Zn Tot. mg/l 786; Pb Total mg/l 0.42;
Mn Total mg/l 432. 4: Faz. Lavagem-Am. 04 pH 7,43; Cd Total mg/l <0.001; Cu Total
mg/l 0.05; Zn Tot. mg/l 0.20; Pb Total mg/l <0.01; Mn Total mg/l 0.49. 5-STD: ARAMB
pH 6.89; Cd Total mg/l (não tem); Cu Total mg/l 0.06; Zn Tot mg/l 0.15; Pb Total mg/l
0.08; Mn Total mg/l 0.12. 1: Faz. Lavagem-Am. 01 – Encosta Nº 04 Ca Total mg/l 402;
Mg Total mg/l 322; Dur. Total mg/l CaCO3 2331; Dureza Ca mg/l CaCO3 1004; Dureza
Mg mg/l CaCO3 1327; Fe Total mg/l <0.05. 2: Faz. Lavagem-Am. 02 – Encosta Nº5 Ca
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Total mg/l 50.0; Mg Total mg/l 38.0; Dur. Total mg/l CaCO3 281; Dureza Ca mg/l CaCO3
125; Dureza Mg mg/l CaCO3 156; Fe Total mg/l <0.05. 3: Faz. Lavagem-Am. 03 – Base
Inf. Ca Total mg/l 519; Mg Total mg/l 1358; Dur. Total mg/l CaCO3 6887; Dureza Ca mg/l
CaCO3 1296; Dureza Mg mg/l CaCO3 5591; Fe Total mg/l 0.81. 4: Faz. Lavagem-Am. 04.
Ca Total mg/l 225; Mg Total mg/l 66.7; Dur. Total mg/l CaCO3 836; Dureza Ca mg/l
CaCO3 562; Dureza Mg mg/l CaCO3 275; Fe Total mg/l <0.05. 5-STD: ARAMB Ca Total
mg/l (não tem); Mg Total mg/l (não tem); Dur. Total mg/l CaCO3 (não tem); Dureza Ca
mg/l (não tem); Dureza Mg mg/l CaCO3 (não tem); Fe Total mg/l 0.14 Amostras coletadas
e preservadas pelo interessado. Amostra com identificação STD: Amostra de referência p/
Controle de Qualidade. Referência Analítica: Standard Methods For the Examination of
Water Wastwater 20° Ed. (1998). (a) Eduardo Lyse Carvalho CRQ IV 04125181”; todas
arquivadas nesta Serventia. Perguntei ainda ao Sr JSS quando ele percebeu que havia risco
ao ambiente com a implantação da barragem e ele me respondeu dizendo que avistou a
insegurança antes mesmo de entrar em operação, e que inclusive ele, o solicitante, fez
comunicações aos órgãos ambientais e a própria Votorantim, tendo notado o quão delicado
era a vedação da barragem, vez que em sua base inferior era possível perceber grande
volume de água escoando pelo maciço, disse ainda ter informado a empresa e que segundo
a Votorantim houveram tentativas de solucionar esses problemas quanto a vedação
(implantando barreiras de contenção), fato esse que ao meu entendimento, se fez inútil já
que percebi inúmeras fendas dispostas no lajeado, assim ao invés de solucionar o problema
apenas desviou o curso do rio. Naquele momento era possível avistar marcas nas rochas
onde de fato o rio corria noutra época. O Sr JSS contou que o assoreamento começou
apresentar sinais no ano de 2002, quando a barragem ainda estava em obras, foram feitos
canais para desvio do fluxo de água, porém esses se fazem inúteis tendo em vista a força da
água. Daquele ponto atravessamos o rio, defronte a uma árvore de Tingui, (o córrego
apresentava pouquíssima água, exala mau odor, cor estranha com contornos
esbranquiçados, que apesar de não ter conhecimentos químicos é notável que tal substância
aos poucos vai corroendo a superfície de onde se aloja, seja em raízes, pedras ou rochas).
Subimos margeando o rio do lado esquerdo por dentro da mata até encontrar um sistema de
canalização de água, (porém ali há de fato tanta vegetação (capim) dentro do córrego que
não se sabe onde é água corrente ou onde é a mata), mais uma vez pedi ao Sr. que
respondesse aos meus questionamentos e ele se prontificou novamente, quando indagado
sobre o que de fato seria aquilo ele disse que tal sistema de canalização fora feito por ele,
com seus próprios recursos financeiros, afim de objetivar quatro itens assim enumerados:
PRIMEIRO: controlar o fluxo das águas no período de seca e manter o córrego perene;
SEGUNDO: levar água potável para dentro de sua propriedade, relembrando que antes da
implantação da barragem da VM utilizava SOMENTE a água do Córrego Lavagem;
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TERCEIRO: manter um centro educacional controlado com a ajuda de uma pequena
represa e QUARTO: irrigação de suas plantações. Continuamos nossa trajetória rio acima.
Agora do lado direito subindo, pude avistar um banheiro e a represa anteriormente citada
no item terceiro, nesta é possível ver seis duchas, e uma quantidade maior de água, (quanto
às duchas de nada servem já que o odor da água desanima qualquer cidadão de ali se
banhar). Novamente paramos para novos questionamentos, ali já era exatamente
09h:30min (nove horas e trinta minutos) e, parados sob uma árvore, o Sr JSS contou sobre
o funcionamento do centro educacional e afirmou que esse funcionou de 1998 a 2002,
projeto feito por ele a fim educar as crianças sobre a importância do meio ambiente,
levando a elas acesso a natureza. Avistei ao alto a direita traves de gol, (lembrando ser um
campo de futebol); o Sr JSS disse ainda que devido ao assoreamento e a contaminação
química não foi possível manter tal projeto. Redirecionando para limpeza do córrego foi
dito pelo solicitante que tais limpezas ocorreram entre 2004 a 2010, essas feitas
anualmente, enfatizando novamente que do ano dois mil e dez até o corrente ano não
houve limpeza, porém todos os anos o solicitante efetuou cobranças junto a empresa com
intuito de receber soluções para o tal problema, assim relatado por JSS. Olhando adiante
defrontei-me com uma instalação que, conforme os ditos do solicitante, tal era utilizada
para análise e controle eletrônico do córrego Lavagem, analisava suas principais
características, tais como pH, dureza e condutividade. Quando indagado sobre o período
em que foi instalado e esteve ativo, o mesmo não soube dizer, mas disse achar que teve seu
funcionamento cessado devido a alta concentração dos reagentes químicos do local.
Contou ainda o incidente ocorrido em 2005, quando colaboradores da empresa Votorantim
ao limpar o córrego derrubaram uma árvore, e dentro de pouco tempo quem recebeu e teve
de arcar com as despesas da multa gerada pelos órgãos ambientais pelo corte indevido fora
o Sr JSS, a Votorantim não se dispôs a pagar a multa, gerando esse transtorno ao solicitante.
Ainda subindo pelo lado direito, é possível ver muita lama posta sobre o córrego, descemos
mais e fomos para dentro dele onde podemos até caminhar no lamaçal (ora atoleiro ora
superfície resistente, presente também muita areia no local) formado pelo assoreamento, é
de fato uma situação lamentável em tempos de crises hídricas deixarem que o
assoreamento leve um item ambiental tão necessário – água –. O Sr JSS afirmou que em
épocas de chuva, toda essa lama é levada pelas águas que corre com cheiro fétido, além de
ocasionar inúmeros transtornos já que em sua fazenda há criações e plantações (quanto ao
lamaçal formado em épocas chuvosas é possível de fato imaginar, porém nada posso
afirmar, vez que não analisei a área em tal época (o dia permanecia ensolarado).
Contornamos e passando por dentro do córrego agora do lado esquerdo andamos
margeando-o (neste ponto não existe água, somente o capim crescido na área assoreada)
até avistar uma cerca na encosta junto às pedras, que determina o limite de terras entre o
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solicitante e a empresa (assim relatado por JSS), já do lado pertencente à empresa (quão
seja poucos passos à frente), é notório o cuidado empregado, vez que ali não há lama
alguma, ou mesmo capins misturados a areia ou terra como o lado do Sr. JSS apresenta; do
lado pertencente a Votorantim é definitivamente bem cuidado; distingui a minha direita o
canal de contenção anteriormente citado pelo Sr. JSS, ali mesmo bem cuidado é possível
ver que o produto químico dispersado também traz corrosão a elementos ambientais, sendo
evidentes os contornos esbranquiçados nas rochas, pedras e raízes (ali não há vegetações
brejeiras, ou a presença de qualquer animal); ainda subindo no lajeado (dentro do córrego,
praticamente sem água) logo se vê o outro canal de desvio, este localizado a minha
esquerda; fomos em direção a tal desvio, saindo de dentro do córrego pela direita, e
vertendo a esquerda contornando por um caminho cheio de pedregulhos se enxerga uma
ponte de ferro amarela, fomos até ela onde há uma placa de indicação com os dizeres
“CAIXA III’, sobre a ponte é possível perceber quantas minas de água há no local, e que
tal substância branca (vista em todo o percurso) causa a chamada corrosão (até mesmo na
ponte de ferro há indícios de tal reação química); ali desci as escadas dentro da contenção
fotografei (assim como fui fazendo por todo o percurso do córrego) e voltando
continuamos nossa jornada afim de terminá-la na barragem. Saindo dali fomos em direção
a “CAIXA II”, ao chegar nesta a mesma estava bombeando água, e quando indagado o
solicitante disse que o sistema funciona da seguinte maneira, essas “caixas” têm a função
de recolher a água do rio (relatado por ele que há a contaminação), bombeando da terceira
para segunda, da segunda para primeira e esta devolve a água para a barragem de rejeitos
da Votorantim (quanto ao fato da empresa ser mesmo a Votorantim o fato é verídico já que
tais placas de indicação – CAIXAS – está gravado a logo e o nome da empresa). Assim
demos volta por cima da CAIXA II e seguimos margeando o córrego à direita, andando sob
canos até chegar a uma máquina de aparência coincidente a um tanque, agora à esquerda,
pedi ao solicitante explicações por não entender a função do tanque, ele disse que ficou
sabendo que a máquina serviria como um filtro, purificando a água antes de devolvê-la ao
solo, amenizando os impactos causados ao meio ambiente (porém percebi que tal
informação não fora concreta e a máquina me pareceu inativa). Continuando logo se vê
uma mini barragem, bem suja, e percebe-se logo a frente a CAIXA I, todavia não é
possível ir até ela pelo córrego (agora com um fluxo de água considerável para um
córrego), assim voltamos ao tanque e subimos ainda pelo lado esquerdo, visando dar a
volta e chegar a CAIXA I. Fizemos o seguinte percurso: ainda na estrada até uma curva a
direita, no cruzamento com a estrada da Votorantim, daquele ponto, na curva, se vê a
CAIXA I logo abaixo, ao longo deste pequeno trajeto até ali JSS me mostrou a existência
de “poços artesianos” pelo lado direito e esquerdo, afirmando ainda que foram instalados
para retirar água do subsolo para análises (afirmação feita pelo solicitante sem qualquer
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documentação que de fato a provasse). Entretanto quando fomos rumo a CAIXA I, vi que
bombeava água e o solo ali perto quando apertado com uma vareta de pau a qual eu
segurava, apresentada uma qualidade aerada, e não algo firme como solo, o cheiro ali não é
bom. Enxerguei também nessa caixa canos ligados até a barragem (o que talvez venha a
comprovar afirmação do solicitante quanto às instalações das caixas no que tange a
capitação, bombeamento e retorno a barragem), depois de vermos bombeamento de água
por aproximadamente duas vezes, em um fluxo considerável, subimos novamente a estrada,
agora rumo a barragem. Fomos pela estrada de acesso da Votorantim, até chegar ao alto,
onde percebe-se que a empresa está transportando os rejeitos rumo a outro lugar (há fluxo
de caminhões), o Murici, assim denominada a outra barragem feita pela empresa e que sua
localização é perto daquela onde estávamos. O comparecente afirmou ainda que os órgãos
ambientais aos quais ele procurou para auxiliá-lo em uma forma de melhorar o estado do
córrego Lavagem, lhe disseram que, caso a empresa Votorantim - Metais retirasse os
dejetos da área, haveria salvação para a mesma e ainda que o material deveria ter sido
totalmente retirado conforme o Controle de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2012 (fica
claro que a referida informação foi atestada pelo Sr JSS, por fim, não compete a mim dizêla quanto a sua veracidade). Ali dando por terminado o percurso margeando o rio até a
barragem, voltamos para residência do senhor JSS chegando lá as 11h:45min (onze
horas e cinquenta e cinco minutos). Assim retornei a Serventia naquele mesmo dia,
14/08/2015, com o dever de lavrar o presente instrumento. Concluo afirmando que há de
fato uma enorme diferença quanto a limpeza do córrego, lado do solicitante lama, pouco
fluxo de água, existência de muito capim misturado a terra e areia, já no lado que parece
ser da empresa há limpeza recente evidenciada consistindo num lajeado conservado, mas
mesmo do lado da empresa há uma substância branca (de maneira mais branda); não
percebi a presença de animais em nenhum momento do caminho percorrido (tanto
aquáticos quanto terrestres); avistei em todo o movimento a substância branca
retromencionada (a aparência lembra sal grosso), por mim desconhecida, grudada em meio
a pedras, rochas e plantas; o odor exalado pelas águas é forte não característico de água
potável; quanto a todos os relatos do solicitante tais como informações prestadas por ele a
empresa ou empresa para ele, ou datas, de fato não me cabe afirmar a veracidade delas,
porém JSS demonstrou um relato conciso dentro de uma coerência lógica, mesmo quando
indagado várias vezes sobre o mesmo ponto de vista. Fotografei todo o caminho, fotos
essas tiradas de meu celular e transferidas na totalidade para arquivo da Serventia, pedi ao
Sr. JSS que me trouxesse fotos nas quais eu pudesse reconhecer o córrego além de imagens
que cruzasse informações das quais eu havia registrado, por ele me foi apresentado duas
fotos as quais também faço juntada aos meus arquivos e as análises químicas que também
arquivei; todos os documentos os quais solicitei apresentação me foram trazidos, após
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analisar e ver que não se tratavam de indícios de fraudes devolvi e os arquivei em cópias
na caixa RDE-04, pasta nº 191, nesta Serventia. As exigências legais e fiscais inerentes à
legitimidade do ato foram cumpridas.
Três Marias, 11 de setembro de 2015.
öMarphísia Cristina Rodrigues Silva Oliveiraö
·Tabeliã Interina·

ANEXO B - ATA NOTARIAL AMBIENTAL

ATA NOTARIAL PARA FINS DE CONSTATAÇÃO QUE FAÇO A PEDIDO DE
XXXX, NA FORMA ABAIXO: SAIBAM quantos este instrumento público de escritura
virem que, em 25 (vinte e cinco) de junho de 2019 (dois mil e dezenove) , nesta cidade de
æ

æ

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no Cartório de Registro Civil e Notas do Barreiro,
à Av. Afonso Vaz de Melo, 465 - Loja 2002 - piso 2 - Via Shopping, Barreiro de Baixo, eu,
Escrevente, lavro a presente ata notarial, nos termos previstos nos artigos 215 e 217 do
Código Civil Brasileiro e artigo 234, Inciso IV, do Código de Normas do Extrajudicial de
Minas Gerais, Provimento nº 260/CGJ/2013. A presente ata notarial foi solicitada em XXX
pela XXXX, XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, com sede na XXX, XX, XXX, Belo
Horizonte, Minas Gerais; neste ato representado por seu bastante procurador XXXX, XXX,
XXXX, XXXX, portador da carteira de identidade nº XXXX expedida por OAB/MG,
inscrito no CPF sob o nº XXX, com endereço comercial na Avenida XXX, XX, XXX Belo
Horizonte, Minas Gerais, conforme Ata de Reunião de Sócios realizada em 1º de outubro
de 2016 e seu Estatuto Social registrados na JUCEMG sob o nº XXXX em XXX, Ata de
Reunião do Conselho de Administração realizada em XXX registrada na JUCEMG sob o n°
XXX em 01/04/2019, Certidão Simplificada emitida em 14 de junho de 2019 pela Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais e Procuração Particular datada de 23 de agosto de
2018, cujas cópias ficam arquivadas nesta Serventia.; o representante da requerente é capaz
¥

e se identificou como sendo o próprio conforme documentação apresentada, do que dou fé.
Foi solicitado que eu, Escrevente, no dia 17/05/2019, comparecesse à sede da empresa
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requerente e constatasse a situação existente em alguns pontos de sua divisa com terceiros,
o que fiz, da forma ora descrita. No dia 17/05/2019 às 08h15, apresentei-me na
PORTARIA IV (Foto 1) localizada na XXXXX – Belo Horizonte/MG (XXXX),
juntamente com o Oficial Substituto do Cartório do Barreiro, XXX, onde foi feito nosso
credenciamento. Às 08h51 chegaram ao local o Sr. XXXX, assessor de relações
institucionais, inscrito no CPF sob o nº XXXX, XXXX, coordenadora de meio ambiente,
inscrita no CPF sob o nº XXX e XXX, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº XXXX,
todos empregados da requerente, que solicitaram que os acompanhássemos. A seguir,
entramos em um automóvel e seguimos sempre dentro dos limites da empresa para os
locais pré-definidos pela requerente. O primeiro ponto de verificação, indicado na foto da
vista aérea da XXXXX com o número “1”, era denominado XXXX (Fotos 2 a 4). Nesse
local, visualizei um muro de blocos, que faz a separação das áreas interna e externa da
Usina XXXX, contendo várias bocas (saídas) de tubos de PVC ligados de fora para dentro
da empresa requerente. No período em que ali estivemos não foi verificado lançamento de
nenhum tipo de dejeto pelas tubulações. Verifiquei também a existência de um imóvel de
aspecto residencial, de onde vinham as já citadas tubulações, com paredes erguidas sobre o
muro de blocos da divisa, utilizado como estrutura de apoio para essa construção, inclusive
com abertura de diversas janelas para a área interna da requerente. Em seguida nos
dirigimos ao segundo ponto de verificação, indicado na foto da vista aérea da Usina
XXXX com o número “2”, denominado de XXXXX (Fotos 7 a 12). O local possui vários
pés de bananeira com uma vegetação relativamente densa. Entre a vegetação e o muro, um
aceiro permitiu a verificação de uma calha de concreto com vários tubos com saídas para
ela direcionadas, com diâmetro nominal de até 150 mm. Acima do muro, um fechamento
com telha metálica indicava outro uso para o local que não residencial. Também nesse
local não foi verificado lançamento de nenhum tipo de dejeto pelas tubulações no período
em que ali estivemos. No percurso entre os pontos 1 e 2, realizamos duas paradas, tendo
sido verificado na primeira a existência de tubos de PVC com saída para a parte interna da
XX (Foto 5) e na segunda a existência de construções residenciais próximas ao muro, com
04 aberturas gradeadas na estrutura do muro da divisa (Foto 6). A parada seguinte ocorreu
em local indicado na foto da vista aérea da XXX com o número “3”, denominado XXXX,
que recebeu esse nome pelo fato do muro em diviso com a casa de moradora de nome
XXX ter sido refeito pela requerente. Ao longo de grande extensão do muro da divisa
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verificam-se janelas e aberturas para a área interna da Usina com construções apoiadas no
muro (Fotos 13 a 16). Por fim, nos dirigimos ao local indicado na foto da vista aérea da
Usina XXX com o número “4”, denominado GALERIA 20 - FUNDO DE VALE. No
local havia uma grande quantidade de lixo doméstico, com os mais diversos tipos de
resíduos, tais como, metal, papel, plástico, tecido, vidro, eletrônicos e até mesmo um
colchão e um sofá, entre outros, não sendo verificado nenhum tipo de resíduo industrial.
Como o local caracteriza-se por ser um fundo de vale, todo o lixo lançado junto ao muro da
divisa é carreado com as chuvas para a área de captação de água pluvial tendo como
destino final a rede da COPASA. Na calha de proteção do reservatório de captação pude
verificar bastante lixo sobre a grade de proteção. Ao longo do muro constatei vários pontos
de saída de tubulações para a área interna da Usina e até mesmo um tubo de grande
dimensão que se assemelhava a uma manilha, na sequência do qual já se verifica uma
erosão no terreno do lado de dentro da Usina. Também ao longo do muro, vários buracos e
a concertina rompida indicavam a passagem de pessoas de um lado para o outro do muro
(Fotos 17 a 29). A foto aérea da área ocupada pela Usina XXX e divisas, com a
indicação dos locais visitados foi cedida pelo Sr. XXX, acima citado. Constam em
anexo à presente ata notarial, nas folhas numeradas e rubricadas sob os nºs 01 a 12,
todas as fotografias citadas nesta ata notarial. Assim o fiz e dou fé. O representante da
requerente não apresentou certidão e declara sob as penas da lei, o seu estado civil.
Fica arquivado nesta serventia um CD com a reprodução das fotografias citadas
acima, no arquivo de CD nº XXX. A presente ata notarial foi lida e assinada pelo
representante da solicitante. Dispensada a presença de testemunhas, com base no artigo
þ

215, parágrafo 5º, do CCB. Ficam arquivados neste Cartório no Livro RDE nº XXXX,
þ

Folhas nº XXX a XXX, os documentos necessários para lavratura da presente escritura,
dentre eles os exigidos no art. 162 do Provimento 260/CGJ/2013 - Quant.: 1: (Código:
¶

ð

1202-1 - Ata notarial (Até duas folhas)). Quant.: 1: (Código: 8501-9 - Diligência nos
perímetros urbano e suburbano). Quant.: 31: (Código: 8101-8 - Arquivamento). - Valor
ð

±

Total: Emolumentos: R$ 293,14 (duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos);
Recompe: R$ 17,63 (dezessete reais e sessenta e três centavos); Taxa de Fiscalização
Judiciária: R$ 97,61 (noventa e sete reais e sessenta e um centavos) - Valor Total:
R$

408,38

(quatrocentos

e

oito

reais

e

trinta

e

oito

centavos).

±

Eu
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___________________________________ XXXX - Escrevente , a escrevi. Dou fé. Eu,
ö

·

·

Tabeliã , a subscrevo e assino. Sinal público em www.censec.org.br. a) XXXXX.
Ã

Belo Horizonte, Distrito do Barreiro, 11 de setembro de 2015.
öLetícia Franco Maculan ö
Tabeliã

ö

