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EDITORIAL

2017: 
um ano de trabalho e progresso!

hegar à reta final do ano de 2017 não foi tarefa fácil para o SINOREG-ES. Trabalhamos 
incessantemente para levar o que há de melhor aos associados desta entidade. Não te-
nho dúvidas de que muitos obstáculos foram superados, trazendo em si algumas con-

quistas para o serviço notarial e registral capixaba.

O progresso que fizemos ao longo do ano é notório, tal como a inclusão do CPF no registro de 
nascimento, agregando mais valor e credibilidade à nobre função que nos foi delegada. Diversas ins-
tituições trabalharam em conjunto para tornar viável essa premissa, por meio de convênio firmado 
entre Receita Federal e ARPEN-BRASIL.

Avançamos nos diálogos para uma futura reserva do número do RG a ser incluído no registro de 
nascimento, cuja tratativa encontra-se adiantada junto à Secretaria de Segurança Pública e a Polícia 
Civil capixaba.

Seguimos ainda na busca pela comunicação de venda de veículos, através de convênio que, per-
mitindo aos cartórios fazerem contato direto com o DETRAN/ES a fim de informar ao órgão as 
transações de venda de veículos, evita transtornos aos compradores e vendedores, gerando imensa 
economia de custo ao Estado. Acreditamos que muito em breve prestaremos mais este serviço, gra-
ças a incansável luta de nossa Diretoria.

Para 2018 já temos novos planos, novas metas e objetivos. A atuação do Sindicato seguirá rumo 
ao alcance das mais diversas melhorias para as serventias extrajudiciais de nosso Estado, benefician-
do e aproximando o cidadão para com nossos serviços.

Márcio Valory Silveira,
Presidente

A

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“O progresso que fizemos 
ao longo do ano é notório, 
tal como a inclusão do CPF 
no registro de nascimento, 

agregando mais valor e 
credibilidade à nobre função 

que nos foi delegada”
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io de Janeiro (RJ) – Foi realizado no 
dia 29 de setembro, o III Seminário 
Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro. Com o tema “O no-
tário na prevenção à lavagem de dinheiro”, 
o evento teve como principal objetivo debater 
as diretrizes para que o notariado possa forne-
cer aos órgãos públicos os dados de operações 
suspeitas de corrupção.

O papel da Central Notarial de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados (Censec) e a re-
gulamentação de medidas preventivas, que 
está sendo discutida pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), foram os principais temas 
abordados no evento.

A diretora do Colégio Notarial do Brasil 
(CNB), Laura Vissotto, destacou a importância 
do evento. “Foi muito gratificante porque os 
palestrantes reconheceram que a Censec tem 
sido um instrumento fundamental nas ações 
de combate à lavagem de dinheiro, principal-
mente no âmbito da força tarefa da Lava Jato. O 
notariado reiterou o seu compromisso de au-
xiliar as autoridades brasileiras na regulamen-
tação da lei para maior eficiência na preven-

Papel do notariado no combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro é 
tema de debate em Seminário no RJ
Evento teve como principal objetivo debater as diretrizes para que o notariado 
possa fornecer aos órgãos públicos os dados de operações suspeitas de corrupção

“Foi muito gratificante porque 
os palestrantes reconheceram 

que a Censec tem sido um 
instrumento fundamental nas 
ações de combate à lavagem 
de dinheiro, principalmente 
no âmbito da força tarefa 
da Lava Jato. O notariado 

reiterou o seu compromisso 
de auxiliar as autoridades 

brasileiras na regulamentação 
da lei para maior eficiência na 
prevenção e enfrentamento da 

criminalidade”

Laura Vissotto, 
diretora do Colégio Notarial do Brasil

O III Seminário Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro reuniu profissionais de 
notas e do Poder Judiciário na cidade do Rio de Janeiro

ção e enfrentamento da criminalidade”, disse.
O desembargador Federal do Tribunal Re-

gional Federal da 3ª Região (TRF), Fausto 
Martin De Sanctis, também elogiou a Censec. 
Durante sua palestra “A Lavagem de Dinheiro 
Internacional por Meio do Mercado Imobi-
liário e do Agronegócio”, Fausto afirmou que 
não alimentar a base de dados da Censec pode 
representar crime. “Se essa é uma obrigação 
imposta, pode-se dizer que quando você não 
alimenta a base de dados está criando o risco 
de crime ocorrer, então, pode ser responsabi-
lizado criminalmente”, afirmou.

Durante sua apresentação, o desembarga-
dor ainda criticou a falta de maiores controles 
fiscais envolvendo transações de agronegócio 
“é o meio mais fácil para lavagem de dinheiro 
por conta dos controles tímidos, não efetivos. 
Falo do controle até da existência da proprie-
dade rural, dos animais. Sem um controle pen-
sando na contenção da lavagem de dinheiro, 
abre-se uma brecha para onde os criminosos 
vão”, disse. “Falta também ao Judiciário repen-
sar seus trâmites. Existem muitos recursos, 

muito manejo de habeas corpus. E agora está 
se discutindo se pode ter prisão em 2º grau. 
O mínimo que se pode esperar é prisão no 
2º grau, confirmada a condenação”, afirmou.

 
Delação PremiaDa
Com o tema “A importância das Colabora-
ções Premiadas no Combate ao Crime Orga-
nizado e à Lavagem de Dinheiro”, a palestra 
ministrada pelo procurador-geral da Repú-
blica e membro da Força Tarefa da Operação 
Lava Jato no Rio de Janeiro, Eduardo El Hage, 
focou a importância que a delação premiada 
teve no processo que desmantelou o esquema 
de corrupção envolvendo o ex-governador do 
Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

Segundo o procurador, a investigação apon-
tou que o grupo utilizava até oito tipos de es-
quemas para lavagem do dinheiro advindo da 
corrupção no Estado, envolvendo desde uso 
de transportadoras de valores, ocultação por 
meio de offshores em paraísos fiscais, aquisi-
ção de joias e bens preciosos até a utilização 
de salas cofres.

R
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“Se descobriu uma sofisticação ainda maior 
na aquisição de joias. Não foram apenas as de 
uso pessoal, mas também foram encontrados 
saquinhos com pedras de diamantes, que não 
eram para uso. Elas valiam 1 milhão de euros 
e estavam depositadas em cofres na Suíça. E 
não havia ligação com qualquer proprietário”, 
explicou El Hage.

Ainda segundo o procurador, a utilização 
de delação premiada é uma recomendação 
internacional que foi essencial para desman-
telar o esquema. “Existem leis anteriores à Lei 
12.850/13, mas essa foi a principal com a qual os 
acordos foram sendo firmados. Essas leis tive-
ram como base duas convenções internacionais 
que não são invenção da República de Curitiba 
ou invenção de algum juiz. A utilização de co-
laboração premiada é recomendação interna-
cional. E por meio de um delator, conseguimos 
abrir novas frentes de investigação”, afirmou.

 
ProPosta De regulamentação
No período da tarde, o Seminário foi reto-
mado com a exposição “O Papel do CNJ na 
Regulamentação e Controle da Responsabili-
dade de Notários e Registradores pela Comu-
nicação de Atos Suspeitos”. Ministrada pelo 
conselheiro do órgão e procurador Regional 

mentação. “A nossa expectativa é que a partir 
de agora, com o grupo de trabalho criado pelo 
CNJ, ocorra um avanço substantivo na des-
crição da regulamentação sobre a prevenção 
à lavagem de dinheiro dirigida aos notários e 
registradores, complementando assim o ciclo 
de regulamentação que ainda estamos deven-
do. Estamos acompanhando essa discussão 
desde 2012 e vimos uma boa evolução. Agora 
acho que a coisa vai embalar e até o final do 
ano teremos algo bastante positivo”, disse ele.

O III Seminário Nacional de Combate 
a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro foi 
promovido pela Associação dos Notários e 
Registradores do Rio de Janeiro (Anoreg/
RJ). Também estiveram presentes no evento 
o desembargador Federal do TRF 2ª Região 
e membro efetivo da 2ª Turma Especializada 
(Criminal), Marcelo Granado; o presidente da 
Anoreg/RJ, Renaldo Bussière; e o presidente 
do Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio de 
Janeiro, José Renato Vilarnovo.

“Se essa é uma obrigação 
imposta, pode-se dizer que 
quando você não alimenta a 
base de dados está criando o 
risco de crime ocorrer, então, 

pode ser responsabilizado 
criminalmente”

Fausto Martin De Sanctis, 
desembargador Federal do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região (TRF)

“A nossa expectativa é que a 
partir de agora, com o grupo de 
trabalho criado pelo CNJ, ocorra 

um avanço substantivo na 
descrição da regulamentação 
sobre a prevenção à lavagem 

de dinheiro dirigida aos 
notários e registradores, 

complementando assim o ciclo 
de regulamentação que ainda 

estamos devendo”

Ricardo Liao, secretário-executivo do COAF

O presidente do CNB/RJ, José Renato Vilarnovo, e a diretora do CNB Laura Vissoto também 
estiveram presentes no evento

da República, Rogério Nascimento, a palestra 
teve como foco a proposta de regulamentação 
de medidas preventivas à lavagem de dinhei-
ro, que está sendo analisada pelo Conselho.

Em sua fala, Nascimento destacou a impor-
tância da participação da sociedade na cria-
ção dessa regulamentação. “A primeira forma 
de permitir a participação da sociedade no 
processo de uma regulamentação como essa 
é fazendo de maneira pública. Então, o fato 
deste projeto estar sendo discutido em espa-
ço público e disponível no site do CNJ, já dá 
transparência. O segundo caminho é ouvir as 
entidades representativas das pessoas direta-
mente envolvidas no segmento de notários e 
registradores, que estão diretamente envolvi-
dos na atividade”, explicou.

A palestra de encerramento do Seminário 
ficou por conta do secretário-executivo do 
COAF, Ricardo Liao, que fez uma explanação 
sobre a história e a infraestrutura do Conselho 
e suas expectativas com a aprovação da regula-

Secretário-executivo do COAF, Ricardo Liao 
falou sobre a história e a infraestrutura 
do Conselho e suas expectativas com a 
aprovação da regulamentação de medidas 
preventivas à lavagem de dinheiro

O procurador-geral da República e membro da 
Força Tarefa da Operação Lava Jato no Rio de 
Janeiro, Eduardo El Hage, apresentou o tema 
“A importância das Colaborações Premiadas 
no Combate ao Crime Organizado e à Lavagem 
de Dinheiro”
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m uma noite repleta de alegria e come-
morações, as instituições Sinoreg-ES, 
IEPTB-ES, CNB-ES e Anoreg-ES se 

uniram mais uma vez para festejar as conquis-
tas de 2017. O evento aconteceu no dia 2 de 
dezembro no cerimonial Oásis, em Vitória.

A elegância do local foi propícia para os 
agradecimentos. O presidente do Sindicato, 
Márcio Valory Silveira, em seu discurso re-
lembrou todos os acontecimentos no decorrer 
do ano, tendo como destaque a inclusão do 
CPF na certidão do recém-nascido, uma gran-
de conquista para nós brasileiros.

O evento foi agraciado pelas presenças de 
autoridades como o deputado federal, Lelo 
Coimbra, o deputado estadual, Esmael Al-
meida e o vereador da cidade de Serra, Guto 
Lorenzoni. Todos elogiaram a classe Notarial 
e Registral capixaba que, com empenho, dedi-
cação e persistência de alguns oficiais conse-
guiu grandes feitos na área e, acima de tudo, 
benefícios e segurança para os cidadãos.

Após os breves agradecimentos e elogios 
das autoridades, Valory retornou com a pala-
vra para mais alguns agradecimentos.

O presidente aproveitou a oportunidade da 
confraternização para homenagear a Escola 
Notarial e Registral do Espírito Santo – ENO-
RES, sob gestão do oficial substituto Bruno do 
Valle Couto Teixeira e do presidente do Colé-
gio Notarial do Brasil - Seção Espírito Santo 
– CNB/ES, Rodrigo Reis Cyrino. 

“O ano de 2017 foi enriquecido de conheci-
mentos e a ENORES trabalhou pesado. Foram 
17 encontros entre cursos, debates, palestras 
e painel que propiciaram a notários, registra-
dos, colaboradores, advogados, engenheiros, 
contadores, topógrafos, despachantes, servi-
dores públicos e corretores de imóveis as atua-
lizações necessárias para o desenvolvimento 
de um bom trabalho,” ressaltou Valory.

Em agradecimento, o presidente do Sinoreg
-ES entregou uma singela escultura a cada um 
por todo empenho e dedicação à classe. “Esta 
homenagem reflete nosso reconhecimento 
pelo empenho em promover um calendário 
repleto de cursos atrativos durante o ano, pro-

porcionando a divulgação em massa das mais 
variadas e pertinentes informações do ramo 
do Direito Notarial e Registral. O dispêndio 
do tempo de vocês para propagar o conheci-
mento é sem dúvidas um ato de nobreza! O 
aprendizado é a chave para todas as portas do 
mundo! Muito obrigado!”.

Com a palavra, Reis agradeceu a homena-
gem e destacou o empenho de todos em terem 
participado do aprendizado nos finais de se-
mana. Aproveitando a oportunidade, se recor-
dou dos oficias mais antigos do Estado, Lucy 
de Oliveira Ruy e Francisco Ferreira Lima, que 
já somam juntos mais de 60 anos dedicados ao 
serviço extrajudicial. 

Em seguida, uma linda e modesta homena-
gem aos funcionários do Sinoreg-ES, em espe-
cial aos colaboradores Douglas Sartório Silva e 
Paula Gabriela Pereira da Silva, que comemo-

Notários e registradores capixabas 
brindam o ano de 2017 em festa 
realizada na cidade de Vitória

O evento aconteceu no dia 02 de dezembro, no cerimonial Oásis, em Vitória

Por Elaine Viana

Sinoreg-ES, IEPTB-ES, CNB-ES e Anoreg-ES se uniram para festejar as conquistas de 2017

ram 10 anos de total dedicação ao Sindicato.
Logo após, foi realizado o sorteio de alguns 

brindes disponibilizados pelos parceiros da 
entidade. Uma TV de 32’, que foi cedida por 
Júlio Cesar Marins, representante da empresa 
JC Serviços Ltda - credenciada pela A Gazeta, 
duas diárias na incrível Estância Vale do Mo-
xuara – Turismo Rural, em Cariacica e uma 
diária no Hotel Red Roof Inn Vitória em Jar-
dim Camburi, cedido pela mais nova parceira, 
Intercontinental Turismo.

Os oficiais Dagmar Augusto Hell, de Santa 
Maria de Jetibá, Nelisa Galante de Melo San-
tos, de Nova Venécia, Roberto William de Oli-
veira Ruy, da cidade de Marilândia, e Orendi-
no Schimidt, de Santa Maria de Jetibá, foram 
os sortudos da noite.

Findada as homenagens, os presentes se jo-
garam na pista ao som da banda Som e Cia.

E
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ecife (PE) – Com temas ligados à nor-
mativa mínima, à aprovação do Ofício 
da Cidadania, à Central de Informações 

do Registro Civil Nacional e ao Direito Fami-
liar, o XXIII Congresso Nacional do Regis-
tro Civil (Conarci 2017) reuniu 350 oficiais 
de Registro Civil de todo o País entre os dias 5 
e 7 de outubro, na cidade de Recife (PE).

Na abertura oficial do evento, o presidente 
da Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (Anoreg-Brasil), Claudio Marçal 
Freire, recordou sua antiga relação de apoio 
à classe dos registradores civis e destacou 
o papel ativo que os cartórios possuem hoje 
no Congresso Nacional. “O que tenho a dizer 
na abertura deste Congresso é que me sinto 
honrado em ver a dedicação dos registrado-
res, uma classe que tive a honra de ver crescer 
ao longo destes anos, principalmente após a 
aprovação da lei da gratuidade. Hoje estamos 
aqui comemorando duas grandes vitórias: a 
criação do Ofício da Cidadania e agora, graças 
à ajuda dos deputados Gonzaga Patriota e Jú-
lio Lopes, barramos a PEC 411”, comemorou.

O deputado federal Júlio Lopes (PP/RJ), au-
tor da emenda da Lei Federal nº 13.484/2017 
que transforma os cartórios de registro civil 
em Ofícios da Cidadania, foi homenageado 
durante a abertura do evento. O parlamentar 
recebeu das mãos de seus filhos a Comenda 
Pinhão do Paraná, instituída pelo Instituto de 
Registro Civil de Pessoas Naturais (Irpen/BR); 
e das mãos do presidente da Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais do Estado 
Rio de Janeiro (Arpen-RJ), Eduardo Corrêa, a 
placa de “Amigo do Registro Civil”.

“Antes de mais nada, parabenizo o Arion 

(Toledo – Arpen-BR), o Calixto (Wenzel – 
Arpen-BR), o Eduardo (Arpen-RJ), o Dudu 
(Luiz Manoel - Arpen-RJ), a Karine (Boselli), 
o Gustavo (Fiscarelli), o Leonardo (Munari), 
entre outros, que não vou me recordar agora, 
e que lutaram com afinco e amor para não dei-
xar a classe sucumbir”, agradeceu o deputado. 
“Confesso que estou no meu quarto manda-
to e no início não achei que um dia teríamos 
uma identificação única, pois tinha uma visão 
sobre os cartórios, mas era mais por não ter 
informações claras do trabalho de vocês. Só 
que quando comecei a conhecer o trabalho 
de fato, principalmente no combate ao subre-
gistro no Estado do Amazonas, minha visão 
mudou. Aproximei-me mais dos registradores 
e soube que fazem um trabalho primordial, 
exercitando a cidadania e lutando por seus 
ideais”, completou.

Durante sua fala, o parlamentar ainda pro-
pôs a criação de um relatório de inclusão. 
“Nosso próximo objetivo é conseguir criar o 
Relatório de Inclusão, para registrar pessoas 
com doenças e em condições especiais, pois 
elas são as que mais precisam de apoio e de ter 
seus direitos de cidadão garantidos. Isso será 
ainda mais possível agora, com a criação do 
Ofício da Cidadania”, afirmou.

O presidente da Confederação Nacional 
de Notários e Registradores, Rogério Portu-
gal Bacellar, também foi homenageado com a 

Ofício da Cidadania é foco central na abertura do Conarci 2017 em Recife

Ofício da Cidadania e Direito de Família são temas 
do XXIII Congresso Nacional do Registro Civil

Evento foi realizado entre os dias 05 e 07 de outubro na cidade de Recife, em Pernambuco

“Nosso próximo objetivo é 
conseguir criar o Relatório de 

Inclusão, para registrar pessoas 
com doenças e em condições 
especiais, pois elas são as que 
mais precisam de apoio e de 
ter seus direitos de cidadão 

garantido”

Júlio Lopes, deputado federal (PP-RJ)

Comenda Pinhão do Paraná, que foi entregue 
por sua própria esposa.

“Não existe homenagem que pague a dedi-
cação de todos esses anos. O Rogério tornou a 
Anoreg-Brasil uma das associações mais for-
tes deste País e com grande representatividade 
no Congresso, o que ajudou muito os regis-
tradores a chegar onde chegaram”, agradeceu 
o presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior.

Ainda na abertura do evento, foi assinada 
uma parceria entre a Arpen-BR e o Instituto 
Liberta, Organização Não Governamental 
(ONG) que combate a exploração sexual de 
adolescentes e crianças. No acordo, ficou de-
terminado que a Associação ajudará a disse-
minar o trabalho do Instituto, imprimindo e 
afixando nos cartórios de Registro Civil carta-
zes com informações sobre formas de denun-
ciar abusos. 

O Instituto foi representado por sua presi-
dente, Luciana Temer, que falou sobre a es-
colha pelos cartórios para ajudar no combate 
a este crime. “Os cartórios têm uma função 
lindíssima, que é a construção e afirmação da 
cidadania, e agora que comecei a acompanhar 
o trabalho de vocês de perto, me apaixonei 
pelo Registro Civil. Pretendemos trabalhar 
em parceria, aproveitando a capilaridade dos 
registradores para levar esta informação de 
norte a sul do Brasil”, disse.

R
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om a participação do deputado federal 
Júlio Lopes (PP/RJ), do ex-presidente 
da Arpen-Brasil Calixto Wenzel, e do 

presidente Arpen-RJ, Eduardo Ramos Cor-
rêa, o Painel Especial do Conarci debateu a 
aprovação do Ofício da Cidadania e os novos 
serviços que serão implementados dentro dos 
cartórios. 

Calixto começou falando sobre os princi-
pais pontos da Lei nº 13.484, como o Ofício 
da Cidadania, a opção de naturalidade e a re-
tificação de erros evidentes, diretamente em 
cartórios. “O Governo Federal nos deu um 
voto de confiança, e nos permitiu fazer servi-
ços como o Ofício da Cidadania, a opção da 
naturalidade e a retificação direto em cartório, 
por isso temos que abraçar esta oportunidade, 
e dar o nosso melhor”, disse.

Eduardo Corrêa relatou como teve início a 
aproximação entre cartórios e o Detran do Rio 
de Janeiro. “Tudo começou em uma conversa 
entre os dois órgãos. Oferecemos nosso espaço 
para ser um intermediador entre o órgão e o ci-
dadão, e eles aceitaram. Hoje temos um projeto 
piloto que o Rio de Janeiro é o único Estado do 
Brasil que emite RG nos cartórios de Registro 
Civil, sendo que isso não onera o Estado em 
um centavo e ainda por cima mostra aquilo 
que somos capazes de fazer, principalmente por 
sermos dotados de fé pública”, destacou.

Já o deputado Júlio Lopes ressaltou o tra-
balho do que ele chama agora de ‘oficiais da 
cidadania’. “Orgulhem-se e muito de suas ati-
vidades, pois agora vocês são oficiais da cida-
dania. Portanto, aproveitam a oportunidade 
para prestar um serviço ainda melhor à popu-
lação”, afirmou.

Assim como na abertura do Congresso, o 
deputado foi mais uma vez homenageado, 
desta vez pelo presidente do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do Es-
pírito Santo (SINOREG-ES) Márcio Vallory, 
e pelo presidente do Sindicato dos Registra-
dores Públicos do Estado do Rio Grande do 
Sul (Sindiregis), Carlos Fernando Reis. Este 
último apresentou ao deputado duas propos-
tas de lei para que possa levar ao Congresso 
Nacional. “Uma delas abrange os eventuais 
impostos cobrados sobre arrecadação dos 
cartórios em cada município e outra que pro-
põe que os registradores sejam ressarcidos 
desde o início da gratuidade, que foi em 10 
de dezembro de 1997”.

Ofício da Cidadania e os novos serviços são 
temas de painel especial no Conarci 2017

Debate contou com a presença do deputado federal Júlio Lopes, autor da emenda 
que delegou a possibilidade de convênios para os Cartórios de Registro Civil

Presidente do Sinoreg-ES, Márcio Vallory, entrega homenagem ao deputado federal Júlio Lopes

“O Governo Federal nos deu 
um voto de confiança, e nos 
permitiu fazer serviços como 

o Ofício da Cidadania, a opção 
da naturalidade e a retificação 

direto em cartório, por isso 
temos que abraçar esta 

oportunidade, e dar o nosso 
melhor”

Calixto Wenzel, ex-presidente da Arpen-Brasil

“Orgulhem-se e muito de suas 
atividades, pois agora vocês 

são oficiais da cidadania. 
Portanto, aproveitam a 

oportunidade para prestar 
um serviço ainda melhor à 

população”

Júlio Lopes, deputado federal (PP-RJ)

C
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Em conformidade à edição do Provimento 
nº 63/2017 pelo E. Conselho Nacional de Jus-
tiça, que institui modelos únicos de certidão 
de nascimento, casamento e de óbito, a serem 
adotadas pelos ofícios de registro civil das pes-
soas naturais, e dispõe sobre o reconhecimen-
to voluntário e a averbação da paternidade e 
maternidade socioafetiva no Livro “A” e sobre 
o registro de nascimento e emissão da respec-
tiva certidão dos filhos havidos por repro-
dução assistida, a Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) vem, pela presente Nota de Esclare-
cimento, manifestar seu entendimento acerca 
do conteúdo de referido Provimento.

O referido provimento autorizou a realização 
diretamente no cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de todo o Brasil, do reconheci-
mento de paternidade e maternidade socioafe-
tiva, bem como o estabelecimento da multipa-
rentalidade1, ou seja, a possibilidade de se ter 
mais de dois genitores no assento de nascimento.

Esse posicionamento pode ser verificado:
1 nos considerandos do provimento, que cita 

expressamente o RE 898.060-SC, jugado 
pelo STF em setembro de 2016, que reco-
nheceu a legalidade da multiparentalidade 
estabelecendo a seguinte tese: 
“A paternidade socioafetiva, declarada ou 
não em registro público, não impede o reco-
nhecimento do vínculo de filiação conco-
mitante baseado na origem biológica, com 
os efeitos jurídicos próprios” (grifamos) 

2 no art. 14, que estabelece não poder o reco-
nhecimento socioafetivo implicar o registro 
de mais de dois pais e de duas mães, ou seja, 
a norma autoriza que seja feito diretamente 
no cartório de Registro Civil das Pessoas Na-
turais, o reconhecimento de paternidade e 
maternidade socioafetiva, mesmo existindo 
pai e mãe registral, pois no registro será pos-
sível ter no máximo dois pais e duas mães, 
sendo quatro no total, não podendo ser três 
pais e uma mãe e nem um pai e três mães. 

3 no fato do reconhecimento de menores de-
pender de anuência do pai e da mãe regis-
tral que constar no termo, podendo ser de 
apenas um deles se no mesmo não constar 
ambos, e também do menor de idade que 
tenha 12 anos ou mais, conforme os § § 3º e 
4º do art. 11. 
Assim sendo, percebe-se, que o art. 11, § 3º, 

do Provimento também reforça a tese da mul-
tiparentalidade, pois ao exigir que o registra-
dor civil colha assinatura no reconhecimento 
de paternidade e maternidade socioafetivo do 
pai E da mãe, ele expressamente manifesta, 
mais uma vez, que a multiparentalidade foi 
autorizada ser formalizada diretamente ex-
trajudicialmente no cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais.

O citado art. 14 do Provimento estabelece, 
ainda, que o reconhecimento de paternidade 
socioafetiva deve ser feito de forma unilateral, 
ou seja, não é possível faze-lo simultaneamen-
te de pai e mãe, mas apenas de um pai ou uma 

mãe, devendo um dos pais e uma das mães 
serem registrais.

Dessa forma, as pessoas que já possuam pai 
e mãe registral, para terem o reconhecimento 
de um pai e uma mãe socioafetivo, formando 
a multiparentalidade, deverá o registrador ci-
vil realizar dois atos, um para o pai socioafeti-
vo e outro para a mãe socioafetiva.

Neste sentido, a Arpen-Brasil orienta os 
Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais 
a realizarem os reconhecimentos de paterni-
dade e ou maternidade socioafetiva, mesmo 
que já existam pai e mãe registral, respeitando 
sempre o limite instituído no Provimento de 
no máximo contar dois pais e também duas 
mães no termo.

Devem os Oficiais de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, também, quando o reco-
nhecimento de paternidade ou maternidade 
socioafetiva for processado perante cartórios 
diversos daquele em que está lavrado o assen-
to de nascimento, em outra cidade ou estado, 
adotar as regras previstas no Provimento 16 
do CNJ.

Por fim, cumpre ressaltar aos Oficiais de 
Registro Civil das Pessoas Naturais que, sendo 
reconhecida a paternidade ou maternidade so-
cioafetiva por testamento, este poderá ser rea-
lizado em qualquer uma das formas ordinárias 
ou especiais previstas no Código Civil, ou ainda 
por codicilo, sendo esta manifestação de von-
tade, em qualquer um destes casos, irrevogável 
nos termos do art. 1.609, III do CC.

Arpen-Brasil divulga Nota de 
Esclarecimento sobre o Provimento nº 63/2017

Em conformidade à edição do Provimento nº 
62/2017 pelo E. Conselho Nacional de Justiça, 
que dispôs sobre a uniformização dos procedi-
mentos para a aposição de apostila, no âmbito 
do Poder Judiciário, da Convenção sobre a Eli-
minação da Exigência de Legalização de Do-
cumentos Públicos Estrangeiros, celebrada na 
Haia, em 5 de outubro de 1961 (Convenção da 
Apostila), a Associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) vem, 
pela presente Nota, manifestar seu entendimen-
to acerca do conteúdo de referido Provimento.

Para tanto, na qualidade de entidade repre-
sentativa nacional de todos os Registros Civis 
de Pessoas Naturais, sempre nos posicionamos 
a favor de que todas as especialidades pudes-
sem apostilar todos os tipos de documentos in-
distintamente, com vistas a oferecer um serviço 
capilarizado a toda população brasileira, sob o 
viés da desburocratização e da facilitação dos 

serviços aos interessados.
Contudo, não foi esse o entendimento ado-

tado pelo CNJ, que optou pela divisão absoluta 
entre as especialidades. Assim, entendemos que 
o regramento estabelecido pela Corregedoria 
Nacional deve ser rigorosamente observado, 
em conformidade ao que já fora disposto pelo 
art. 6º, inc. II, da Resolução de nº 228/2016 do 
Conselho Nacional de Justiça, de modo que os 
atos a serem apostilados pelas Serventias Extra-
judiciais devem cingir-se àqueles produzidos 
pela respectiva especialidade.

Neste sentido, a Arpen-Brasil orienta os 
Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais 
a realizarem os serviços de apostilamento nos 
limites dos atos praticados no Registro Civil, 
salvo nos casos de cumulação de atribuições ou 
inexistência de Serventia Extrajudicial aposti-
lante competente na localidade.

Por fim, cabe-nos ainda esclarecer: 

1. O disposto no art. 4º do Provimento nº 
62/2017 explicita o entendimento reiterado 
pelo E. Conselho Nacional de Justiça em inú-
meras reuniões e eventos no qual cada atribui-
ção extrajudicial deverá prestar os serviços de 
apostilamento sob os documentos ali formali-
zados ou certificados; 

2. Não é mais obrigatório o ato de reconheci-
mento de firma nos documentos públicos emi-
tidos por autoridades brasileiras; e, 

3. O apostilamento de certidão de registro 
de documento e de reconhecimento de firma 
somente será permitido em documentos de na-
tureza privada, art. 9°, § 4° (o que torna proibi-
do o reconhecimento de firma de documentos 
emitidos por outras especialidades para o seu 
apostilamento).

A íntegra do Provimento nº 62/2017 está 
disponível no site do Sinoreg/ES http://www.
sinoreg-es.org.br/

Arpen-Brasil divulga Nota de 
Esclarecimento sobre o Provimento nº 62/2017

1Conceito dado por Christiano Cassettari em sua obra Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva, 3 edição, 2017, Ed. Atlas.
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Novos modelos de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito. Mudança institui a obrigatoriedade do lançamento do CPF em todos os documentos, 
traz novas nomenclaturas e novos campos para registro.

esde o dia 21 de novembro, começaram 
a valer em todo o Brasil os novos mo-
delos para as certidões de nascimento, 

casamento e óbito que, entre outras mudan-
ças, instituem a obrigatoriedade do lança-
mento do CPF em todos os documentos, a 
permissão para a realização do registro de 
paternidade e/ou maternidade socioafetiva – 
homoafetiva ou heteroafetiva - direto em Car-
tório e a regulamentação nacional do registro 
de filhos gerados por técnicas de reprodução 

Cartórios do Brasil passam a emitir 
novos modelos de certidões de 
nascimento, casamento e óbito
Documentos terão novos formatos e dados, como a obrigatoriedade 
de inclusão do CPF. Norma também disciplina registros de socioafetividade, 
barriga de aluguel e reprodução assistida direto em Cartório.

assistida, entre eles a barriga de aluguel. 
As alterações constam no Provimento nº 

63/2017, editado pela Corregedoria Nacional 
de Justiça, órgão do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), responsável pela definição das 
normas de trabalho das unidades de registro. 
Nos documentos emitidos pelos Cartórios, 
além da obrigatoriedade da indicação do 
número do CPF, institui-se o campo filiação 
– para a indicação dos nomes dos pais, que 
podem ser heterossexuais ou homossexuais – 

assim como a substituição de avós maternos e 
paternos pela nomenclatura ascendentes.

Também foram incluídas alterações relativas 
ao campo Naturalidade, uma vez que os pais po-
derão optar, no ato de registro, pela indicação do 
local de nascimento ou de residência da família 
como sendo a cidade natural do recém-nascido, 
mudança prevista pela Lei Federal nº 13.484/17. 
Outra alteração é a inclusão de um quadro 
onde serão lançados os demais documentos, 
como RG, CNH, Passaporte, e que poderão 

D
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ser emitidos pelos Cartórios de Registro Civil, 
agora nominados como Ofícios da Cidadania. 

PaterniDaDe e 
materniDaDe socioafetiva
A norma também prevê que o reconhecimen-
to da paternidade ou maternidade socioafeti-
va se dê diretamente Registro Civil de Pessoas 
Naturais, sem a necessidade de advogados ou 
de ação no Poder Judiciário. Neste caso, quan-
do uma criança não tem em seu registro o 
nome do pai ou da mãe, ou quando há o faleci-
mento de um deles, passando o menor a con-
viver com o novo companheiro (a) do genitor, 
o vínculo constituído entre ambos poderá 
constar diretamente na certidão de nascimen-
to. Segundo o entendimento da Corregedo-
ria Nacional de Justiça, o número máximo 
está limitado a quatro: dois pais e duas mães.

Em reunião realizada com a Corregedoria 
Nacional de Justiça no último dia 5 de dezem-
bro, da qual participaram o juiz auxiliar da Cor-
regedoria Nacional, Márcio Evangelista Ferrei-
ra da Silva o presidente da Arpen-Brasil, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, o 2º vice-presidente, 
Luis Carlos Vendramin Júnior, e o membro do 
Conselho Superior da entidade e ex-presidente, 
Calixto Wenzel, em relação ao Provimento nº 
63/2017, nos casos relativos à multiparentalida-
de, restou que a interpretação correta é a possi-
bilidade de, mesmo havendo um pai e mãe bio-
lógicos, serem acrescentados pais socioafetivos. 

Assim, havendo um pai biológico poderá ser 
acrescido um pai socioafetivo; havendo uma 
mãe biológica poderá ser acrescida uma mãe 
socioafetiva Todavia, conforme o provimento, 
fica limitado a dois pais e duas mães em cada 

Provimento possibilita a inclusão de paternidade e maternidade socioafetiva diretamente em 
Cartório. O número máximo está limitado a quatro: dois pais e duas mães.

CNJ revogou entendimento anterior e agora permite o registro de filhos havidos por meio de 
técnicas de reprodução assistida sem a indicação dos doadores de gametas

registro, um(a) biológico e um(a) socioafe-
tivo. Sempre que houver o reconhecimento 
socioafetivo em registro que consta filiação 
biológica, os pais biológicos devem concordar.

O reconhecimento desse tipo de paternida-
de ou maternidade gera os mesmos direitos e 
obrigações legais perante o filho, que também 
goza dos mesmos direitos de um filho bioló-
gico ou adotivo, sendo irrevogável após sua 
constituição. Se o filho for maior de doze anos, 
o reconhecimento da paternidade ou materni-
dade socioafetiva exigirá seu consentimento. 

O reconhecimento espontâneo da paterni-
dade não representará um obstáculo para uma 
discussão judicial sobre a verdade biológica.

Barriga De aluguel e 
reProDução assistiDa
Na norma, também foram contempladas a 
possibilidade de registro de nascimento de 
crianças nascidas por técnicas de reprodução 
assistida como, por exemplo, inseminação ar-
tificial, doação de gametas, barriga de aluguel 
e post mortem – ou seja, quando o genitor 
doador de material genético for falecido – di-
retamente no Cartório de Registro Civil. 

Para o registro, o CNJ revogou entendi-
mento de sua norma anterior, que exigia que 
o documento firmado pelo diretor da clínica 
responsável pela fertilização indicasse os doa-
dores de material genético. Este entendimento 
contrariava o disposto pelo Conselho Federal 
de Medicina (CMF), e foi motivo de diversas 
críticas por inibir os doadores, uma vez que 
eles poderiam vir a ser identificados poste-
riormente. Na hipótese de barriga de aluguel, 
também não constará do registro o nome da 
parturiente.

O Provimento deixou ainda a possibilida-
de de anotação ou averbação de documentos 
nos registros. A averbação de CPF é gratuita 
para qualquer pessoa, independentemente da 
condição sócio-econômica. Quanto ao CPF, 
o provimento estabeleceu a necessidade de o 
registrador, antes da emissão de certidões re-
ferentes a registros antigos, buscar proceder 
a averbação do CPF. Nos registros novos já 
deverá constar o CPF, sendo possibilitada sua 
averbação posterior, caso haja dificuldades no 
sistema da Receita Federal no momento do 
registro. Na anotação ou averbação de demais 
documentos é autorizada a cobrança de emo-
lumentos, já que trata-se de ato facultativo.
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Juiz auxiliar da CNJ, Márcio Evangelista: “estes Provimentos trouxeram inovações e modernização 
para a atividade”

o último mês de novembro, a Cor-
regedoria Nacional de Justiça (CNJ) 
publicou dois novos provimentos com 

importantes modificações relativas ao serviço 
extrajudicial, com impactos diretos para o Re-
gistro Civil e para toda a sociedade. 

No dia 14, foi divulgado o Provimento nº 
62, que dispõe sobre a uniformização dos 
procedimentos para a aposição de apostila, 
no âmbito do Poder Judiciário da Convenção 
sobre a Eliminação da Exigência de Legali-
zação de Documentos Públicos Estrangeiros, 
celebrada na Convenção de Haia. Já no dia 17, 
foi publicado o Provimento nº 63, que institui 
modelos únicos de certidão de nascimento, de 
casamento e de óbito; sobre o reconhecimen-
to voluntário e a averbação da paternidade e 
maternidade socioafetiva; e sobre o registro de 
nascimento e emissão da respectiva certidão 
dos filhos havidos por reprodução assistida.

Em entrevista exclusiva, o juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), Már-
cio Evangelista Ferreira da Silva, autor intelec-
tual das duas normas comenta as principais 
mudanças trazidas com os dois provimentos e 
outras medidas que ainda devem ser tomadas 
pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Revista de Direito Registral e Notarial do 
Espírito Santo - O Provimento nº 63/2017 
instituiu novos modelos para as certidões 
de Registro Civil. Qual a importância desta 
modificação?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - O Pro-
vimento é, na verdade, a junção de três atos. 
Recebi três minutas diferentes que tratavam 
sobre modelos de certidões, paternidade so-
cioafetiva e CPF e optei por juntar todo o as-
sunto em um único ato. Esse Provimento trata 

“Provimentos tratam de uma ampla 
modernização do Registro Civil”
Juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Márcio Evangelista Ferreira 
da Silva comenta mudanças introduzidas pelos Provimentos nº 62 e nº 63

“O CPF é necessário nas 
certidões porque será a base 

do ICN (Identificação Civil 
Nacional), então nós temos que 
começar a ter uma base limpa”

de uma ampla modernização do Registro Civil 
e veio reunir outros provimentos da Correge-
doria Nacional, mas também trazer inovações 
e modernização. O CPF é necessário nas certi-
dões porque será a base do ICN (Identificação 
Civil Nacional), então nós temos que começar 
a ter uma base limpa. Toda certidão de nasci-
mento com CPF, toda certidão de nascimen-
to batida com o título de eleitor, e o título de 
eleitor batido com a certidão de nascimento. 
Então CPF, certidão de nascimento e título de 
eleitor: tendo essas três informações, nós tere-
mos um documento seguro. 

Revista de Direito Registral e Notarial do 
Espírito Santo - Por que foi importante re-

gulamentar a paternidade e maternidade 
socioafetiva?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - Com 
relação à paternidade socioafetiva, não fizemos 
nada mais do que cumprir a decisão do STF 
(Supremo Tribunal Federal) e a decisão do STJ 
(Supremo Tribunal de Justiça). Já foi reconhe-
cido pelo STF que é possível fazer a paternida-
de socioafetiva e já foi reconhecido pelo STJ 
que é possível. Nós apenas regulamentamos. 
O ministro (Luiz) Fux deixou bem claro em 
sua decisão que é possível incluir na certidão 
o nome do pai socioafetivo. O Provimento an-
terior tinha saído com essa intenção. Mas sur-
giram diversas interpretações e aí eu republi-
quei o Provimento alterando um “ou” para “e”. 

N
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proibição do reconhecimento de firma e 
posterior apostilamento em documentos 
públicos, como em uma matrícula de imó-
veis ou uma certidão de registro civil. Por 
que esta vedação?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - Por-
que é desnecessário o reconhecimento desta 
firma. Para reconhecer a autenticidade do do-
cumento de uma matrícula, de um documen-
to público, produzido por notários e registra-
dores basta fazer o acesso à central de sinais de 
fé pública. E o grande problema que resultou 
na vedação também é que estavam tirando 
cópia autenticada de tudo, coibindo a ideia de 
autenticação de documentos públicos. Com a 
proibição, estamos tentando coibir esse tipo 
de procedimento.

Revista de Direito Registral e Notarial do 
Espírito Santo - Com base no Provimento nº 
62, como se dará o apostilamento de docu-
mentos eletrônicos?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - No 
Provimento nº 62 há previsão de que com o 
documento eletrônico não há necessidade de 
impressão para lavrar o apostilamento. Basta 
que a pessoa leve o arquivo ou que o próprio 
notário ou registrador baixe o arquivo e já faça 
o upload no sistema SEI. Fazendo isso, ele já 
está apostilado. No entanto, como nosso sis-
tema SEI é um sistema híbrido, eletrônico e 
físico, há a necessidade de que o notário e o 
registrador depois de fazer todo esse serviço, 
imprima nele o documento e cole na apostila. 
Inclusive no Provimento está dizendo que é 
proibido o notário ou o registrador entregar 
só a apostila sem anexar o documento.

Revista de Direito Registral e Notarial do 
Espírito Santo - Com relação ao Provimento 
destinado a regulamentar a usucapião extra-
judicial. Como foi construído o texto?

Márcio Evangelista Ferreira da Silva - A mi-
nuta nada mais é do que uma compilação de 
todas as ideias das associações e das Corre-
gedorias. Alguns provimentos já tinham sido 
publicados por algumas Corregedorias, então 
nós juntamos todas as ideias e fizemos uma 
norma geral abstrata.

Revista de Direito Registral e Notarial do 
Espírito Santo -Também está prevista a pu-
blicação de um Provimento sobre mediação 
e conciliação extrajudicial. Como está esse 
processo?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - A 
minuta está pronta, mas não cabe apenas à 
Corregedoria Nacional. O CNJ tem uma Co-
missão de Conciliação e Mediação que é coor-
denada pela conselheira Daldice (Maria San-
tana de Almeida). Eu fiz a minuta, está pronta, 
mas tem algumas ideias na Comissão que en-
tram em contradição. Então, essa minuta será 
passada para a Comissão e se for aprovada, 
publicamos.

Revista de Direito Registral e Notarial do 
Espírito Santo - Qual a importância desses 
dois institutos: a usucapião extrajudicial e a 
mediação?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - Essas 
são formas de desjudicialização. Nós tivemos 
como exemplo a Lei 11.441/07 sobre divór-
cios, inventários e partilhas, que vimos que 
foi um sucesso. Então, se as partes têm como 
evitar o Judiciário e terem atendidas suas de-
mandas, é isso que vai ser feito. Na usucapião, 
em vez de entrar com processo, a parte vai ao 
cartório. Na mediação e conciliação, em vez 
de entrar com uma demanda de um contra o 
outro, vai ao cartório e tenta resolver sua si-
tuação sem judicializar. Essa é a ideia de des-
judicialização. Deixar para o Poder Judiciário 
somente as questões intricadas que não tem 
solução de acordo.

“Este provimento veio 
confirmando a necessidade de 
restringir o apostilamento de 

documentos de cada atribuição 
para cada expertise, porque daí 

o erro é bem menor”

“Na mediação e conciliação, 
em vez de entrar com uma 
demanda de um contra o 

outro, vai ao cartório e tenta 
resolver sua situação sem 

judicializar. Essa é a ideia de 
desjudicialização”

“Recebi três minutas diferentes 
que tratavam sobre modelos 

de certidões, paternidade 
socioafetiva e CPF e optei por 
juntar todo o assunto em um 

único ato”

Revista de Direito Registral e Notarial do 
Espírito Santo - O CNJ dispensou a identi-
ficação, pela clínica, dos doadores de ma-
teriais genéticos para fins de registro de 
reprodução assistida. Por que foi necessária 
essa mudança? 
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - Essa 
foi uma conversa que tivemos com o Conse-
lho Federal de Medicina (CFM), e também já 
há algumas decisões judiciais dizendo que isso 
vedaria a questão da privacidade das pessoas. 
Mas o Conselho Federal de Medicina já tem 
uma resolução dizendo que não era necessária 
essa identificação. Então, nós apenas seguimos 
a linha. Mais uma vez nós seguimos a experti-
se de cada matéria. Se o Conselho Federal de 
Medicina, que trata da reprodução assistida, 
entende que não há necessidade disso, nós que 
somos juristas não temos que trazer isso. 

Revista de Direito Registral e Notarial do 
Espírito Santo - Já com relação ao Provi-
mento nº 62, por que a necessidade de se 
delimitar a cada especialidade a prática do 
apostilamento aos seus atos específicos?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - Porque 
desde o início do apostilamento, tanto pela re-
solução do Plenário do CNJ quanto pelo Pro-
vimento da Corregedoria Nacional, essa já era 
uma ideia de que todo mundo fizesse. Todas 
as atividades fizessem. Por que da necessida-
de de limitar a cada uma das naturezas suas 
atribuições? Porque no decorrer deste ano nós 
constatamos que alguns atos praticados por 
notários e registradores, não da sua experti-
se, foram praticados com erros. Nós tivemos 
reclamações internacionais a respeito disso. 
Então, este provimento veio confirmando a 
necessidade de restringir cada atribuição para 
cada expertise, porque daí o erro é bem menor.

Revista de Direito Registral e Notarial do 
Espírito Santo -Também ficou expressa a 



14 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

elém (PA) – Tabeliães de Protesto de 
todo o Brasil estiveram reunidos entre 
os dias 20 e 22 de setembro na cidade de 

Belém, no Pará, para a realização da 15ª edi-
ção do Convergência, o Encontro Nacional 
de Tabeliães de Protesto do Brasil, que con-
tou ainda com a presença de autoridades do 
Poder Público e palestrantes renomados que 
abordaram importantes temas relacionados à 
atividade notarial no País.

Em debate, os novos serviços eletrônicos e 
plataformas tecnológicas do Protesto de títu-
los no Brasil, assim como debates técnicos e 
acadêmicos sobre questões tributárias, protes-
to de sentença, atendimento ao cliente e dis-
rupção nos serviços.

Prestigiaram a solenidade de abertura do 
evento Cláudio Marçal Freire, presidente da 

Cartórios de Protesto debatem plataformas 
eletrônicas no Convergência 2017
Encontro anual dos Tabelionatos de Protesto brasileiros em Belém, no Pará, 
destaca novos serviços eletrônicos e foca na capacitação dos profissionais da área

“Vejo que o sonho que tinha 
há 16 anos não era apenas um 
sonho, mas um projeto que tem 
se tornado realidade em todos 

os Estados do Brasil”

Claudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

Armando Palha, presidente do IEPTB/PA, destacou a importância do Convergência e a responsabilidade de sediá-lo em Belém, fundamental para que 
o Estado encontre novas diretrizes

Associação de Notários e Registradores do 
Brasil (Anoreg/BR); Leo Barros Almada (pre-
sidente do Instituto de Estudo de Protesto 
de Títulos do Brasil – IEPTB/BR); Armando 
Palha, presidente do Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil – Seção Pará 
(IEPTB/PA), Rogério Portugal Barcellar, pre-
sidente da Confederação Nacional de Notá-
rios e Registradores (CNR), o idealizador do 
Convergência, Germano Carvalho Toscano 
de Brito, presidente do Instituto de Estudos 
de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Paraí-
ba (IEPTB/PB), além do desembargador José 
Maria Teixeira do Rosário, corregedor de Jus-
tiça da Região Metropolitana de Belém (PA), e 
Aleksey Lanter Cardoso, procurador-chefe da 
Procuradoria da Fazenda Nacional no Pará.

O anfitrião do evento, Armando Palha 

destacou a importância do Convergência e a 
responsabilidade de sediá-lo em Belém, fun-
damental para que o Estado encontre novas 
diretrizes e siga modelos aplicados em outros 
estados. “O primeiro passo neste ano é igualar 
a qualidade apresentada pelos eventos ante-

B
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riores. O segundo passo é dar um sentido ao 
Convergência. Que venha de encontro com as 
necessidades dos Cartórios de Protesto, para 
isso escolhemos como principal temática, a 
inovação tecnológica”, define Palha.

O presidente do IEPTB/PA esclareceu ain-
da que “um tabelião de protesto, mesmo que 
faça seu trabalho corretamente, seguindo as 
leis e as normas, mesmo que atenda seu clien-
te com empenho, ainda assim precisa utilizar 
a conectividade a seu favor, uma vez que a 
tecnologia é fundamental para impulsionar o 
atendimento e eficácia dos Cartórios de Pro-
testo”, finalizou.

Coube ao presidente da Anoreg/BR, Clau-
dio Marçal Freire, recordar importantes con-
quistas para o Tabelionato de Protesto do 
Brasil, como a Lei 9.492/1997, que regulamen-
tou a atividade em todo o País, a instituição 
da Central de Remessa de Arquivos (CRA), o 
Protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDA) 
e a Lei que possibilitou a postecipação do pro-
testo. “Vejo que o sonho que tinha há 16 anos 
não era apenas um sonho, mas um projeto que 
tem se tornado realidade em todos os Estados 
do Brasil”, disse. Marçal finalizou enaltecendo 
a decisão que julgou improcedente o ato de 
inconstitucionalidade que questionava os avi-
sos devidos ao devedor de seus débitos antes 
de protestá-los, diferentemente dos birôs de 
crédito que ‘negativam” o cidadão sem que o 
mesmo saiba da dívida.

Presente ao evento, o corregedor de Justiça 
da Região Metropolitana de Belém/PA, de-
sembargador José Maria Teixeira do Rosário, 
explicou que “o Pará adotou a política de co-
brança dos emolumentos do protesto direta-
mente ao devedor, isentando assim o credor 
de pagamentos na apresentação do protesto”. 

Plataformas Digitais
A importância da evolução tecnológica para o 
avanço da atividade do Protesto no Brasil foi 
o tema que norteou o segundo dia de apre-
sentações do Convergência 2017. Na abertura 
das atividades das palestras deste dia, Marcelo 
Boaventura e Ariadna Motta, representantes 
da Federação Brasileira dos Bancos (Febra-
ban) falaram sobre o tema “Nova plataforma 
de cobrança – implantação/ Solução para o 
protesto digital”.

Para combater fraudes e também auxiliar na 
segurança dos clientes, que por muitas vezes 
são vítimas de assaltos na saída de praças ban-
cárias, foi desenvolvida uma nova plataforma 
digital pela Febraban, que agora encontra-se 
em fase de implantação. Uma das primeiras e 
mais importantes ações da nova plataforma é 
reunir em uma nuvem digital (espaço virtual 
de armazenamento) todas as informações e 
transações bancárias para que possam ser uti-
lizadas de modo integrado, inclusive para os 
cartórios que receberão digitalmente os bole-
tos que deverão ser protestados.

A palestra seguinte abordou o tema “A im-
portância da postecipação dentro da recupera-
ção de créditos e a obrigatoriedade de adesão 
à Base Nacional de Protesto”, e foi ministrada 
por Maurício Zockun, mestre em Direito Tri-
butário, que iniciou sua fala afirmando que “a 
cobrança de tributos antes mesmo de utilizar 
o serviço ou produto é histórico na relação de 
consumo e serviços no País”. Zockun apresen-
tou a Lei nº 8.935 que assegura que a ativida-
de notarial e registral não é filantrópica e por 
isso existe a necessidade de contrapartida por 
meio de emolumentos pelos atos praticados. 

Já Marcos Ferraz Ganga, executivo de novos 
projetos de empresa especializada em tecnolo-
gia responsável por 70% dos sistemas eletrô-
nicos dos Tribunais de Justiça (TJs) do Brasil, 
apresentou painel sobre o tema “Apresentação 
de Protesto Eletrônico para certidão de senten-
ça de todos os Tribunais de Justiça (e-protes-
to)”. Ganga afirmou que a dificuldade de deslo-
camento entre os Estados ou até mesmo entre 
munícipios para a apresentação presencial de 
títulos a protesto deixa o ato mais oneroso e 
muitas vezes, o advogado deixa que a execução 
da cobrança fique somente no Judiciário. Para 
que se aumente a apresentação nos Cartórios 
de Protesto, o uso da tecnologia é fundamental.

Finalizando os temas debatidos no dia, a 
escritora, consultora e palestrante nas áreas 
de marketing digital, inovação e educação, 
Martha Gabriel trouxe para o auditório o 
tema “Disrupção digital e o futuro dos ne-
gócios”. Com exemplos práticos do dia a dia, 
a palestrante apresentou dados e vídeos que 
mostram o quanto a tecnologia pode ajudar a 
impulsionar os negócios e, no caso dos Car-
tórios de Protesto, pode otimizar tempo dos 
clientes, bem como a organização interna das 
unidades.

Questões triButárias 
e DisciPlinares
O terceiro dia de apresentações do Conver-
gência 2017 trouxe como destaque temas 
como a gestão consciente dos cartórios, o rela-

“Um tabelião de protesto 
precisa utilizar a conectividade 

a seu favor, uma vez que a 
tecnologia é fundamental para 

impulsionar o atendimento 
e eficácia dos Cartórios de 

Protesto”

Armando Palha, presidente do IEPTB/PA

O presidente da Anoreg/BR, Claudio Marçal 
Freire, recordou importantes conquistas para 
o Tabelionato de Protesto do Brasil, como a Lei 
9.492/1997, que regulamentou a atividade em 
todo o País

Maurício Zockun, mestre em Direito Tributário, 
realizou palestra com o tema “A importância 
da postecipação dentro da recuperação de 
créditos e a obrigatoriedade de adesão à Base 
Nacional de Protesto”
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cionamento com os Tribunais de Justiça regio-
nais para obtenção de uma nova organização 
de protestos de sentenças judiciais, bem como 
o uso da tecnologia a favor do setor notarial.

No início das atividades, Fernando Facury 
Scaff, professor de Direito Financeiro na Uni-
versidade de São Paulo (USP) e de Direito Fi-
nanceiro e Tributário na Universidade Federal 
do Pará (UFPa), ministrou a palestra intitula-
da “Os cartórios: aspectos tributários atuais e 
controversos”, que teve como debatedor o pre-
sidente do Instituto de Estudos de Títulos de 
Protesto do Brasil, Seção São Paulo (IEPTB/
SP), José Carlos Alves.

Durante a palestra, Scaff enalteceu a impor-
tância da Lei 9.492/97 e os benefícios para a 
regulamentação das atividades dos Cartórios 
de Protesto. De acordo com o professor uni-
versitário, durante o processo evolutivo da Lei 
e com a implantação da cobrança das Certi-
dões de Dívida Ativa (CDA), por meio de con-
vênios por meio dos IEPTBs regionais com a 
União, os Estados e Municípios e suas respec-
tivas Procuradorias da Fazenda, permitiu-se 
uma maior agilidade no processo de recupe-
ração creditícia dos tributos.

Logo na sequência, o professor de Direi-
to, advogado e escritor, Clovis Malcher Filho, 
abordou o tema “A função social da empresa 
no contexto da recuperação judicial e a ques-
tão do protesto”. Malcher Filho esclareceu que a 
empresa é uma organização em atividade e que 
o Código Civil em seu artigo 966 – considera 
empresário quem exerce profissionalmente ati-

Fernando Facury Scaff, professor de Direito 
Financeiro na USP, enalteceu a importância 
da Lei 9.492/97 e os benefícios para a 
regulamentação das atividades dos Cartórios 
de Protesto

Público prestigiou a 15ª edição do Convergência, realizado na cidade de Belém, no Pará

vidade econômica organizada para a produção 
ou a circulação de bens ou de serviços.

A palestra sobre o tema “O Direito adminis-
trativo disciplinar e seus limites”, ministrada 
pelo ex-desembargador do TJ-SP e tabelião do 
2º Cartório de Registro de Imóveis da cidade 
de Cianorte (PR), José Luiz Germano, teve 
início abordando as responsabilidades dos 
delegatários que podem responder nas esferas 
cível, penal, trabalhista, tributária e cível-pú-
blica e esmiuçou as características e a aplicabi-
lidade de cada uma. 

inovação e QualiDaDe: 
foco Do Protesto
O francês Yann Duzert - pós doutor no Pro-
gram on Negotiation de Harvard, MIT - 
Harvard Public Disputes Program, Ph.D em 
gestão do Risco, e professor há dez anos nos 
cursos de pós graduação da FGV subiu ao 
palco para falar sobre o tema “Transformação 
Digital e a Neogociação para cartórios”.

Em sua apresentação os conferencistas ou-
viram exemplos práticos e informações téc-
nicas sobre os benefícios da tecnologia e do 
poder de persuasão na engrenagem organi-
zacional dos cartórios. De acordo com o pa-
lestrante “o caminho do sucesso das empresas 
está dividido em 80% por sua forma de comu-
nicação e os outros 20% pelo conhecimento 
técnico do assunto abordado”. 

Em seguida, o Gilberto Cavicciolli – diretor 
geral da Profissional S/A, engenheiro e mestre 
em Administração de Empresas, professor de 

pós-graduação pela ESPM e FGV/SP, minis-
trou a palestra “A evolução na gestão dos car-
tórios: da máquina ao organismo vivo” e falou 
sobre a importância de se tratar as empresas 
como organismos vivos, com pessoas da orga-
nização que têm necessidades específicas, com 
teorias motivacionais.

Para finalizar as palestras apresentadas no 
Congresso de 2017, Celso Belmiro, presidente 
do Instituto de Estudos de Protesto de Títu-
los do Brasil – Seção Rio de Janeiro (IEPTB/
RJ) apresentou o tema “Protesto de decisões 
judiciais: a alternativa eficaz ao processo de 
execução”.

Em sua apresentação, Celso Belmiro desta-
cou a evolução da normatização sobre o tema, 
tanto em âmbito Federal, como por meio de 
resoluções do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Também apresentou o passo a passo 
de como se dá o processo de protesto de uma 
sentença judicial. “Temos que focar em colo-
car o protesto como um dos primeiros atos a 
serem realizados na régua de instrumentos 
de recuperação de crédito e efetividade, e o 
protesto de sentenças judiciais se insere clara-
mente neste contexto”, disse.

Para encerrar as atividades, a presidente do 
IEPTB/PE – Isabella Falangola discursou sobre 
as expectativas do Convergência 2018 que será 
realizado em Recife e apresentou um vídeo ins-
titucional sobre a nova sede do Encontro Na-
cional de Tabeliães de Protesto de 2018.
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Provimento nº 61, de 19 de outubro de 2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação do 
número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e dos da-
dos necessários à completa qualificação das par-
tes nos feitos distribuídos ao Poder Judiciário e aos 
serviços extrajudiciais em todo o território nacional.

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando 
de suas atribuições constitucionais, legais e regi-
mentais e
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de nor-
matização do Poder Judiciário dos atos praticados 
por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Cons-
tituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciá-
rio de fiscalizar os serviços notariais e de registro 
(arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constitui-
ção Federal);
CONSIDERANDO a competência do Corregedor 
Nacional de Justiça de expedir provimentos e 
outros atos normativos destinados ao aperfeiçoa-
mento das atividades dos serviços notariais e de 
registro (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conse-
lho Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO o disposto no art. 15 da Lei n. 
11.419, de 19 de dezembro de 2006, que impõe 
às partes, quando da distribuição da petição ini-
cial de qualquer ação judicial, informar o número 
do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), salvo im-
possibilidade que comprometa o acesso à Justiça;
CONSIDERANDO o disposto no art. 319, II, do 
Código de Processo Civil e no art. 41 do Código 
de Processo Penal, que prescrevem a necessária 
qualificação das partes com a respectiva indica-
ção do número do CPF ou do CNPJ;
CONSIDERANDO a edição da Lei n. 13.444, de 11 
de maio de 2017, que dispõe sobre a identificação 
civil nacional do brasileiro em suas relações com a 

sociedade e com os órgãos e entidades governa-
mentais e privados;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta-
ção do procedimento de qualificação das partes 
nos feitos distribuídos ao Poder Judiciário e aos 
serviços extrajudiciais,

RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer a obrigatoriedade de informa-
ção do número do CPF, do CNPJ e dos dados ne-
cessários à completa qualificação das partes nos 
feitos distribuídos ao Poder Judiciário e aos ser-
viços extrajudiciais em todo o território nacional.
Parágrafo único. As obrigações que constam des-
te provimento são atribuições dos cartórios distri-
buidores privados ou estatizados do fórum em ge-
ral, bem como de todos os serviços extrajudiciais.

Art. 2º - No pedido inicial formulado ao Poder Ju-
diciário e no requerimento para a prática de atos 
aos serviços extrajudiciais deverão constar obriga-
toriamente, sem prejuízo das exigências legais, as 
seguintes informações:
 I nome completo de todas as partes, vedada a 

utilização de abreviaturas;
 II número do CPF ou número do CNPJ;
 III nacionalidade;
 IV estado civil, existência de união estável e fi-

liação;
 V profissão;
 VI domicílio e residência;
 VII endereço eletrônico.

Art. 3º - O disposto no artigo anterior aplica-se 
aos inquéritos com indiciamento; denúncias for-
muladas pelo Ministério Público; queixascrime; 
petições iniciais cíveis ou criminais; pedido con-
traposto; reconvenção; intervenção no processo 
como terceiro interessado; mandados de citação, 
intimação, notificação, prisão; e guia de recolhi-
mento ao juízo das execuções penais.

Art. 4º - As exigências previstas no art. 2º,impres-
cindíveisà qualificação das partes, não poderão 
ser dispensadas, devendoas partes, o juiz e o 
responsável pelo serviço extrajudicial,no caso de 
dificuldade na obtenção das informações, atuar 
de forma conjunta, para regularizá-las.
§ 1º O pedido inicial e o requerimento não serão 
indeferidos em decorrência do não atendimento 
do disposto no art. 2º se a obtenção das infor-
mações tornar impossível ou excessivamente 
oneroso o acesso à Justiça ou aos serviços extra-
judiciais.
§ 2º No pedido inicial e no requerimento, na hi-
pótese do parágrafo anterior, deverá constar o 
desconhecimento das informações mencionadas 
no art. 2º, caso em que o juiz da causa ou o res-
ponsável pelo serviço extrajudicial poderá realizar 
diligências necessárias à obtenção.

Art. 5º - Os juízes e os responsáveis pelos serviços 
extrajudiciais poderão utilizar-se da Central Nacio-
nal de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), 
bem como poderão solicitar informações à Recei-
ta Federal do Brasil e ao Tribunal Superior Eleitoral 
para dar fiel cumprimento ao presente provimento.

Art. 6º - Nas causas distribuídas aos juizados es-
peciais cíveis, criminais e de fazenda pública, os 
dados necessários à completa qualificação das 
partes, quando não tenham sido informados no 
pedido inicial, deverão ser colhidos em audiência.

Art. 7º - As corregedorias de justiça dos Estados e 
do Distrito Federal orientarão e fiscalizarão o cum-
primento do presente provimento pelos órgãos 
judiciais e pelos serviços extrajudiciais.

Art. 8º - Este provimento entra em vigor na data de 
sua publicação.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

CNJ publica o Provimento nº 61/2017 
e regulamenta a identificação 
das partes nos atos extrajudiciais

Texto Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação do número do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e dos dados necessários à completa qualificação das partes
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o dia 7 de outubro de 2017 o tema foi o 
“Direito Tributário Aplicado às Ativi-
dades Notariais e de Registro”, que foi 

apresentado pelo advogado e consultor jurídi-
co, Antonio Herance Filho.

Herance iniciou o encontro, que durou todo 
o sábado, mostrando o quão grande é o envolvi-
mento tributário de notários e registrados, já que 
os profissionais de que trata o artigo 236 da Cons-
tituição da República são contribuintes, subs-
titutos tributários, responsáveis de terceiros e, 
ainda, sujeitos de obrigações acessórias diversas.

“Numa serventia extrajudicial não oficializa-
da não se passa um dia sem que o Direito Tri-
butário esteja presente”, afirmou Herance. Na 
verdade, esse envolvimento é tão intenso que 
notários e registradores colecionam dificuldades 
de rotina visando à correta aplicação das regras 
de natureza tributária e, por vezes, convivem 
com decorrências indesejáveis por conta da apli-
cação equivocada dos comandos normativos.

Daí a grande importância de se manter atua-
lizado a respeito das alterações, que nessa área, 
também são frequentes. Herance dedicou boa 
parte do dia ao estudo de temas pontuais e de 
interesse do público presente, tendo se aprofun-
dado na análise da escrituração de receitas e de 
despesas para os fins de apuração do IRPF “Car-
nê-Leão” e para os fins de prestação de contas 

às Corregedorias – local, estadual e nacional –, 
com cujo tema foi até final da parte da manhã. 

Já na segunda metade do encontro, tratou da 
DOI e do imposto que deu origem a essa obri-
gação acessória – IR sobre Ganhos de Capital -, 
além de considerações feitas sobre os impostos 
que incidem sobre a transmissão de bens e de 
direitos e, ainda, sobre a exigibilidade das cer-

tidões de inexistência de débitos trazida pelo, 
ainda vigente, artigo 47 da Lei nº 8.212/91.

Na oportunidade, o palestrante, que também 
é coeditor das Publicações INR, ofertou, como 
cortesia e sem qualquer compromisso, a cada 
um dos presentes, 90 (noventa) dias de direi-
tos de assinante do periódico (recebimento das 
edições do Boletim Eletrônico INR, acesso à 
Base de Dados INR – o mais rico acervo de 
interesse de notários e de registradores -, canal 
livre com a Consultoria INR, que atende sem 
limite de quantidade as dúvidas nas áreas tribu-
tária, trabalhista e previdenciária).

Por fim, anunciou o envio a cada participan-
te de um exemplar do Manual do Livro Cai-
xa, obra de sua autoria que está na 2ª Edição 
e que foi editada pelas Publicações INR. Foi, 
sem dúvida, avalia o expositor, um dia bastante 
proveitoso.

Curso debate o envolvimento de notários 
e de registradores com o Direito Tributário
Treinamento presencial tratou de questões polêmicas e controvertidas 
enfrentadas no exercício das atividades notariais e de registro

“Numa serventia extrajudicial 
não oficializada não se passa 

um dia sem que o Direito 
Tributário esteja presente”

Antonio Herance Filho, palestrante do evento

N
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Provimento nº 65 de 15 de dezembro de 2017

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando 
de suas atribuições legais e regimentais e
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de nor-
matização do Poder Judiciário dos atos praticados 
por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Cons-
tituição Federal);
CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciá-
rio de fiscalizar os serviços notariais e de registro 
(arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constitui-
ção Federal);
CONSIDERANDO a obrigação de os notários e 
registradores cumprirem as normas técnicas es-
tabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 30, XIV, e 
38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);
CONSIDERANDO a competência da Corregedo-
ria Nacional de Justiça de expedir provimentos e 
outros atos normativos destinados ao aperfeiçoa-
mento das atividades dos serviços notariais e de 
registro (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conse-
lho Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO a previsão de que, sem prejuízo 
da via jurisdicional, o pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião será processado direta-
mente no ofício de registro de imóveis (art. 216-A 
da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, Lei 
de Registros Públicos – LRP);
CONSIDERANDO a necessidade de regulamen-
tação e padronização do procedimento para a 
admissão da usucapião extrajudicial até que as 
unidades da Federação adotem norma própria 
acerca dos emolumentos (Lei n. 10.169, de 29 de 
dezembro de 2000);
CONSIDERANDO a maior celeridade, redução de 
custos e de demandas no Poder Judiciário me-
diante a desjudicialização de procedimentos;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformiza-
ção, em todo o território nacional, dos procedi-
mentos relativos à usucapião extrajudicial;
CONSIDERANDO as sugestões colhidas no âmbi-
to da consulta pública realizada pela Corregedo-
ria Nacional de Justiça e nos autos do Pedido de 
Providência n. 0007015-88.2016.2.00.0000, em 
trâmite no Conselho Nacional de Justiça,

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer diretrizes para o procedimento 
da usucapião extrajudicial no âmbito dos serviços 
notariais e de registro de imóveis, nos termos do 
art. 216-A da LRP.

Art. 2º Sem prejuízo da via jurisdicional, é admi-

tido o pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião formulado pelo requerente – represen-
tado por advogado ou por defensor público,nos 
termos do disposto no art. 216-A da LRP –, que 
será processado diretamente no ofício de registro 
de imóveis da circunscrição em que estiver locali-
zado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele.
§ 1º O procedimento de que trata o caput poderá 
abranger a propriedade e demais direitos reais 
passíveis da usucapião.
§ 2º Será facultada aos interessados a opção pela 
via judicial ou pela extrajudicial; podendo ser solici-
tada, a qualquer momento, a suspensão do proce-
dimento pelo prazo de trinta dias ou a desistência 
da via judicial para promoção da via extrajudicial.
§ 3º Homologada a desistência ou deferida a sus-
pensão, poderão ser utilizadas as provas produzi-
das na via judicial.
§ 4º Não se admitirá o reconhecimento extrajudicial 
da usucapião de bens públicos, nos termos da lei.

Art. 3º O requerimento de reconhecimento extra-
judicial da usucapião atenderá, no que couber, 
aos requisitos da petição inicial, estabelecidos 
pelo art. 319 do Código de Processo Civil – CPC, 
bem como indicará:
 I a modalidade de usucapião requerida e sua 

base legal ou constitucional;’
 II a origem e as características da posse, a exis-

tência de edificação, de benfeitoria ou de qual-
quer acessão no imóvel usucapiendo, com a 
referência às respectivas datas de ocorrência;

 III o nome e estado civil de todos os possuido-
res anteriores cujo tempo de posse foi soma-
do ao do requerente para completar o perío-
do aquisitivo;

 IV o número da matrícula ou transcrição da 
área onde se encontra inserido o imóvel 
usucapiendo ou a informação de que não se 
encontra matriculado ou transcrito;

 V o valor atribuído ao imóvel usucapiendo.

Art. 4º O requerimento será assinado por advoga-
do ou por defensor público constituído pelo reque-
rente e instruído com os seguintes documentos:
 I ata notarial com a qualificação, endereço ele-

trônico, domicílio e residência do requerente 
e respectivo cônjuge ou companheiro, se hou-
ver, e do titular do imóvel lançado na matrícu-
la objeto da usucapião que ateste:

  a) a descrição do imóvel conforme consta na 
matrícula do registro em caso de bem indi-
vidualizado ou a descrição da área em caso 

de não individualização, devendo ainda cons-
tar as características do imóvel, tais como a 
existência de edificação, de benfeitoria ou de 
qualquer acessão no imóvel usucapiendo;

  b) o tempo e as características da posse do 
requerente e de seus antecessores;

  c) a forma de aquisição da posse do imóvel 
usucapiendo pela parte requerente;

  d) a modalidade de usucapião pretendida e 
sua base legal ou constitucional;

  e) o número de imóveis atingidos pela preten-
são aquisitiva e a localização: se estão situa-
dos em uma ou em mais circunscrições;

  f) o valor do imóvel;
  g) outras informações que o tabelião de notas 

considere necessárias à instrução do proce-
dimento, tais como depoimentos de testemu-
nhas ou partes confrontantes;

 II planta e memorial descritivo assinados por 
profissional legalmente habilitado e com pro-
va da Anotação da Responsabilidade Técnica 
– ART ou do Registro de Responsabilidade 
Técnica – RTT no respectivo conselho de fis-
calização profissional e pelos titulares dos di-
reitos registrados ou averbados na matrícula 
do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos 
imóveis confinantes ou pelos ocupantes a 
qualquer título;

 III justo título ou quaisquer outros documentos 
que demonstrem a origem, a continuidade, a 
cadeia possessória e o tempo de posse;

 IV certidões negativas dos distribuidores da Justi-
ça Estadual e da Justiça Federal do local da si-
tuação do imóvel usucapiendo expedidas nos 
últimos trinta dias, demonstrando a inexistên-
cia de ações que caracterizem oposição à pos-
se do imóvel, em nome das seguintes pessoas:

  a) do requerente e respectivo cônjuge ou com-
panheiro, se houver;

  b) do proprietário do imóvel usucapiendo e res-
pectivo cônjuge ou companheiro, se houver;

  c) de todos os demais possuidores e respecti-
vos cônjuges ou companheiros, se houver, em 
caso de sucessão de posse, que é somada à 
do requerente para completar o período aqui-
sitivo da usucapião;

 V descriçãogeorreferenciada nas hipóteses pre-
vistas na Lei n. 10.267, de 28 de agosto de 
2001, e nos decretos regulamentadores;

 VI instrumento de mandato, público ou particu-
lar, com poderes especiais e com firma reco-
nhecida, por semelhança ou autenticidade,

  outorgado ao advogado pelo requerente e por 

CNJ edita o Provimento nº 65/2017 e 
regulamenta a Usucapião Extrajudicial
Norma estabelece diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos 
serviços notariais e de registro de imóveis
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seu cônjuge ou companheiro;
 VII declaração do requerente, do seu cônjuge ou 

companheiro que outorgue ao defensor públi-
co a capacidade postulatória da usucapião;

 VIII certidão dos órgãos municipais e/ou federais 
que demonstre a natureza urbana ou rural do 
imóvel usucapiendo, nos termos da Instrução 
Normativa Incra n. 82/2015 e da Nota Téc-
nica Incra/DF/DFC n. 2/2016, expedida até 
trinta dias antes do requerimento.

§ 1º Os documentos a que se refere o caput deste 
artigo serão apresentados no original.
§ 2º O requerimento será instruído com tantas có-
pias quantas forem os titulares de direitos reais ou 
de outros direitos registrados sobre o imóvel usu-
capiendo e os proprietários confinantes ou ocu-
pantes cujas assinaturas não constem da planta 
nem do memorial descritivo referidos no inciso II 
deste artigo.
§ 3º O documento oferecido em cópia poderá, no 
requerimento, ser declarado autêntico pelo advo-
gado ou pelo defensor público, sob sua responsa-
bilidade pessoal, sendo dispensada a apresenta-
ção de cópias autenticadas.
§ 4º Será dispensado o consentimento do cônjuge 
do requerente se estiverem casados sob o regime 
de separação absoluta de bens.
§ 5º Será dispensada a apresentação de planta e 
memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for 
unidade autônoma de condomínio edilício ou lo-
teamento regularmente instituído, bastando que o 
requerimento faça menção à descrição constante 
da respectiva matrícula.
§ 6º Será exigido o reconhecimento de firma, por 
semelhança ou autenticidade, das assinaturas 
lançadas na planta e no memorial mencionados 
no inciso II do caput deste artigo.
§ 7º O requerimento poderá ser instruído com 
mais de uma ata notarial, por ata notarial comple-
mentar ou por escrituras declaratórias lavradas 
pelo mesmo ou por diversos notários, ainda que 
de diferentes municípios, as quais descreverão os 
fatos conforme sucederem no tempo.
§ 8º O valor do imóvel declarado pelo requerente 
será seu valor venal relativo ao último lançamento 
do imposto predial e territorial urbano ou do im-
posto territorial rural incidente ou, quando não es-
tipulado, o valor de mercado aproximado.
§ 9º Na hipótese de já existir procedimento de re-
conhecimento extrajudicial da usucapião acerca 
do mesmo imóvel, a prenotação do procedimento 
permanecerá sobrestada até o acolhimento ou re-
jeição do procedimento anterior.
§ 10 Existindo procedimento de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião referente a parcela do 
imóvel usucapiendo, o procedimento prosseguirá 
em relação à parte incontroversa do imóvel, per-
manecendo sobrestada a prenotação quanto à 
parcela controversa.
§ 11 Se o pedido da usucapião extrajudicial 
abranger mais de um imóvel, ainda que de titula-
ridade diversa, o procedimento poderá ser realiza-
do por meio de único requerimento e ata notarial, 
se contíguas as áreas.

Art. 5º A ata notarial mencionada no art. 4º deste 
provimento será lavrada pelo tabelião de notas do 
município em que estiver localizado o imóvel usu-
capiendo ou a maior parte dele, a quem caberá 
alertar o requerente e as testemunhas de que a 
prestação de declaração falsa no referido instru-
mento configurará crime de falsidade, sujeito às 
penas da lei.
§ 1º O tabelião de notas poderá comparecer pes-
soalmente ao imóvel usucapiendo para realizar 
diligências necessárias à lavratura da ata notarial.
§ 2º Podem constar da ata notarial imagens, do-
cumentos, sons gravados em arquivos eletrônicos, 
além do depoimento de testemunhas, não podendo 
basear-se apenas em declarações do requerente.
§ 3º Finalizada a lavratura da ata notarial, o tabe-
lião deve cientificar o requerente e consignar no 
ato que a ata notarial não tem valor como confir-
mação ou estabelecimento de propriedade, ser-
vindo apenas para a instrução de requerimento 
extrajudicial de usucapião para processamento 
perante o registrador de imóveis.

Art. 6º Para o reconhecimento extrajudicial da 
usucapião de unidade autônoma integrante de 
condomínio edilício regularmente constituído e 
com construção averbada, bastará a anuência do 
síndico do condomínio.

Art. 7º Na hipótese de a unidade usucapienda 
localizar-se em condomínio edilício constituído de 
fato, ou seja, sem o respectivo registro do ato de 
incorporação ou sem a devida averbação de cons-
trução, será exigida a anuência de todos os titula-
res de direito constantes da matrícula.

Art. 8º O reconhecimento extrajudicial da usuca-
pião pleiteado por mais de um requerente será 
admitido nos casos de exercício comum da posse.

Art. 9º O requerimento, juntamente com todos os 
documentos que o instruírem, será autuado pelo 
oficial do registro de imóveis competente, prorro-
gando-se os efeitos da prenotação até o acolhi-
mento ou rejeição do pedido.
§ 1º Todas as notificações destinadas ao reque-
rente serão efetivadas na pessoa do seu advoga-
do ou do defensor público, por e-mail.
§ 2º A desídia do requerente poderá acarretar o 
arquivamento do pedido com base no art. 205 da 
LRP, bem como o cancelamento da prenotação.

Art. 10 Se a planta mencionada no inciso II do 
caput do art. 4º deste provimento não estiver as-
sinada pelos titulares dos direitos registrados ou 
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou 
na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupan-
tes a qualquer título e não for apresentado docu-
mento autônomo de anuência expressa, eles se-
rão notificados pelo oficial de registro de imóveis 
ou por intermédio do oficial de registro de títulos e 
documentos para que manifestem consentimento 
no prazo de quinze dias, considerando-se sua inér-
cia como concordância.

§ 1º A notificação poderá ser feita pessoalmente 
pelo oficial de registro de imóveis ou por escreven-
te habilitado se a parte notificanda comparecer 
em cartório.
§ 2º Se o notificando residir em outra comarca ou 
circunscrição, a notificação deverá ser realizada 
pelo oficial de registro de títulos e documentos da 
outra comarca ou circunscrição, adiantando o re-
querente as despesas.
§ 3º A notificação poderá ser realizada por carta 
com aviso de recebimento, devendo vir acompa-
nhada de cópia do requerimento inicial e da ata 
notarial, bem como de cópia da planta e do me-
morial descritivo e dos demais documentos que 
a instruíram.
§ 4º Se os notificandos forem casados ou convi-
verem em união estável, também serão notifica-
dos, em ato separado, os respectivos cônjuges ou 
companheiros.
§ 5º Deverá constar expressamente na notificação 
a informação de que o transcurso do prazo previs-
to no caput sem manifestação do titular do direito 
sobre o imóvel consistirá em anuência ao pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião do 
bem imóvel.
§ 6º Se a planta não estiver assinada por algum 
confrontante, este será notificado pelo oficial de 
registro de imóveis mediante carta com aviso de 
recebimento, para manifestar-se no prazo de quin-
ze dias, aplicando-se ao que couber o disposto nos 
§§ 2º e seguintes do art. 213 e seguintes da LRP.
§ 7º O consentimento expresso poderá ser mani-
festado pelos confrontantes e titulares de direitos 
reais a qualquer momento, por documento parti-
cular com firma reconhecida ou por instrumento 
público, sendo prescindível a assistência de advo-
gado ou defensor público.
§ 8º A concordância poderá ser manifestada ao 
escrevente encarregado da intimação mediante 
assinatura de certidão específica de concordância 
lavrada no ato pelo preposto.
§ 9º Tratando-se de pessoa jurídica, a notificação 
deverá ser entregue a pessoa com poderes de re-
presentação legal.
§ 10 Se o imóvel usucapiendo for matriculado 
com descrição precisa e houver perfeita identida-
de entre a descrição tabular e a área objeto do 
requerimento da usucapião extrajudicial, fica dis-
pensada a intimação dos confrontantes do imóvel, 
devendo o registro da aquisição originária ser rea-
lizado na matrícula existente.

Art. 11 Infrutíferas as notificações mencionadas 
neste provimento, estando o notificando em lugar 
incerto, não sabido ou inacessível, o oficial de 
registro de imóveis certificará o ocorrido e promo-
verá a notificação por edital publicado, por duas 
vezes, em jornal local de grande circulação, pelo 
prazo de quinze dias cada um, interpretando o si-
lêncio do notificando como concordância.

Parágrafo único. A notificação por edital poderá 
ser publicada em meio eletrônico, desde que o 
procedimento esteja regulamentado pelo tribunal.
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Art. 12 Na hipótese de algum titular de direitos 
reais e de outros direitos registrados na matrícula 
do imóvel usucapiendo e na matrícula do imóvel 
confinante ter falecido, poderão assinar a planta 
e memorial descritivo os herdeiros legais, desde 
que apresentem escritura pública declaratória de 
únicos herdeiros com nomeação do inventariante.

Art. 13 Considera-se outorgado o consentimento 
mencionado no caput do art. 10 deste provimento, 
dispensada a notificação, quando for apresentado 
pelo requerente justo título ou instrumento que 
demonstre a existência de relação jurídica com o 
titular registral, acompanhado de prova da quita-
ção das obrigações e de certidão do distribuidor 
cível expedida até trinta dias antes do requerimen-
to que demonstre a inexistência de ação judicial 
contra o requerente ou contra seus cessionários 
envolvendo o imóvel usucapiendo.
§ 1º São exemplos de títulos ou instrumentos a 
que se refere o caput:
 I compromisso ou recibo de compra e venda;
 II cessão de direitos e promessa de cessão;
 III pré-contrato;
 IV proposta de compra;
 V reserva de lote ou outro instrumento no qual 

conste a manifestação de vontade das partes, 
contendo a indicação da fração ideal, do lote 
ou unidade, o preço, o modo de pagamento e 
a promessa de contratar;

 VI procuração pública com poderes de alienação 
para si ou para outrem, especificando o imóvel;

 VII escritura de cessão de direitos hereditários, 
especificando o imóvel;

 VIII documentos judiciais de partilha, arremata-
ção ou adjudicação.

§ 2º Em qualquer dos casos, deverá ser justifica-
do o óbice à correta escrituração das transações 
para evitar o uso da usucapião como meio de 
burla dos requisitos legais do sistema notarial e 
registral e da tributação dos impostos de trans-
missão incidentes sobre os negócios imobiliários, 
devendo registrador alertar o requerente e as tes-
temunhas de que a prestação de declaração falsa 
na referida justificação configurará crime de falsi-
dade, sujeito às penas da lei.
§ 3º A prova de quitação será feita por meio de de-
claração escrita ou da apresentação da quitação 
da última parcela do preço avençado ou de recibo 
assinado pelo proprietário com firma reconhecida.
§ 4º A análise dos documentos citados neste ar-
tigo e em seus parágrafos será realizada pelo ofi-
cial de registro de imóveis, que proferirá nota fun-
damentada, conforme seu livre convencimento, 
acerca da veracidade e idoneidade do conteúdo 
e da inexistência de lide relativa ao negócio objeto 
de regularização pela usucapião.

Art. 14 A existência de ônus real ou de gravame 
na matrícula do imóvel usucapiendo não impedirá 
o reconhecimento extrajudicial da usucapião.
Parágrafo único. A impugnação do titular do direi-
to previsto no caput poderá ser objeto de concilia-
ção ou mediação pelo registrador. Não sendo frutí-

fera, a impugnação impedirá o reconhecimento da 
usucapião pela via extrajudicial.

Art. 15 Estando o requerimento regularmente ins-
truído com todos os documentos exigidos, o oficial 
de registro de imóveis dará ciência à União, ao 
Estado, ao Distrito Federal ou ao Município pes-
soalmente, por intermédio do oficial de registro de 
títulos e documentos ou pelo correio com aviso de 
recebimento, para manifestação sobre o pedido 
no prazo de quinze dias.
§ 1º A inércia dos órgãos públicos diante da no-
tificação de que trata este artigo não impedirá o 
regular andamento do procedimento nem o even-
tual reconhecimento extrajudicial da usucapião.
§ 2º Será admitida a manifestação do Poder Públi-
co em qualquer fase do procedimento.
§ 3º Apresentada qualquer ressalva, óbice ou 
oposição dos entes públicos mencionados, o pro-
cedimento extrajudicial deverá ser encerrado e 
enviado ao juízo competente para o rito judicial da 
usucapião.

Art. 16 Após a notificação prevista no caput do 
art. 15 deste provimento, o oficial de registro de 
imóveis expedirá edital, que será publicado pelo 
requerente e às expensas dele, na forma do art. 
257, III, do CPC, para ciência de terceiros eventual-
mente interessados, que poderão manifestar-se 
nos quinze dias subsequentes ao da publicação.
§ 1º O edital de que trata o caput conterá:
 I o nome e a qualificação completa do reque-

rente;
 II a identificação do imóvel usucapiendo com 

o número da matrícula, quando houver, sua 
área superficial e eventuais acessões ou ben-
feitorias nele existentes;

 III os nomes dos titulares de direitos reais e de 
outros direitos registrados e averbados na 
matrícula do imóvel usucapiendo e na matrí-
cula dos imóveis confinantes ou confrontan-
tes de fato com expectativa de domínio;

 IV a modalidade de usucapião e o tempo de pos-
se alegado pelo requerente;

 V a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo im-
plicará anuência ao pedido de reconhecimen-
to extrajudicial da usucapião.

§ 2º Os terceiros eventualmente interessados po-
derão manifestar-se no prazo de quinze dias após 
o decurso do prazo do edital publicado.
§ 3º Estando o imóvel usucapiendo localizado em 
duas ou mais circunscrições ou em circunscrição 
que abranja mais de um município, o edital de que 
trata o caput deste artigo deverá ser publicado em 
jornal de todas as localidades.
§ 4º O edital poderá ser publicado em meio ele-
trônico, desde que o procedimento esteja regula-
mentado pelo órgão jurisdicional local, dispensa-
da a publicação em jornais de grande circulação.

Art. 17 Para a elucidação de quaisquer dúvidas, 
imprecisões ou incertezas, poderão ser solicita-
das ou realizadas diligências pelo oficial de regis-

tro de imóveis ou por escrevente habilitado.
§ 1º No caso de ausência ou insuficiência dos 
documentos de que trata o inciso IV do caput do 
art. 216-A da LRP, a posse e os demais dados 
necessários poderão ser comprovados em pro-
cedimento de justificação administrativa perante 
o oficial de registro do imóvel, que obedecerá, no 
que couber, ao disposto no § 5º do art. 381 e ao 
rito previsto nos arts. 382 e 383, todos do CPC.
§ 2º Se, ao final das diligências, ainda persistirem 
dúvidas, imprecisões ou incertezas, bem como a 
ausência ou insuficiência de documentos, o oficial 
de registro de imóveis rejeitará o pedido mediante 
nota de devolução fundamentada.
§ 3º A rejeição do pedido extrajudicial não impe-
dirá o ajuizamento de ação de usucapião no foro 
competente.
§ 4º Com a rejeição do pedido extrajudicial e a 
devolução de nota fundamentada, cessarão os 
efeitos da prenotação e da preferência dos direi-
tos reais determinada pela prioridade, salvo sus-
citação de dúvida.
§ 5º A rejeição do requerimento poderá ser impug-
nada pelo requerente no prazo de quinze dias, pe-
rante o oficial de registro de imóveis, que poderá 
reanalisar o pedido e reconsiderar a nota de rejei-
ção no mesmo prazo ou suscitará dúvida registral 
nos moldes dos art. 198 e seguintes da LRP.

Art. 18 Em caso de impugnação do pedido de re-
conhecimento extrajudicial da usucapião apresen-
tada por qualquer dos titulares de direitos reais e 
de outros direitos registrados ou averbados na 
matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula 
dos imóveis confinantes, por ente público ou por 
terceiro interessado, o oficial de registro de imó-
veis tentará promover a conciliação ou a media-
ção entre as partes interessadas.
§ 1º Sendo infrutífera a conciliação ou a mediação 
mencionada no caput deste artigo, persistindo a 
impugnação, o oficial de registro de imóveis lavra-
rá relatório circunstanciado de todo o processa-
mento da usucapião.
§ 2º O oficial de registro de imóveis entregará 
os autos do pedido da usucapião ao requerente, 
acompanhados do relatório circunstanciado, me-
diante recibo.
§ 3º A parte requerente poderá emendar a peti-
ção inicial, adequando-a ao procedimento judicial 
e apresentá-la ao juízo competente da comarca de 
localização do imóvel usucapiendo.

Art. 19 O registro do reconhecimento extrajudicial 
da usucapião de imóvel rural somente será reali-
zado após a apresentação:
 I do recibo de inscrição do imóvel rural no Ca-

dastro Ambiental Rural – CAR, de que trata o 
art. 29 da Lei n. 12.651, de 25 de maio de 
2012, emitido por órgão ambiental compe-
tente, esteja ou não a reserva legal averbada 
na matrícula imobiliária, fazendo-se expressa 
referência, na matrícula, ao número de regis-
tro e à data de cadastro constantes daquele 
documento;
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 II do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 
– CCIR mais recente, emitido pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
Incra, devidamente quitado;

 III de certificação do Incra que ateste que o poligo-
nal objeto do memorial descritivo não se sobre-
põe a nenhum outro constante do seu cadas-
tro georreferenciado e que o memorial atende 
às exigências técnicas, conforme as áreas e os 
prazos previstos na Lei n. 10.267/2001 e nos 
decretos regulamentadores.

Art. 20 O registro do reconhecimento extrajudicial 
da usucapião de imóvel implica abertura de nova 
matrícula.
§ 1º Na hipótese de o imóvel usucapiendo encon-
trar-se matriculado e o pedido referir-se à totali-
dade do bem, o registro do reconhecimento ex-
trajudicial de usucapião será averbado na própria 
matrícula existente.
§ 2º Caso o reconhecimento extrajudicial da usu-
capião atinja fração de imóvel matriculado ou 
imóveis referentes, total ou parcialmente, a duas 
ou mais matrículas, será aberta nova matrícula 
para o imóvel usucapiendo, devendo as matrícu-
las atingidas, conforme o caso, ser encerradas ou 
receber as averbações dos respectivos desfalques 
ou destaques, dispensada, para esse fim, a apura-
ção da área remanescente.
§ 3º A abertura de matrícula de imóvel edificado 
independerá da apresentação de habite-se.
§ 4º Tratando-se de usucapião de unidade autô-
noma localizada em condomínio edilício objeto de 
incorporação, mas ainda não instituído ou sem a 
devida averbação de construção, a matrícula será 
aberta para a respectiva fração ideal, mencionan-
do-se a unidade a que se refere.
§ 5º O ato de abertura de matrícula decorrente de 
usucapião conterá, sempre que possível, para fins 

de coordenação e histórico, a indicação do regis-
tro anterior desfalcado e, no campo destinado à 
indicação dos proprietários, a expressão “adquiri-
do por usucapião”.

Art. 21 O reconhecimento extrajudicial da usuca-
pião de imóvel matriculado não extinguirá even-
tuais restrições administrativas nem gravames 
judiciais regularmente inscritos.
§ 1º A parte requerente deverá formular pedido 
de cancelamento dos gravames e restrições dire-
tamente à autoridade que emitiu a ordem.
§ 2º Os entes públicos ou credores podem anuir 
expressamente à extinção dos gravames no pro-
cedimento da usucapião.

Art. 22 Estando em ordem a documentação e não 
havendo impugnação, o oficial de registro de imó-
veis emitirá nota fundamentada de deferimento e 
efetuará o registro da usucapião.

Art. 23 Em qualquer caso, o legítimo interessado 
poderá suscitar o procedimento de dúvida, obser-
vado o disposto nos art. 198 e seguintes da LRP.

Art. 24 O oficial do registro de imóveis não exigirá, 
para o ato de registro da usucapião, o pagamen-
to do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
– ITBI, pois trata-se de aquisição originária de 
domínio.

Art. 25 Em virtude da consolidação temporal da 
posse e do caráter originário da aquisição da pro-
priedade, o registro declaratório da usucapião não 
se confunde com as condutas previstas no Capítu-
lo IX da Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
nem delas deriva.

Art. 26 Enquanto não for editada, no âmbito dos 

Estados e do Distrito Federal, legislação específica 
acerca da fixação de emolumentos para o procedi-
mento da usucapião extrajudicial, serão adotadas 
as seguintes regras:
 I no tabelionato de notas, a ata notarial será 

considerada ato de conteúdo econômico, de-
vendo-se tomar por base para a cobrança de 
emolumentos o valor venal do imóvel relativo 
ao último lançamento do imposto predial e 
territorial urbano ou ao imposto territorial ru-
ral ou, quando não estipulado, o valor de mer-
cado aproximado;

 II no registro de imóveis, pelo processamento da 
usucapião, serão devidos emolumentos equi-
valentes a 50% do valor previsto na tabela de 
emolumentos para o registro e, caso o pedido 
seja deferido, também serão devidos emolu-
mentos pela aquisição da propriedade equi-
valentes a 50% do valor previsto na tabela de 
emolumentos para o registro, tomando-se por 
base o valor venal do imóvel relativo ao último 
lançamento do imposto predial e territorial ur-
bano ou ao imposto territorial rural ou, quando 
não estipulado, o valor de mercado aproximado.

Parágrafo único. Diligências, reconhecimento de 
firmas, escrituras declaratórias, notificações e 
atos preparatórios e instrutórios para a lavratura 
da ata notarial, certidões, buscas, averbações, no-
tificações e editais relacionados ao processamen-
to do pedido da usucapião serão considerados 
atos autônomos para efeito de cobrança de emo-
lumentos nos termos da legislação local, devendo 
as despesas ser adiantadas pelo requerente.

Art. 27 Este provimento entra em vigor na data da 
sua publicação

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Fonte: DJE
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ortaleza (CE) - Entre os dias 15 e 16 de 
novembro foi realizado o XIX Congres-
so Brasileiro de Direito Notarial e de 

Registro, evento promovido pela Associação 
dos Notários e Registradores do Brasil (Ano-
reg-Brasil) em parceria com a Associação dos 
Notários e Registradores do Ceará (Anoreg-
CE) no auditório do hotel Gran Marquise, em 
Mucuripe, na cidade de Fortaleza (CE).

Com a presença de diversas autoridades do 
Poder Judiciário, Executivo e Legislativo do 
Estado do Ceará e membros do Parlamen-
to brasileiro, como os deputados Julio Lopes 
(PP/RJ), Alex Canziani (PTB/PR), coube ao 
presidente da Anoreg-Brasil, Claudio Marçal 
Freire, realizar o pronunciamento oficial de 
abertura e destacar as diversas conquistas do 
setor ao longo deste ano, como a aprovação da 
Lei do Ofício da Cidadania e a nova Lei de Re-
gularização Fundiária e Urbana. 

“Quero trazer nesse meu primeiro pronun-
ciamento em um Congresso Nacional, ago-
ra como presidente da Anoreg-Brasil, uma 
mensagem de otimismo e esperança a nossa 
classe”, disse. “Há começar pela Lei 13.484/17, 
que transformou os cartórios em Ofício da Ci- dadania; a implantação da Lei 13.465/17, que 

trata da regularização fundiária urbana e rural 
e que irá permitir que os cartórios contribuam 
para que tantos brasileiros realizem o sonho 
da moradia própria; a Lei 12.767/17, com os 
cartórios ajudando o Poder Público na recu-
peração dos créditos tributários. Assim como 
essas, temos outras grandes conquistas, que 
precisam ser implantadas e celebradas”, afir-
mou Marçal.

O 2º dia do Congresso teve como tema de 
abertura “A Atuação dos Cartórios na Econo-
mia: Recuperação de Créditos”. Com o presi-
dente da Anoreg-Brasil, Claudio Marçal como 
coordenador dos debates, as palestras foram 
ministradas pelo professor da Universidade de 
São Paulo (USP), Celso Fernandes Campilon-
go; e pelo professor da Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo (PUC-SP), Maurício 
Zockun.

Na abertura do debate, Campilongo fez 
uma explanação histórica sobre o surgimento 
dos cartórios de Protesto e dos títulos de cré-
dito, destacando a relação do Direito com a 
evolução da economia.

Fortaleza/CE recebe o XIX Congresso 
Brasileiro de Direito Notarial e Registral
No evento foram debatidos temas como a aprovação da Lei do Ofício 
da Cidadania e a nova Lei de Regularização Fundiária e Urbana

“Há começar pela Lei 
13.484/17, que transformou 

os cartórios em Ofício da 
Cidadania; a implantação da 
Lei 13.465/17, que trata da 

regularização fundiária urbana 
e rural e que irá permitir que 
os cartórios contribuam para 

que tantos brasileiros realizem 
o sonho da moradia própria; a 
Lei 12.767/17, com os cartórios 

ajudando o Poder Público na 
recuperação dos créditos 

tributários”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

Claudio Marçal Freire, presidente da Anoreg-Brasil, foi o responsável pelo pronunciamento de 
abertura do XIX Congresso Brasileiro de Direito Notarial e Registral, em Fortaleza (CE)

Na sequência, o professor Maurício Zockun 
destacou que o processo de saída do Estado da 
atividade econômica para entrada de particu-
lares – por meio de concessões e parcerias pú-
blico-privadas – tem transformado o processo 
de recuperação de crédito público, com o en-
fraquecimento da CND – Certidão Negativa 
de Débito.

“O mercado se ajusta às necessidades. Os 
empresários que buscam a nossa substituição 
no mercado, vão dar um jeito de não divulgar 
o protesto do Poder Público. E na hora que 
não houver a divulgação desses dados, pode-
mos perder força. Por isso, temos que ter a 
nossa base de dados para divulgar o protesto. 
Nós temos que caminhar com a postecipação 
e com o banco de dados juntos. Felizmente 
nós temos vários Estados que já entraram 
no banco de dados dos protestos. E tivemos 
uma excelente notícia hoje, de que a Paraíba 
autorizou a entrada dos cartórios do Estado 
no banco de dados nacional de protesto. Mas 
essa base ainda precisa se tornar nacional”, 
finalizou Claudio Marçal, ao encerrar a mesa 
de debates.

F
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A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  584.509,30
Saldo em caixa mês anterior  9.145,42
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  280.000,00
Portaria 011/2017  2.449,48
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   876.104,20
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  762.126,86 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  27.845,35 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 467,95 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.690,19 
4.1 - 2% referente depósito entre 20/09 a 30/09 185,11 
4.2 - 2% referente depósito entre 20/07 a 31/07 235,64 
5 – Repasse à AMAGES 11.680,64 
5.1 – 2% referente depósito entre 20/09 a 30/09 185,11 
5.2 - 2% referente depósito entre 20/07 a 31/07 235,64 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 011/2017 2.449,48 
  
SALDO LÍQUIDO   (817.101,97)  59.002,23
C- FUNDO DE RESERVA (CDB)  (58.450,93)
C.a – 10% referente depósito entre 20/09 a 30/09  (925,57)
SALDO  (374,27)
Recebimentos entre 19/10 a 30/10  9.865,59
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  9.491,32

Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento 
financeiro do FARPEN, analisou os relatórios 
e demais documentos remetidos por Notários 
e Registradores deste Estado, correspondentes 
ao mês de SETEMBRO/2017, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados 
pelos registradores civis como segue:

Demonstrativo mês 
de outubro de 2017

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 59.376,50 
(cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e 
seis reais e cinquenta centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de novembro de 2017.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente
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forte!
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quem faz
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