
ESTADO DO ESP[RITO SANTO 
PODER JUDICIARIO 

CORREGEDORIA GERAL DAJUSTIC;:A 

OFlcIO-CIRCULAR CGJES N' l:f~ 12011 

Aos(As) Excelentissimos(as) Senhores(ils) Juizes(as) de 

Direito com jurisdl~io na materia de Inf3ncia e Juventude e delegatarios do 

foro extrajudicial , 

o Desembargador SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, 

Corregedor-Geral da Justic;a , no usa de suas atribuic;oes legais e 

CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da Justi9a 6rgao de 

fiscalizac;ao , disciplina e orientac;ao administrativa com jurisdic;ao em todo 0 

Estado, conforme dispOem a art . 2° da Lei Complementar Estadual n.o 83/96 e a 

art. 35 da Lei Complementar Estadual n.o 234/02 (C6digo de Organizac;ao 

Judiciaria do Estado do Espirito Santo) ; 

CONSIOERANDO a papel institucional do CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIC;A, podendo, para tanto, expedir atos regulamentares , no 

ambito de sua compet~ncia . ou recomendar providemcias ; 

CONSIDERANOO a edi9ao da R.80lu~io n.' 131/2011 , que 

revogou expressamente a Resoluc;:ao n.1I 74/2009, alterando as regras para 

autorizac;:ao de viagem de crianc;:as ao exterior. 

RESOLVE: 

Art. 111 - CIENTIFICAR aos delegatarios titulares e interinos das 

Serventias de Registro de Tltulos e Documentos que cumpram , integral mente , a 

Resoluc;:ao n.1I 131 /2 011 do Conselho Nacional de Justic;:a, abstendo de cumprir os 
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dispositivos do C6digo de Normas que se contraponham as novas determinaC(Oes 

insertas na referida Resolu~ao , em especial , a exig~ncia de reconhecimento de 

firma par autentic idade nas autorizaC(oes dos pais OU responsaveis para viagens 

de crianC(as ou adolescentes , nos termos do art.6g6, inciso III. 

Art . 2°. Solicitar aos excelentissimos senhores e senhoras 

magistrados e magistradas , assim como aos notaries capixabas , que remetam it 

Corregedoria Geral da Justic;a , no enderer;o eletronico 

codigodenormas@tjes.jus.br, no praza de 10 (dez) dias, sugestoes para 

atualizar;:8o do C6d igo de Normas, em sua Secao V, arts. 242 usque 245, oa 
Autoriz81;io para Viagem . 

Publique-S8. Cumpra-se. 

Vit6ria/ES , 22 de junho de 2011. 

h"'1' - 1,.-\ <:.>rL~ /~ 
DES. SERGIO [UIZ -tEIXEIRA GGA

Corregedor-Geral da Justic;:a 
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