
Cartório do 1 2 Ofício Notarial e Registral de Cabo Frio

Titular — Valmir Gonçalves da Silva Substituto — Valestan Milhomem da Costa

PORTARIA NO 01/2017

Define características de local ignorado, incerto e inacessível e estabelece procedimentos

para intimação do fiduciante com hora certa, nos termos da Lei n o 9.514/97.

O TITULAR 1 0 OFÍCIO DE CABO FRIO, Dr. Valmir Gonçalves da Silva,

Considerando as recentes alterações da Lei no 9.514/97, concernentes a circunstâncias

envolvendo o fiduciante por ocasião da intimação para purgação da mora no procedimento

administrativo em curso nos competentes Oficios de Registro de Imóveis;

Considerando que as circunstâncias envolvendo o fiduciante têm diferentes desfechos no

procedimento administrativo de intimação e purgação da mora;

Considerando a necessidade de definir o que pode caracterizar local ignorado, incerto e

inacessível em relação à localização do intimando fiduciante, com vistas a autorizar a

intimação por edital;

Considerando a possibilidade de se realizar a intimação com hora certa do fiduciante,

havendo evidências de ocultação do intimando;

RESOLVE:

Art. 1 0 Definir as características de local ignorado, incerto e inacessível, nos seguintes

termos:

a) quando o fiduciante (intimando) não for encontrado nos endereços indicados pelo

interessado, inclusive no do imóvel objeto da alienação fiduciária, e as pessoas

encontradas nestes locais, ou seus vizinhos, ou o funcionário responsável pela

portaria, nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com

controle de acesso, não souberem de quem se trata, a pessoa será considerada como

estando em local IGNORADO;

b) quando o fiduciante (intimando) não for encontrado nos endereços indicados pelo

interessado, inclusive no do imóvel objeto da alienação fiduciária, e as pessoas

encontradas nestes locais, parentes ou não do intimando, ou seus vizinhos, ou o

funcionário responsável pela portaria, nos condomínios edilícios ou outras espécies de

conjuntos imobiliários com controle de acesso, não souberem precisar o local onde

possa ser intimado, a pessoa será considerada como estando em local INCERTO;

c) quando se tratar de local não alcançado pela entrega domiciliar de correspondência,

de localidade isolada por catástrofe natural ou acidente geográfico que impeçam o

dificultem demasiadamente e de forma permanente o seu alcance, ou de endereço

situado em área cujo ingresso possa por em risco a pessoa incumbida da

diligência, a pessoa será considerada como estando em local INACESSÍVEL;
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Parágrafo Primeiro: Quando qualquer das circunstâncias acima ficar caracterizada logo na

primeira diligência, não será necessário retornar até 03 vezes ao local, devendo o intimador

lavrar a respectiva certidão do resultado da diligência.

Parágrafo Segundo: Qualquer das circunstâncias identificadas nas alíneas a, b e c autoriza a

intimação do fiduciante por edital, a pedido do interessado.

Art. 20 Estabelecer os procedimentos para intimação do fiduciante com hora certa nos

seguintes termos:

a) na segunda diligência, se o intimador perceber indícios de que o intimado está se

ocultando, deve intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho

de que, no dia útil imediato, às tantas horas, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a

intimação;

b) no dia e hora designados, o intimador retornará ao imóvel a fim de realizar a diligência;

c) se o intimando não estiver presente, o intimador procurará informar-se das razões da

ausência, dando por feita a intimação, ainda que o intimando se tenha ocultado em

outra comarca ou município;

d) a intimação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho

que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, se recusar a receber o

mandado;

e) no ato da intimação com hora certa, o intimador lavrará certidão do ocorrido e deixará

contrafé da certidão com a pessoa da família ou vizinho, declarando-lhe o nome;

f) a certidão de que trata o item anterior será lavrada nos seguintes termos: "Certifico que

compareci no endereço designado por ......, às ...... horas do dia para promover a

intimação com hora certa do(a) Sr.(a) conforme do dia e hora informados

ao(à) Sr.(a) (parente, vizinho, pessoa da portaria, da administração, etc) por

ocasião da segunda diligência realizada em e, estando presente o intimando,

recebeu a contrafé da intimação (gg: não estando presente o(a) intimando(a) nem,

tampouco, tendo sido informadas as razões da sua ausência; ou: tendo sido informado

que o(a) mesmo(a) encontra-se ausente por ) o(a) Sr.(a) recebeu a contrafé da

intimação e da presente certidão (eu: o(a) Sr.(a) (parente, vizinho, porteiro,

etc) recusou-se a receber a intimação, ficando, porém, com a contrafé da presente

certidão".

g) Além da certidão do ocorrido, que será lavrada no ato da diligência, o intimador
certificará a intimação com hora certa, nos termos que seguem, ajustando-a conforme

as circunstâncias verificadas em cada caso.

CERTIDÃO DE INTIMACÃO COM HORA CERTA

Certifico que compareci por duas vezes no endereço do(s) intimado(s) constante

da CARTA DE INTIMAÇÃO fornecida pelo .... Oficio do Registro de Imóveis

de registrada sob o no Livro em / / no Registro de Títulos
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e Documentos deste 1 0 Oficio de Cabo Frio, sem êxito na intimação, e, havendo

indícios da circunstância mencionada no 30-A, do art. 26 da Lei no 9.514/97,

intimei o(a) Sr(a) (parente, vizinho, porteiro, etc), acerca da intimação

do interessado no dia útil imediato, às ...... horas, havendo retornado no dia e hora

marcados intimei pessoalmente o(a) interessado(a), Sr(a). que

recebeu a contrafé da sua intimação, em às ...... horas (g_g: não estando

presente o(a) intimando(a) nem, tampouco, tendo sido informadas as razões da

sua ausência; gg. tendo sido informado que o(a) mesmo(a) encontra-se ausente

por ), o(a) Sr.(a) recebeu a contrafé da intimação e da certidão do ocorrido

(eu: o(a) sr.(a) (parente, vizinho, porteiro, etc) recusou-se a receber a

intimação, ficando, porém, com a contrafé da certidão do ocorrido". Eu,

(José Geraldo Silveira de Souza), procedi as diligências. O

Oficial. Local, data e assinatura.

h) Após a juntada da certidão da intimação com hora certa, será enviada ao fiduciante

carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.

i) Com vistas ao envio da correspondência eletrônica, no ato requerimento da intimação

ou no momento da diligência deve-se solicitar o endereço eletrônico do(s)

fiduciante(s).

Art. 30 Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Cabo Frio , 26 de setemb o de 2.017.

Cartório" I' CQoF

Valmir Gonçatveg dNlV(-..--—--—
TITULAR - MAT. 90/0030
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