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1094423-62.2019.8.26.0100
Pedido de Providências - Tabelionato de Notas
10º Tabelião de Notas da Capital
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Esteves

Vistos.
Trata-se de pedido de providências formulado pela Sra. M.P.P., Tabeliã de Notas
da Capital, a requerimento de E. M. P., ante a recusa da primeira em anotar à margem do ato
praticado no Lv. 2495, fls. 147, a dissolução de união estável realizada por meio de procedimento
arbitral.
Colheu-se a manifestação do Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo
(CNB/SP), fls. 18/28.
O Ministério Público atuou no feito, lançando parecer final a fls. 32/34.
É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.
O cerne da questão reside na possibilidade de se anotar no ato praticado no livro
2495, fls. 147, a dissolução de união estável realizada por meio de procedimento arbitral junto ao
Instituto de Mediação e Arbitragem Paulista – IMAP.
Pois bem, de acordo com o Provimento n.º 37/2014, do CNJ, a constituição e
dissolução da união estável podem ocorrer por sentença ou escritura pública (artigo 2.º). Ainda,
pelo atual Código de Processo Civil, as sentenças arbitrais possuem força de título executivo
judicial, nos termos do artigo 515, inciso VII, do referido Códex, ou seja, há a equiparação, neste
particular, às sentenças jurisdicionais estatais.
Dessa forma, em princípio, seria possível a anotação pretendida.
Todavia, de acordo a lei de regência da arbitragem, os direitos que podem ser
objeto deste instituto, somente são aqueles patrimoniais disponíveis (artigo 1.º, da Lei n.º
9.307/96).
Dessa forma, como bem ponderado, quer pelo CNB/SP, quer pelo Ministério
Público, inviável a realização de procedimento arbitral envolvendo a dissolução de união estável,
vez que tal questão envolve direitos indisponíveis, relacionados ao direito de família.
Mutatis mutandis, esta Corregedoria, em caso pretérito apreciando a possibilidade
de se averbar sentença arbitral de um divórcio, da mesma forma, indeferiu tal pretensão, sob o
fundamento que tal questão possui conteúdo extrapatrimonial, bem como refere-se ao estado da
pessoa, extrapolando-se, dessa forma, os limites previstos no artigo 1.º, da Lei n.º 9.307/96 (autos
n.º 1007659-15.2015.8.26.0100).
Por tais fundamentos, indefiro a anotação pretendida.
Ciência à Sra. Tabeliã, ao interessado e ao Ministério Público.
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Comunique-se a decisão à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, por e-mail,
servindo a presente sentença como ofício.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
IC.
São Paulo, 30 de outubro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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