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EDITORIAL

Fernando Brandão Coelho Vieira, 
presidente do Sinoreg-ES

Nova diretoria para 
o biênio 2017/2018

eleição para a nova Diretoria do Sinoreg-ES, para o biênio 2017/2018, 
se aproxima. A responsabilidade é grande, os interesses são comuns 

de toda a classe e os objetivos são nítidos e possíveis, mas não são tão fáceis de 
serem alcançados. Por esse motivo, a nova Diretoria deve ser cuidadosamente 
composta, de modo que possa concretizar o que os associados e a sociedade 
necessitam.

Cada membro da Diretoria tem sua importância vital à administração sindi-
cal. E somente em conjunto conseguiremos manter firme a base sobre a qual o 
nosso Sindicato ergue-se. Por isto, àqueles que pretendam concorrer ao encargo 
de Presidente e aos demais cargos da Diretoria, reforço o meu desejo de que 
consigam montar uma chapa de coesão.

Como reflexo lógico de uma Diretoria equilibrada será o envolvimento de 
todos no auxílio ao Presidente na condução das tarefas que são demandadas 
pela função que ele exercerá. A participação dos Diretores, na condução do 
Sindicato, como dito acima, é vital para que cada uma das especialidades que 
compõe a atividade notarial e registral se desenvolva da forma mais adequada 
às demandas atuais.

Os meus votos de sucesso aos que pretendam concorrer à Diretoria do Sino-
reg-ES. 

Fernando Brandão Coelho Vieira
Presidente

A

“Àqueles que pretendam 
concorrer ao encargo de 
Presidente e aos demais 

cargos da Diretoria, reforço 
o meu desejo de que 

consigam montar uma 
chapa de coesão.”



4 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto



5Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Presidente do Sindicato dos Notários 
e Registradores do Estado do Espí-
rito Santo (Sinoreg-ES), Fernando 

Brandão Coelho Vieira, foi agraciado no dia 
11 de julho com o Título de Cidadão Espírito-
Santense, em cerimônia realizada na Assem-
bleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), 
após aprovação de Decreto Legislativo pro-
posto pelo deputado estadual Luiz Durão.

A condecoração é concedida pela ALES 
como forma de reconhecimento às pessoas 
que não nasceram no Espírito Santo, mas que 
prestaram serviços e benefícios importantes 
que contribuíram para o desenvolvimento do 
Estado e da população Capixaba. Um dos cri-
térios exigidos para a escolha é que o cidadão 
resida por período igual ou superior a dois 
anos no Espírito Santo.

Para o deputado Luiz Durão, a escolha do 
presidente do Sinoreg-ES se deve “por ser ci-
dadão de bem, que se distinguiu pela notorie-
dade de seu saber, cultura e por serviços de ex-
cepcional relevância prestados à comunidade 
espírito-santense”, salientou. A sessão solene 
homenageou 79 pessoas de áreas de atuação 
distintas, e contou com a presença de 18 dos 
30 deputados estaduais.

De acordo com o presidente do Sinoreg-ES, 
a homenagem é importante para a valorização 
da atividade, que reconhece os serviços rele-
vantes prestados pelos delegatários. “O sen-

timento de ter recebido a honraria por parte 
do deputado Luiz Durão é de valorização da 
atividade extrajudicial, e em nome da presi-
dência do Sinoreg-ES, agradecemos a home-
nagem”, destacou.

A escolha dos condecorados é realizada 
por deputados que podem indicar nomes por 
meio de projeto de decreto legislativo acom-
panhado da respectiva qualificação que justi-
fique a concessão do título, que é outorgada 
em cinco diferentes graus (Grã-Cruz, grande 
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro).

Além do Título de Cidadão Espírito-San-
tense, outra importante honraria foi entregue: 
a de Comenda Domingos Martins, em que 

Presidente do Sinoreg-ES recebe 
homenagem em solenidade na 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Fernando Brandão Coelho Vieira recebeu o título de Cidadão 
Espírito-Santense em Decreto proposto pelo deputado Luiz Durão

O presidente do Sinoreg-ES, Fernando Brandão Coelho Vieira, recebe homenagem da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo

“O sentimento de ter 
recebido a honraria por 
parte do deputado Luiz 

Durão é de valorização da 
atividade extrajudicial, e 

em nome da presidência do 
Sinoreg-ES, agradecemos a 

homenagem”

Fernando Brandão Coelho Vieira, 
presidente do Sinoreg-ES

O

homenageia pessoas e instituições que tam-
bém prestaram serviços relevantes ao Estado. 
Membros do Ministério Público, Poder Judi-
ciário e empresários foram agraciados.

Presente à solenidade, o presidente da 
Casa, deputado Theodorico Ferraço (DEM), 
presidiu o evento. Já o primeiro secretário da 
Mesa Diretora, deputado Enivaldo dos Anjos 
(PSD), porta voz dos deputados presentes des-
tacou que foi realizada uma seleção rigorosa 
contemplando pessoas que realmente desen-
volvem ações importantes para o Estado. “É 
uma honra para nós parlamentares estarmos 
homenageando todos os senhores e senhoras”, 
destacou.
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Corregedoria Nacional de Justiça 
publicou no final do mês de julho 
Recomendação que trata do registro 

de filhos de diplomatas, e demais profissionais 
a serviço de outros países, nascidos no Brasil. 
O documento, assinado pela corregedora na-
cional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, 
determina aos Oficiais de Registro Civis das 
Pessoas Naturais que assinalem a profissão dos 
pais nos assentos e certidões de nascimento 
das crianças nascidas em território nacional. 

Embora nascidos no Brasil, a Constituição 
Federal não considera como brasileiros os fi-
lhos de estrangeiros a serviço de seu país de 
origem, conforme disposto no artigo 12, inci-
so I, alínea “a”. O texto constitucional estabe-
lece que só podem ser registrados como brasi-
leiros natos os nascidos em território nacional 
cujos pais estrangeiros não estejam a serviço 
de outras nações. 

“Recebemos informações do Ministério das 
Relações Exteriores de que vem sendo detec-
tados muitos casos de funcionários de mis-
sões diplomáticas e consulares estrangeiras, 
a serviço no Brasil, com visto diplomático ou 
oficiais, que registram em cartórios brasileiros 
seus filhos aqui nascidos como se brasileiros 
fossem”, explicou a ministra Nancy Andrighi. 

Por isso foi expedida a recomendação para 
que os cartórios promovam e fiscalizem a in-
clusão completa dos dados referentes à profis-
são dos pais nos assentos de nascimento e nas 
respectivas certidões, conforme prevê o artigo 

Corregedoria Nacional publica a 
Recomendação nº 23 para o Registro Civil
Texto cobra a a aplicação de regras para registros de filhos 
de diplomatas que estão a serviço de seus países no Brasil

“Recebemos informações 
do Ministério das Relações 

Exteriores de que vem sendo 
detectados muitos casos 

de funcionários de missões 
diplomáticas e consulares 
estrangeiras, a serviço no 

Brasil, com visto diplomático 
ou oficiais, que registram 

em cartórios brasileiros seus 
filhos aqui nascidos como se 

brasileiros fossem”

Nancy Andrghi, ministra 
Corregedora Nacional da Justiça

A 54 da Lei 6.015/73.
De acordo com o artigo 15 da Resolução 

155/2012 do CNJ, os registros de nascimento em 
que ambos os genitores sejam estrangeiros e que 
pelo menos um deles esteja a serviço de seu país 
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Recomendação nº 23 do CNJ
28 de junho de 2016

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, 
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
pelo Poder Judiciário segundo disposto 
nos arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º da 
Constituição Federal de 1988, e no art. 8º, 
X, do Regimento Interno do Conselho Na-
cional de Justiça;

CONSIDERANDO que todo nascimento que 
ocorrer no território nacional deverá ser 
dado a registro, no lugar em que tiver ocor-
rido o parto ou no lugar da residência dos 
pais, dentro do prazo de quinze dias, que 
será ampliado em até três meses para os 
lugares distantes mais de trinta quilôme-
tros da sede do cartório, conforme determi-
na o art. 50 da Lei 6.015/73;

CONSIDERANDO que o art. 54 da Lei 
6.015/73 prevê a obrigatoriedade da in-
clusão da profissão dos pais no assento de 
nascimento;

CONSIDERANDO a informação do Ministé-
rio das Relações Exteriores de que vem de-
tectando casos de funcionários de Missões 
Diplomáticas e Consulares estrangeiras, a 
serviço no Brasil com vistos diplomáticos 
ou oficiais, que registram em cartórios bra-
sileiros seus filhos aqui nascidos como se 
brasileiros fossem;

CONSIDERANDO a redação do art. 12, in-
ciso I, alínea “a” da Constituição Federal 
de 1988 que dispõe que são brasileiros 
natos os nascidos na República Federativa 
do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 
desde que estes não estejam a serviço de 
seu país;

CONSIDERANDO a redação do art. 15 da 
Resolução CNJ 155/2012 que dispõe que 
“Os registros de nascimento de nascidos 
no território nacional em que ambos os ge-
nitores sejam estrangeiros e em que pelo 
menos um deles esteja a serviço de seu 
país no Brasil deverão ser efetuados no 
Livro “E” do 1º Oficio do Registro Civil da 

Comarca, devendo constar do assento e da 
respectiva certidão a seguinte observação: 
‘O registrando não possui a nacionalidade 
brasileira, conforme o art. 12, inciso I, alí-
nea “a”, in fine da Constituição Federal’;

RESOLVE: 

Art. 1º Recomendar aos Oficiais de Regis-
tro Civis das Pessoas Naturais que promo-
vem e fiscalizem a inclusão completa dos 
dados referentes à profissão dos pais nos 
assentos de nascimento e nas respectivas 
certidões.
Parágrafo único. O registro de nascimento 
de filhos de funcionários de Missões Diplo-
máticas e Consulares estrangeiras, a servi-
ço no Brasil, deverá ser efetuado no Livro 
“E” do Registro Civil da Comarca, devendo 
constar do assento e da respectiva certi-
dão a seguinte observação: ‘O registrando 
não possui a nacionalidade brasileira, con-
forme o art. 12, inciso I, alínea “a”, in fine 
da Constituição Federal’;

Art. 2º Esta Recomendação não revoga, 
no que forem compatíveis, as normas edi-
tadas pelas Corregedorias Gerais da Justi-
ça e pelos Juízes Corregedores, ou Juízes 
competentes na forma da organização lo-
cal relativas à matéria.

Art. 3º As Corregedorias Gerais da Justiça 
dos Estados e do Distrito Federal deverão 
dar ciência desta Recomendação aos Juí-
zes Corregedores ou Juízes que na forma 
da organização local forem competentes 
para a fiscalização dos serviços extrajudi-
ciais de Registro Civis das Pessoas Natu-
rais e de Interdições e Tutelas, e aos res-
ponsáveis pelas unidades e Registro Civis 
das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas.

Art. 4º Esta Recomendação entra em vigor 
na data de sua publicação.
 

Brasília, 27 de junho de 2016.
 

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Recomenda aos Oficiais de Registro Civis das Pessoas Naturais que 
registrem a profissão dos pais a serviço de seu país nos assentos e 
certidões de nascimento dos seus filhos nascidos no Brasil.

no Brasil deverão ser efetuados no Livro “E” do 
1º Ofício do Registro Civil da Comarca. Deve 
constar do assento e da certidão a observação 
de que o registrado não possui a nacionalidade 
brasileira, conforme a CF/1988.
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Corregedoria Nacional de Justiça 
amplia teletrabalho para Cartórios
Provimento nº 55/2016 expande Resolução 227 
do CNJ para a atividade extrajudicial em todo o País

s funcionários das serventias extraju-
diciais (cartórios) de todo o país po-
dem agora trabalhar remotamente, 

utilizando das tecnologias da informação 
para executar suas atividades. A autoriza-
ção do chamado teletrabalho nos cartórios 
foi dada pela Corregedoria Nacional de 
Justiça, no Provimento 55, de 21 de junho 
de 2016, e é válida para as atividades de 
notários, tabeliães, oficiais de registro ou 
registradores. 

No Provimento, a corregedora nacional 
de Justiça, ministra Nancy Andrighi, lem-

O brou que a regulamentação do teletrabalho 
no âmbito do Poder Judiciário foi aprovada 
pelo Plenário do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) na sessão do último dia 14, sendo 
necessária, portanto, a uniformização sobre 
essa modalidade de trabalho também nas 
serventias extrajudiciais.

Segundo a Resolução n. 227/2016 do CNJ, 
compete aos titulares dos cartórios indicar 
as atividades e os servidores que atuarão no 
regime de teletrabalho. O serviço remoto é 
vedado àqueles que estejam em estágio pro-
batório, tenham subordinados, ocupem car-

go de direção ou chefia, entre outros. Cabe 
ao próprio servidor providenciar e manter 
estruturas física e tecnológica necessárias 
para realização do trabalho.

O objetivo do Poder Judiciário com a ado-
ção do teletrabalho é aumentar a produti-
vidade e a qualidade do trabalho dos servi-
dores, motivá-los, reduzir tempo e custo de 
deslocamento até o local de trabalho, contri-
buir para melhoria de programas socioam-
bientais e promover a cultura voltada para re-
sultados, com foco na eficiência e efetividade 
dos serviços prestados à sociedade.
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RESOLVE:

Art. 1º É facultado aos notários, tabeliães, ofi-
ciais de registro ou registradores executarem 
suas atividades fora das dependências da ser-
ventia extrajudicial pela modalidade denomina-
da teletrabalho, utilizando como parâmetro a 
Resolução CNJ 227, de 15 de junho de 2016.
Parágrafo único. As atividades que poderão ser 
realizadas fora das dependências da serventia 
extrajudicial serão definidas pelo titular do ser-
viço notarial e de registro.

Art. 2º A prestação do serviço notarial e de re-
gistro continuará observando o art. 4º da Lei 
8.935/94 e não deverá sofrer prejuízo em de-
trimento da opção pelo teletrabalho.

Art. 3º Este Provimento não revoga as normas 
editadas pelas Corregedorias-Gerais de Justi-
ça, no que forem compatíveis.

Art. 4º Este Provimento entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 21 de junho de 2016.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Leia a íntegra do Provimento nº 55/2016

Provimento nº 55/2016
Dispõe sobre o Teletrabalho no âmbito das ser-
ventias extrajudiciais.

A CORREGEDORA NACIONAL DA JUSTIÇA, 
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 236 da 
Constituição Federal de 1988, no inciso XIV 
do art. 30 da Lei 8.935, de 18 de novembro 
de 1994, no inciso X do art. 8º do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de Justiça, e no 
inciso XI do art. 3º do Regulamento Geral da 
Corregedoria Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO que os serviços de registros 
públicos de que trata a Lei 6.015, de 31 de de-
zembro de 1973, deverão instituir sistema de 
registro eletrônico, previsto no art. 37 da Lei 
11.977, de 7 de julho de 2009;

CONSIDERANDO a edição por esta Corregedo-
ria Nacional de Justiça, do Provimento 46, de 
16/06/2015, que revogou o Provimento 38 de 
25/07/2014 e dispôs sobre a Central de Informa-

ções de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC;

CONSIDERANDO a edição por esta Corregedo-
ria Nacional de Justiça, do Provimento 47, de 
18/06/2015, que estabelece diretrizes para o 
sistema de registro eletrônico de imóveis;

CONSIDERANDO a edição por esta Corregedo-
ria Nacional de Justiça, do Provimento 48, de 
16/03/2016, que estabelece diretrizes gerais 
para o sistema de registro eletrônico de títulos 
e documentos e civil de pessoas jurídicas;

CONSIDERANDO que a implantação do siste-
ma de registro eletrônico possibilita a realiza-
ção do trabalho de forma remota, com o uso 
de tecnologias de informação e comunicação;

CONSIDERANDO a aprovação pelo Plenário 
do CNJ da Resolução 227, de 15 de junho de 
2016, que regulamenta o teletrabalho no âmbi-
to do Poder Judiciário e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformiza-
ção sobre a realização do teletrabalho no âmbi-
to das serventias extrajudiciais;

CONSIDERANDO que o parágrafo único do art. 
1º do Provimento 55/2016, desta Corregedo-
ria Nacional, dispõe que: “As atividades que 
poderão ser realizadas fora das dependências 
da serventia extrajudicial serão definidas pelo 
titular do serviço notarial e de registro”;

CONSIDERANDO que os titulares das serven-
tias extrajudiciais são civilmente responsáveis 
por todos os prejuízos que causarem a tercei-
ros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 
substitutos que designarem ou escreventes 
que autorizarem, conforme preconiza o art. 22 
da Lei 8.935/94;

CONSIDERANDO que a Resolução CNJ 
227/2016 veda a utilização da modalidade do 
teletrabalho aos ocupantes de cargo de dire-
ção ou chefia em seu art. 5º, I, “c”;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformiza-
ção sobre a realização da modalidade do teletra-
balho no âmbito das serventias extrajudiciais;

RESOLVE:

Art. 1º Recomendar aos responsáveis, titulares 
e interinos, dos serviços notariais e de registro, 
em razão do poder diretivo que exercem nas ser-

ventias extrajudiciais e por sua responsabilidade 
de natureza personalíssima quanto aos atos pra-
ticados, que não façam uso pessoal da modali-
dade do teletrabalho, regulamentada pelo Pro-
vimento 55/2016 desta Corregedoria Nacional.

Art. 2º Esta Recomendação não revoga, no que 
forem compatíveis, as normas editadas pelas 
Corregedorias Gerais da Justiça e pelos Juízes 
Corregedores, ou Juízes competentes na forma 
da organização local relativas à matéria.

Art. 3º As Corregedorias Gerais da Justiça de-
verão dar ciência desta Recomendação aos 
Juízes Corregedores ou Juízes que na forma 
da organização local forem competentes para 
a fiscalização dos serviços extrajudiciais de no-
tas e registro.

Art. 4º Esta Recomendação entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 01º de agosto de 2016.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Este texto não substitui o publicado no D.J.E.-C-
NJ de 03.08.2016.

Recomendação nº 24/2016 do CNJ define novas regras relativas ao Teletrabalho

Recomenda aos responsáveis, titulares e inte-
rinos, das serventias extrajudiciais que não se 
utilizem pessoalmente da modalidade do Tele-
trabalho)
Recomendação CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA – CNJ nº 24, de 01.08.2016 – D.J.E.: 
03.08.2016.
Recomenda aos responsáveis, titulares e inte-
rinos, das serventias extrajudiciais que não se 
utilizem pessoalmente da modalidade do Tele-
trabalho.

A CORREGEDORA NACIONAL DA JUSTIÇA, 
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 236 da 
Constituição Federal de 1988, no inciso XIV 
do art. 30 da Lei 8.935, de 18 de novembro 
de 1994, no inciso X do art. 8º do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de Justiça, e no 
inciso XI do art. 3º do Regulamento Geral da 
Corregedoria Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO que a implantação do siste-
ma de registro eletrônico nas serventias extra-
judiciais possibilita a realização do trabalho de 
forma remota, com o uso de tecnologias de in-
formação e comunicação;
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Corregedoria Nacional de Justiça 
publicou no mês de julho Provimen-
to com uma nova regra que assegura 

a realização da vontade última das pessoas - 
expressa em seu testamento. Assinado pela 
corregedora Nancy Andrighi, o documento 
determina a obrigatoriedade das autoridades 
competentes checarem a existência de testa-
mento no banco de dados do Registro Central 
de Testamentos On-Line (RCTO), da Central 
Notarial de Serviços Compartilhados (Cen-
sec), antes de dar continuidade aos procedi-
mentos de inventários judiciais e extrajudiciais.

Corregedoria Nacional torna obrigatória 
consulta da Central de Testamentos
Consulta ao módulo da CENSEC, administrada pelo 
Colégio Notarial do Brasil, passa a ser obrigatória para a 
lavratura de inventários e partilhas judiciais e extrajudiciais

Leia a íntegra do Provimento nº 56/2016 de 14 de julho de 2016

PROVIMENTO Nº 56, 
DE 14 DE JULHO DE 2016
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta 
ao Registro Central de Testamentos On-Line 
(RCTO) para processar os inventários e parti-
lhas judiciais e lavrar escrituras públicas de 
inventários extrajudiciais  
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, 
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais; 
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e 
normatização pelo Poder Judiciário segun-
do o disposto nos arts. 103-B, § 4o, I e III, e 
236, § 1o, da Constituição Federal de 1988, 
e no art. 8o, X, do Regimento Interno do Con-
selho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção 
de medidas uniformes quanto à aplicação 
da Lei no 11.441/2007 em todo o território 
nacional; 
CONSIDERANDO a regulamentação da Lei 
11.441/2007 pela Resolução CNJ 35/2007; 
CONSIDERANDO a redação do art. 610 da 
Lei 13.105/2015 que dispõe: “Havendo tes-
tamento ou interessado incapaz, proceder-
se-á ao inventário judicial.”; 
CONSIDERANDO a ausência de disciplina 

uniforme para o registro da informação so-
bre a existência de testamento no processa-
mento dos inventários e partilhas judiciais, 
e na lavratura das escrituras de inventários 
extrajudiciais pelos Tabelionatos de Notas 
do país; 
CONSIDERANDO a significativa quantidade 
de testamentos, públicos e cerrados, que 
não são respeitados pela ausência de co-
nhecimento de sua existência; 
CONSIDERANDO que a CENSEC – Central 
Notarial de Serviços Eletrônicos Comparti-
lhados, instituída pelo Provimento 18/2012 
da Corregedoria Nacional de Justiça, pos-
sui dentre seus módulos de informação, 
o Registro Central de Testamentos OnLine 
(RCTO), que recepciona informações sobre 
testamentos públicos e instrumentos de 
aprovação de testamentos cerrados lavra-
dos em todo o Brasil; 
RESOLVE:  
Art. 1º Os Juízes de Direito, para o processa-
mento dos inventários e partilhas judiciais, 
e os Tabeliães de Notas, para a lavratura 
das escrituras públicas de inventário extra-
judicial, deverão acessar o Registro Central 
de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de 
informação da CENSEC – Central Notarial 
de Serviços Compartilhados, para buscar a 

existência de testamentos públicos e instru-
mentos de aprovação
de testamentos cerrados. 
Art. 2º É obrigatório para o processamento 
dos inventários e partilhas judiciais, bem 
como para lavrar escrituras públicas de in-
ventário extrajudicial, a juntada de certidão 
acerca da inexistência de testamento dei-
xado pelo autor da herança, expedida pela 
CENSEC – Central Notarial de Serviços Com-
partilhados. 
Art. 3º Este Provimento não revoga, no que 
forem compatíveis, as normas editadas pe-
las Corregedorias Gerais da Justiça e pelos 
Juízes Corregedores, ou Juízes competentes 
na forma da organização local relativas à 
matéria. 
Art. 4º As Corregedorias Gerais de Justiça 
deverão dar ciência aos responsáveis pelas 
unidades do serviço extrajudicial de notas 
deste Provimento, bem como da obrigatorie-
dade de promover a alimentação do Registro 
Central de Testamentos On-Line. 
Art. 5º Este Provimento entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Brasília, 14 de julho de 2016. 
Ministra NANCY ANDRIGHI 

Corregedora Nacional de Justiça

A
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s Tabelionatos de Notas de todo o 
País já podem realizar atos inven-
tário, partilha de bens, separação, 

divórcio quando houverem filhos menores 
emancipados. É o que recomenda a Correge-
doria Nacional de Justiça em norma publicada 
no mês de junho.

A Recomendação 22 aponta que a existên-
cia de filhos ou herdeiros emancipados não 
impõe nenhum obstáculo para que os proce-
dimentos sejam realizados por via adminis-
trativa em cartório. A restrição continua para 
nascituros e filhos incapazes.

A corregedora nacional de Justiça, ministra 

CNJ autoriza lavratura de 
atos da Lei 11.441/07 quando 
houver menor emancipado
Norma visa padronizar nacionalmente procedimento relativo 
à Resolução 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça

O

Recomendação nº 22 de 6 de junho de 2016
Recomenda aos Tabelionatos de Notas 
que procedam a realização de inventário, 
partilha, separação consensual, divórcio 
consensual e extinção consensual de 
união estável, quando houver filhos ou 
herdeiros emancipados

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, 
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e normatização pelo Poder Judiciário se-
gundo o disposto nos arts. 103-B, § 4º, I e 
III, e 236, § 1º, da Constituição Federal de 
1988, e no art. 8º, X, do Regimento Interno 
do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção 
de medidas uniformes quanto à aplicação 
da Lei nº 11.441/2007 em todo o território 
nacional;

CONSIDERANDO a regulamentação da Lei 
11.441/2007 pela Resolução CNJ 35/2007;

CONSIDERANDO a redação do art. 733 da 
Lei 13.105/2015 que dispõe: “O divórcio 
consensual, a separação consensual e a 
extinção consensual de união estável, não 
havendo nascituro ou filhos incapazes e ob-
servados os requisitos legais, poderão ser 
realizados por escritura pública, da qual cons-
tarão as disposições de que trata o art. 731”.

RESOLVE: 

Art. 1º Recomendar aos Tabelionatos de 

Notas dos Estados e do Distrito Federal que 
promovam a realização de inventário, parti-
lha, separação consensual, divórcio consen-
sual e extinção consensual de união estável, 
não havendo nascituro ou filhos incapazes.
Parágrafo único. A existência de filhos ou 
herdeiros emancipados não obsta a reali-
zação, por escritura pública, de inventário, 
partilha, separação consensual, divórcio 
consensual e extinção consensual de 
união estável.

Art. 2º A utilização desta via extrajudicial, 
deverá observar, no que couber, as regras 
dispostas pela Resolução CNJ 35/2007.

Art. 3º Esta Recomendação não revoga, 
no que forem compatíveis, as normas edi-
tadas pelas Corregedorias Gerais da Justi-
ça e pelos Juízes Corregedores, ou Juízes 
competentes na forma da organização lo-
cal relativas à matéria.

Art. 4º As Corregedorias Gerais da Justiça 
deverão dar ciência desta Recomendação 
aos Juízes Corregedores ou Juízes que na 
forma da organização local forem compe-
tentes para a fiscalização dos serviços extra-
judiciais de notas, e aos responsáveis pelas 
unidades do serviço extrajudicial de notas.

Art. 5º Esta Recomendação entra em vigor 
na data de sua publicação.

Brasília, 06 de junho de 2016.

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Nancy Andrighi, afirma que a medida procu-
ra adotar procedimentos uniformes em todo o 
território nacional, seguindo o novo Código de 
Processo Civil. De acordo com o artigo 733, “o di-
vórcio, a separação consensual e a extinção con-
sensual de união estável, não havendo nascituro 
ou filhos incapazes e observados os requisitos le-
gais, poderão ser realizados por escritura pública”.

O uso da via extrajudicial deve seguir regras 
dispostas na Resolução 35/2007 do Conselho 
Nacional de Justiça e na Lei 11.441/2007 — 
que trata justamente da realização, por via ad-
ministrativa de inventário, partilha, separação 
e divórcio consensuais.

“Muitas vezes sequer os 
familiares sabem da existência 

do testamento. Por isso é 
essencial que a autoridade 
competente confira o banco 
de dados do RCTO antes de 

proceder um inventário”

Nancy Andrighi, ministra 
Corregedora Nacional de Justiça

Criado em 2012 por meio do Provimen-
to nº 18 da Corregedoria do CNJ, o RCTO é 
administrado pelo Colégio Notarial do Bra-
sil. Atualmente, o banco de dados dispõe de 
cerca de meio milhão de informações sobre 
testamentos de pessoas de todo território na-
cional. Entretanto, o próprio Colégio Notarial, 
em ofício enviado à Corregedoria no começo 
de junho, informou que a ferramenta estaria 
sendo subutilizada e sugeriu a criação da regra 
uniformizando os procedimentos de consulta 
ao RCTO em todo o Brasil.

Segundo o Colégio Notarial, é significativa 
a quantidade de testamentos, tanto públicos 
quanto cerrados, que não são respeitados pela 
falta de conhecimento sobre sua existência. 
No comunicado, os notários ressaltam que “o 
cumprimento da vontade expressa por testa-
mento toma substancial relevo quando envol-
ve questões que ultrapassam as disposições 
patrimoniais, como, por exemplo, no reco-
nhecimento de paternidade ou, ainda, no caso 
de constituição de fundações”.

Para a corregedora Nancy Andrighi, a obri-
gatoriedade vai assegurar que as disposições 
da última vontade do falecido sejam de fato 
respeitadas e cumpridas, além de prevenir li-
tígios desnecessários. “Muitas vezes sequer os 
familiares sabem da existência do testamento. 
Por isso é essencial que a autoridade compe-
tente confira o banco de dados do RCTO antes 
de proceder um inventário”, explica a ministra.

Com a medida, agora é obrigatório a jun-
tada de certidão acerca da inexistência de 
testamento deixado pelo autor da herança, 
expedida pela Censec, nos processamentos 
de inventários e partilhas judiciais, bem como 
para lavrar escrituras públicas de inventário 
extrajudicial.

As Corregedorias dos Tribunais de Justiça 
deverão informar os responsáveis pelas Ser-
ventias Extrajudiciais sobre o disposto no Pro-
vimento – bem como sobre a obrigatoriedade 
de promover a alimentação do RCTO.
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Conselho Federal do Colégio No-
tarial do Brasil (CNB-CF), entida-
de representativa dos 9 mil notários 

brasileiros, com o apoio de todas as suas sec-
cionais estaduais realizará, entre os dias 7 e 10 
de setembro de 2016, em parceria com a Sec-
cional de Minas Gerais (CNB-MG), o Con-
gresso Notarial Brasileiro, na cidade de Belo 
Horizonte (MG). 

Evento multidisciplinar voltado a notários, 
escreventes, operadores do Direito e estudan-
tes de todo o Brasil, terá como foco principal 
o debate em torno das novas atribuições des-
tinadas ao serviço notarial brasileiro e que 
serão realizados pela atividade em um futuro 
próximo, congregando assuntos como Direito 
de Família, Inclusão, Segurança Jurídica e Tra-
tados Internacionais. 

Sob o tema “As novas atribuições do No-
tariado”, o evento terá palestras ministradas 
por renomados profissionais da área jurídica 
e consagrados juristas brasileiros, que aborda-
rão assuntos como mediação e conciliação ex-
trajudicial, apostila de Haia no Brasil, Estatuto 

Congresso Notarial Brasileiro 
reunirá notários de todo 
o Brasil em Belo Horizonte
Capital de Minas Gerais será a sede do XXI Congresso Nacional 
que debaterá os mais importantes temas do notariado brasileiro

Serviço:

Evento: XXI Congresso Notarial Brasileiro
Data: 7 a 10 de setembro de 2016
Local: Belo Horizonte (MG)
Programação, Informações e inscrições: 
www.congressonotarial.com.br

O

da Pessoa com Deficiência, novas tecnologias 
e combate à lavagem de dinheiro. 

Aos acompanhantes será proporcionada 
vasta programação cultural e social, contando 
com um coquetel de boas vindas e confrater-
nização de encerramento.
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Instituto de Registro Imobiliá-
rio do Brasil (IRIB) promoverá o 
XLIII Encontro dos Oficiais de 

Registro de Imóveis do Brasil, no período 
de 26 a 30 de setembro, na capital da Bahia, 
em Salvador. As inscrições já estão abertas no 
portal www.irib.org.br, com descontos para 
associados ao IRIB e à Associação dos Notá-
rios e Registradores da Bahia (Anoreg-BA).

A atual corregedora nacional de Justiça 
e ministra do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Nancy Andrighi, aceitou o convite do 
IRIB para ministrar a palestra de abertura do 
evento, que terá como tema central o Registro 
eletrônico de imóveis. Em breve, será divulga-
do o tema da apresentação.

A programação irá discutir outros temas 
de interesse para a classe registral e notarial, 
tais como “Registro eletrônico - Portal de Inte-
gração dos Registradores de Imóveis do Brasil”, 
“Registro eletrônico e a privacidade de dados”, 
“Registro eletrônico de imóveis e o Sistema Na-
cional de Gestão de Informações Territoriais 
– Sinter”, “Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis (SREI): o que é e como funciona?”, “A 
tecnologia “blockchain” aplicada ao Registro 

Imobiliário”, “Princípio da concentração da 
matrícula – Lei nº 13.097/2015”, “Gestão da 
qualidade nos Registros Públicos”, “A contribui-
ção do RI no combate dos crimes de lavagem 
de dinheiro – Lei nº 12.683/2012”, “Usuca-
pião extrajudicial”, “Retificação extrajudicial”, 
“Condomínio edilício e condomínio de lotes”, 
“As novidades do novo CPC e o RI”, “Enfiteuse 
e outros temas correlatos”.

Hospedagem
O IRIB negociou tarifas especiais de hospeda-
gem no Deville Prime Salvador (www.deville.
com.br). O pré-bloqueio de apartamentos 
para os congressistas foi prorrogado até o dia 5 
de agosto. Após essa data, as vagas estarão su-
jeitas à disponibilidade do hotel. É imprescin-
dível mencionar o código – EVENTO IRIB, 
no ato da reserva.

O Instituto credenciou outros dois hotéis 
vizinhos como Catussaba Suítes ou Catussaba 
Resort, com os quais também foram negocia-
das tarifas especiais para o período do Encon-
tro. Para obter o desconto, é necessário men-
cionar o nome do evento: XLIII Encontro dos 
Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil.

Abertas as inscrições para o 
XLIII Encontro dos Oficiais de 
Registro de Imóveis do Brasil
Evento será realizado na cidade de Salvador/BA, de 26 a 30 de setembro. 
As inscrições já estão abertas no portal do Instituto (www.irib.org.br)

O

Serviço:

Evento: 
XLIII Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil
Data: 26 a 30 de setembro de 2016
Local: Salvador (BA)
Informações e inscrições: 
http://irib.org.br/eventos/xliii-encontro-dos-
oficiais-de-registro-de-imoveis-do-brasil

Categoria Até A partir de
 31/08/16 01/09/16

Associados do IRIB (registradores de imóveis) R$ 682,00 R$ 750,00
Associados da Anoreg/BA R$ 682,00 R$ 750,00
Assinantes (Tabeliães, Títulos e Documentos,  R$ 787,00 R$ 865,00
Registro Civil e Pessoas Jurídicas).
Funcionário cartório/Titular associado IRIB R$ 682,00 R$ 750,00
Não associado R$ 997,00 R$ 1.096,00
Estudantes(exclusivamente) R$ 400,00 R$ 440,00
Acompanhante R$ 346,00 R$ 380,00
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esde o dia 15 de agosto ficou mais fá-
cil legalizar documentos brasileiros 
para serem utilizados no exterior. 

Valendo-se da capilaridade dos cartórios, pre-
sentes em mais de 15 mil postos em todos os 
municípios do País, e com o objetivo de faci-
litar a vida do cidadão, o Governo brasileiro, 
por meio do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), delegou aos notários e registradores 
brasileiros uma nova atribuição: o apostila-
mento de documentos. 

Diferente das legalizações de documentos 
que eram realizadas pelo Setor de Legalização 
e Rede Consular Estrangeira (SLRC), órgão do 
Ministério das Relações Exteriores (MRE), o 
apostilamento de documentos realizado pelos 
cartórios veio como uma forma de desburo-
cratizar, descentralizar e agilizar o processo 
para quem precisa ter seus documentos vali-
dados no exterior.

Já na implantação do novo modelo, o País 
passa a contar com cartórios das 27 capitais 
brasileiras para realizar o apostilamento. Po-
rém, a intenção do CNJ é que à medida que os 
cartórios forem recebendo capacitação para 
operar o Sistema Eletrônico de Informação 
e Apostilamento (SEI Apostila) – plataforma 
na qual os documentos serão expedidos -, 
aumente a capilaridade do sistema e em um 
futuro próximo os mais de 15 mil cartórios do 
Brasil passem a oferecer o serviço. 

O modelo contrasta com a realidade ante-
rior, quando o processo era realizado por ape-
nas dez postos distribuídos em nove estados 
brasileiros: pelo SLRC, em Brasília, e pelos 

Escritórios Regionais do MRE nos seguintes 
estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Ge-
rais, Amazonas, Bahia e Pernambuco.  Para o 
secretário-geral do CNJ, o juiz Fabrício Bit-
tencourt da Cruz, “foi graças à credibilidade e 
a confiança nos próprios cartórios que o CNJ 
deu os primeiros passos nesta jornada que 
realmente é revolucionária”.

Além de maior opção de locais para a rea-
lização do procedimento, o solicitante terá de 
passar por apenas uma etapa em vez de três 
para legalizar o seu documento. No momento 

em que chega para reconhecer firma em Car-
tório, a própria unidade que fizer o reconhe-
cimento de firma, fará o apostilamento. Após 
apostilado, o documento passará a ter valida-
de imediata no país a que se destina, signatá-
rio da Convenção. 

Até então, o processo de legalização era 
longo e burocrático. Para que um documento 
tenha valor legal em outro país, o solicitante 
precisava em primeiro lugar reconhecer firma 
em cartório do documento original, depois 
esse mesmo documento tinha que ser legali-
zado no MRE. Após a legalização, era levado 

Cartórios brasileiros iniciam o apostilamento 
de documentos para o Exterior
Atos previstos pela Convenção da Haia passam a contar com 
a capilaridade dos mais de 15 mil Cartórios brasileiros, facilitando 
a vida da população e desburocratizando um longo procedimento

“Foi graças à credibilidade 
e a confiança nos próprios 

cartórios que o CNJ deu 
os primeiros passos nesta 
jornada que realmente é 

revolucionária”

Fabrício Bittencourt da Cruz, 
secretário-geral do CNJ

D

Países 
signatários 
da Convenção 
da Haia
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ao Consulado do País a que se destina para 
fins de chancela de assinatura do integrante 
do MRE. “Era uma burocracia muito grande. 
O tempo que se perdia era enorme e o custo 
desse serviço é muito mais alto, principalmen-
te porque os locais onde se legalizam docu-
mentos estão em poucas capitais do País, o 
que gera um custo com deslocamento ou com 
pagamento de despachante”, explica o subse-
cretário-geral das comunidades brasileiras e 
de assuntos consulares e jurídicos, embaixa-
dor Carlos Alberto Simas Magalhães.

Segundo dados do MRE, o órgão legalizava, 
mensalmente, 83 mil documentos para efeito 
no exterior. Aproximadamente 78% destes do-
cumentos eram na sede do Ministério, em Bra-
sília. Já as repartições brasileiras no exterior 
foram responsáveis por legalizar 569 mil, em 
2014, número que corresponde a um aumen-
to de 8,83% em comparação com 2013. Para 
o embaixador, com o apostilamento, esta de-
manda deve cair em torno de 50 a 60 por cento 
para o MRE e para a Rede Consular Brasileira.

A expectativa é de que a simplificação do 
processo também gere um ganho de tempo e 
diminuição de custo, não apenas para o solici-
tante, mas também para o setor público, que 
poderá, inclusive, otimizar quadro de pessoas. 
“Isso vai ajudar a redirecionar a mão de obra, 

“O sistema cartorial tem uma 
capilaridade gigantesca, está 
presente em praticamente 
todo o território nacional e 

isso permite que o processo 
de apostilagem seja 

facilitado ao extremo”

Carlos Alberto Simas Magalhães, embaixador

evidentemente, para assistência a brasileiros 
no exterior”, sustenta o embaixador.

O relator da matéria no Senado Federal, se-
nador Antônio Anastasia (PSDB-MG), acre-
dita que o Brasil poderá conferir mais rapidez 
e segurança às legalizações, como já acontece 
em outros países. “Encurtando-se os proces-
sos, ganha-se tempo e oportunidades. Uma 
empresa brasileira, por exemplo, que queira 
participar de concorrências públicas em ou-
tros países, poderá conseguir a apostila de 
maneira muito mais simples”, analisa.

Cada cartório poderá realizar o apostila-
mento de documentos no limite de sua com-
petência, conforme estabelece o artigo 6 da 
Resolução 228/2016. A Corregedoria Nacio-
nal de Justiça optou por não trabalhar com 
modificações de atribuições, portanto, as atri-
buições que já existem permanecerão e a elas 
será agregado o ato de apostilar. 

A tradução do documento, juramentada ou 
não, continua dependendo, exclusivamente, 
do país para o qual esses documentos serão 
apresentados. Se o país determina que a tra-
dução é necessária, esta poderá ser apostilada 
junto ao documento a que se refere. O juiz fe-
deral Fabrício Bittencourt explica que a entra-
da em vigor da Apostila não acrescenta novas 
exigências nem exime de antigas. “A Apostila 
apenas facilitará o reconhecimento, no Brasil, 
de um documento público estrangeiro”.

O SLRC ainda lida com demanda de lega-
lizações, no entanto, apenas quando o docu-
mento a ter efeito no exterior se destinar a 
um dos poucos países que não fazem parte da 
Convenção. Além desses casos, o CNJ definiu 
que documentos que são de interesse do pró-
prio Poder Judiciário serão apostilados pelo 
próprio magistrado para fins judiciais. Todos 
os outros documentos civis serão apostilados 
pela rede de cartórios.Modelo da Apostila emitida pelo SEI Apostila
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o apostilamento
O juiz federal Fabrício Bittencourt conta que 

há pouco mais de um ano começaram os diálo-
gos entre os poderes Executivo e Judiciário. À 
época, existia uma dúvida sobre quem seriam 
as autoridades apostilantes no Brasil. O Mi-
nistério das Relações Exteriores não desejava 
continuar com o serviço, justamente por estar 
presente em apenas nove capitais e não ter ca-
pilaridade que atendesse aos anseios da comu-
nidade da Conferência da Haia. 

“Todos os órgãos foram ouvidos nessa dis-
cussão e decidiram pelo sistema cartorial bra-
sileiro porque ao contrário do Itamaraty que 
tem dois, três pontos no Brasil inteiro, o siste-
ma cartorial tem uma capilaridade gigantesca, 
está presente em praticamente todo o territó-
rio nacional e isso permite que o processo de 
apostilagem seja facilitado ao extremo”, reforça 
o embaixador Simas Magalhães.

Ainda segundo o embaixador, o processo de 
apostilamento tem como objetivo ajustar os es-
forços de desburocratização que o governo vem 
fazendo há alguns anos. “Atualmente são 111 os 
países signatários, mas na década de 90 eram 
40, em 2000 subiu para cerca de 60 e agora já 
são 111. “Há uma tendência de crescimento, 
o que torna cada vez mais útil a aplicação da 
Apostila”.

O nome vem do francês Apostilli, que signi-
fica selar, pois o SEI Apostila sela, vincula, um 
documento ao outro e possibilita a comprova-
ção eletrônica do vínculo entre os documentos. 
Muitos modelos foram analisados e o CNJ op-

O secretário geral do CNJ, Fabricio Bittencourt 
da Cruz, realiza exposição sobre a implantação 
da Apostila da Haia pelos Cartórios brasileiros

Treinamento para capacitar titulares de cartórios a operar o SEI Apostila

tou por uma versão similar à mexicana. No en-
tanto, o modelo brasileiro é único no mundo. A 
versão híbrida contempla leitura de QR Code, 
código que agrega segurança ao documento 
apostilado e facilita a conferência de autentici-
dade tanto da apostila quanto do documento, 
além da impressão da apostila em papel seguro. 
A ideia é ter um documento 100% seguro e ca-
paz de conversar com a necessidade de todos os 
países signatários, uma vez que nem todos têm 
sistema eletrônico. 

Para Bittencourt, o método é tão seguro que 
poderia inclusive ser impresso em um papel 
simples, no entanto, muitos países ainda não 
estão preparados para a conferência unicamen-
te por via eletrônica, por isso a necessidade de 
imprimi-lo.

A impressão também exigia segurança, um 
papel seguro com uma vinculação adesivável. 
Essa opção metodológica foi estabelecida con-
siderando os diálogos e experiências com ou-
tros países. O padrão de papel escolhido foi o 
da Casa da Moeda. “A escolha foi, mais uma 
vez, pensando na credibilidade internacional. 
Se acreditamos na Casa da Moeda para pro-
duzir o nosso dinheiro, temos que acreditar na 
Casa da Moeda para imprimir o nosso papel 
seguro para fins da apostila que vai para o ex-
terior”, explica.

Para o embaixador Simas Magalhães, a apos-
tila brasileira é uma das melhores do mundo. 
“Não haverá apenas a apostila, mas haverá fi-
sicamente o documento com a apostila. Pode-
remos verificar que a apostila foi efetivamente 
concedida, e mais do que isso, poderemos veri-
ficar o próprio documento que será apresenta-
do naquele momento”, finaliza.

a adesão à Convenção da Haia
No dia 29 de janeiro de 2016, o Brasil tornou 

pública, por meio do Decreto Federal nº 8.660, 
a Convenção sobre a eliminação da exigência 
de legalização de documentos públicos estran-
geiros, conhecida como Convenção da Haia. 
O acordo foi estabelecido pela Conferência de 
Haia de Direito Internacional Privado, em 5 de 
outubro de 1961, na cidade de Haia, Países Bai-
xos. A princípio, o tratado foi utilizado como 
um instrumento para atender aos interesses de 
integração de países europeus. Hoje, 111 países 
já fazem parte da Convenção, o Brasil foi o 112º 
a assinar o acordo.

A adesão à Convenção foi aprovada pelo 
Congresso Nacional através do Decreto Legis-
lativo 148, de 6 de julho de 2015, e validada no 
plano internacional por meio de depósito do 
instrumento de adesão diante do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Paí-
ses Baixos, em 2 de dezembro de 2015. Desde 
então, o processo de validação de documentos 
para uso no exterior, que era realizado exclu-
sivamente por cerca pelo Ministérios das Re-
lações Exteriores (MRE), é também realizado 
pela rede cartorária. 

De acordo com o art. 19 da Resolução 
228/16, a emissão da apostila será obrigatória 
em cartórios das 27 capitais do País, mas segun-
do o CNJ, todo notário ou registrador sediado 
no interior que também queira oferecer o servi-
ço, poderá fazer um pedido específico direcio-
nado à Corregedoria Nacional de Justiça, que o 
analisará e eventualmente fará a liberação. 



17Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

partir do dia 15 de agosto de 2016, os 
cartórios extrajudiciais das capitais 
brasileiras poderão prestar à popula-

ção serviços ligados à legalização de docu-
mentos para que sejam reconhecidos no ex-
terior. Essa possibilidade foi viabilizada pela 
regulamentação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que permite a realização dos 
procedimentos pelos ofícios por meio das de-
terminações da Apostila de Haia, utilizando o 
Sistema Eletrônico de Informação e Apostila-
mento (SEI Apostila).

No último mês, durante a realização do VII 
Fórum de Integração Jurídica, organizado 
pela Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (Anoreg-BR), o juiz federal Fabrí-
cio Bittencourt, secretário geral do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) apresentou aos 
participantes as definições do apostilamento 
e brevemente um vídeo tutorial de como os 
procedimentos devem ser realizados, dispo-
nível no link (https://goo.gl/lyMGsU). Em 
entrevista exclusiva à Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil (Anoreg-BR), Bit-
tencourt pontuou alguns detalhes sobre como 
será a implantação nos estados.

RDNR - O que é o apostilamento e como será a 
participação dos cartórios neste novo sistema?

Fabrício Bittencourt – O apostilamento é ne-
cessário para que um documento emitido no 
Brasil seja reconhecido e tenha validade fora 
do País. Trata-se de uma nova versão de um 
serviço que sempre foi prestado pela Repúbli-
ca Federativa do Brasil só que sob nova lega-
lização e com a participação da rede de cartó-
rios. Havia uma burocracia muito grande, uma 
perda de tempo enorme e um custo muito alto, 
inclusive de deslocamento para a pessoa que 
precisava desse serviço. O ato de apostilar é 
uma nova atribuição dos cartórios e permitirá, 
por exemplo, que o cidadão reconheça a fir-
ma de um diploma universitário para que ele 
tenha validade no exterior. O próprio cartorá-
rio que fará o reconhecimento da assinatura 
e terá atribuição de apostilar o documento. A 
partir disso, ele será válido nos 111 países que 
hoje são signatários da Convenção de Haia.

RDNR - Quem poderá fazer o apostilamento?
Fabrício Bittencourt – A partir de 15 de agosto 
de 2016 todos os cartórios das capitais do País 
serão autorizados a apostilar. Fora das capi-
tais, o cartório deverá fazer um pedido especí-
fico à Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ).

RDNR - Quais os requisitos físicos que um car-
tório precisa para prestar esse serviço?

Fabrício Bittencourt – Basicamente um bom 
scanner, carimbo e caneta esferográfica. Isso 
porque o CNJ tem o sistema e o alocou em 
nuvem. Por isso, não haverá a necessidade 
de compra e instalação de sistemas ou down-
loads, pois bastará acessar o site do CNJ para 
fazer o apostilamento.

RDNR - Será necessário fazer algum treina-
mento ou cadastro?
Fabrício Bittencourt – Sim, estamos disponi-
bilizando um curso à distância sobre apostila-
mento. Para se cadastrar, a entidade interessa-
da deverá comprovar a realização do curso e 
fazer uma solicitação junto ao CNJ.

RDNR - Por que os cartórios foram escolhidos 
para prestar este serviço?
Fabrício Bittencourt – Na verdade a escolha 
foi em virtude da capilaridade dos cartórios. 
Existem, evidentemente, documentos que são 
de uso do próprio Poder Judiciário que pela op-
ção do CNJ serão apostilado pelos magistrados 
para fins judiciais. Todos os demais documen-
tos da vida civil serão apostilados nos cartórios.

RDNR - Como o CNJ avaliou a questão dos 
emolumentos e também das atribuições dos 
cartórios para a designação desse serviço?
Fabrício Bittencourt – Tivemos dificulda-
des metodológicas e de legitimidade. O CNJ 
é o órgão administrativo do Poder Judiciário, 
sendo assim, ainda que haja a legitimidade 
normativa, o Conselho não teria como criar 
uma taxa para o ato específico do apostila-
mento. Também esbarraríamos em questões 
federativas, pois ainda que tivéssemos essa 
competência tributária não poderíamos fazer 
na esfera federal via Congresso Nacional – o 
que não seria adequado no contexto dos Esta-
dos, onde se localizam as entidades registrais. 
Para estabelecer um valor usamos a tabela já 
existente nos cartórios e optamos por definir 
que o apostilamento tenha o mesmo custo da 
procuração sem valor definido.

RDNR - Qual a importância da segurança jurí-
dica dos cartórios neste cenário?
Fabrício Bittencourt – Foi graças à credibili-
dade e a confiança nos próprios cartórios que 
o CNJ deu os primeiros passos nesta jornada 
que realmente é revolucionária.

D

“Graças à credibilidade e a confiança nos próprios 
cartórios que o CNJ deu os primeiros passos 
nesta jornada que realmente é revolucionária”

Fabricio Bittencourt, secretário geral do CNJ, fala sobre a nova 
atribuição dos cartórios extrajudiciais: o apostilamento de documentos

O secretário geral do CNJ, Fabricio Bittencourt, apresenta o documento padrão da Convenção da 
Haia que será utilizado pelos cartórios
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Resolução Nº 228 de 22/06/2016

Ementa: Regulamenta a aplicação, 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).

Origem: Presidência

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIO-
NAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a adesão da República 
Federativa do Brasil à 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), aprovada pelo Congresso Nacio-
nal consoante Decreto Legislativo 148, de 6 
de julho de 2015, ratificada no plano interna-
cional por meio do depósito do instrumento 
de adesão perante o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, em 2 
de dezembro de 2015, e promulgada no plano 
interno conforme Decreto 8.660, de 29 de ja-
neiro de 2016;
CONSIDERANDO que o instrumento de ade-
são à Convenção da Apostila indica o Poder Judi-
ciário como órgão competente para a implemen-

tação de suas disposições no território nacional;
CONSIDERANDO que compete ao Poder 
Judiciário fiscalizar os serviços notariais e de 
registro, nos termos do art. 236, § 1º, da Cons-
tituição Federal e dos art. 37 e 38 da Lei 8.935, 
de 18 de novembro de 1994;
CONSIDERANDO a economia, a celeridade 
e a eficiência propiciadas pelos benefícios da 
simplificação e da desburocratização, decor-
rentes da eliminação da exigência de legaliza-
ção diplomática ou consular de documentos 
determinada pela Convenção da Apostila;
CONSIDERANDO a necessidade de unifor-
mizar, em todo o território nacional, os proce-
dimentos relativos à aplicação da Convenção 
da Apostila, inclusive quanto ao uso de sistema 
eletrônico para aposição de apostila em docu-
mentos e para certificação da autenticidade do 
referido ato;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário 
do CNJ no Procedimento de Ato 0002775-
56.2016.2.00.0000, na 4ª Sessão Extraordinária 
Virtual, realizada entre 16 e 17 de junho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º A legalização de documentos produzi-
dos em território nacional e destinados a pro-
duzir efeitos em países partes da Convenção 
sobre a Eliminação da Exigência de Legalização 
de Documentos Públicos Estrangeiros (Con-

venção da Apostila) será realizada, a partir de 
14 de agosto de 2016, exclusivamente por meio 
da aposição de apostila, emitida nos termos 
desta Resolução.
Parágrafo único. Para os fins desta Resolu-
ção, entende-se como legalização, ou chancela 
consular, a formalidade pela qual se atesta a 
autenticidade da assinatura, da função ou do 
cargo exercido pelo signatário do documento e, 
quando cabível, a autenticidade do selo ou do 
carimbo nele aposto.

Art. 2º As apostilas emitidas por países partes 
da Convenção da Apostila, inclusive as emi-
tidas em data anterior à vigência da referida 
Convenção no Brasil, serão aceitas em todo o 
território nacional a partir de 14 de agosto de 
2016, em substituição à legalização diplomática 
ou consular.

Art. 3º Não será exigida a aposição de apos-
tila quando, no país onde o documento deva 
produzir efeitos, a legislação em vigor, tratado, 
convenção ou acordo de que a República Fede-
rativa do Brasil seja parte afaste ou dispense o 
ato de legalização diplomática ou consular.
§ 1º As disposições de tratado, convenção ou 
acordo de que a República Federativa do Brasil 
seja parte e que tratem da simplificação ou dis-
pensa do processo de legalização diplomática 
ou consular de documentos prevalecem sobre 

CNJ publica a Resolução nº 228/2016 e 
regulamenta a Apostila da Haia no Brasil
Cartórios de todo o Brasil poderão realizar os atos de apostilamento 
de documentos para serem utilizados no exterior
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as disposições da Convenção da Apostila, sem-
pre que tais exigências formais sejam menos 
rigorosas do que as dispostas nos art. 3º e 4º da 
citada Convenção.
§ 2º Conforme a natureza do documento, po-
derão ser exigidos procedimentos específicos 
prévios à aposição da apostila.

Art. 4º Não será aposta apostila em documento 
que evidentemente consubstancie ato jurídico 
contrário à legislação brasileira.

Art. 5º Permanece regido pelas normas do Mi-
nistério das Relações Exteriores o procedimen-
to de legalização diplomática ou consular de 
documentos que tenham como origem ou des-
tino países que não sejam partes da Convenção 
da Apostila, ou quando não for possível a sua 
aplicação, com base nas exceções previstas em 
seu art. 1º ou na hipótese de objeção menciona-
da em seu art. 12.
Parágrafo único. Consoante as normas do Mi-
nistério das Relações Exteriores, a legalização 
de documentos mencionados no caput deste 
artigo poderá continuar a ser realizada na sede 
daquele Ministério, em Brasília-DF, em seus 
Escritórios Regionais em território nacional e 
nas Embaixadas e Repartições Consulares da 
República Federativa do Brasil.

Art. 6º São autoridades competentes para a 
aposição de apostila em documentos públicos 
produzidos no território nacional:
I as Corregedorias Gerais de Justiça e os Juí-

zes Diretores do foro nas demais unidades 
judiciárias, comarcas ou subseções, quanto 
a documentos de interesse do Poder Judiciá-
rio; e

II os titulares dos cartórios extrajudiciais, no 
limite das suas atribuições.

§ 1º O exercício da competência para emissão 
de apostilas, observado o art. 17 desta Resolu-
ção, pressupõe autorização específica e indivi-
dualizada da Corregedoria Nacional de Justiça. 
§ 2º O CNJ manterá, em sua página eletrônica, 
para fins de divulgação ao público, lista atua-
lizada das autoridades brasileiras habilitadas a 
emitir a apostila, bem como relação de países 
para os quais será possível a emissão do docu-
mento.

Art. 7º A apostila deverá estar em conformida-
de com o modelo constante do Anexo I desta 
Resolução, apresentando as seguintes caracte-
rísticas:
I terá a forma de um quadrado com pelo me-

nos 9 (nove) centímetros de lado;
II constarão do cabeçalho o brasão de Armas 

da República Federativa do Brasil e a logo-
marca do CNJ;

III título apenas em francês “Apostille (Con-
vention de La Haye du 5 octobre 1961)”;

IV campos fixos inscritos, redigidos em portu-
guês, inglês e francês;

V indicar o número sequencial e a data de 
emissão;

VI constar o nome do signatário do documen-
to público ou, no caso de documentos não 
assinados, a indicação da autoridade que 
apôs o selo ou carimbo, juntamente com o 
cargo ou a função exercida e a instituição 
que representa;

Art. 8º Fica instituído o Sistema Eletrônico de 
Informações e Apostilamento (SEI Apostila) 
como sistema único para emissão de apostilas 
em território nacional.
§ 1º A emissão de apostila dar-se-á, obrigato-
riamente, em meio eletrônico, por intermédio 
do SEI Apostila, cujo acesso ocorrerá por meio 
de certificado digital.
§ 2º A apostila será emitida em meio eletrôni-
co, mediante solicitação do signatário do do-
cumento ou de qualquer portador, atestando 
a autenticidade da assinatura, da função ou do 
cargo exercido pelo signatário do documento e, 
quando cabível, a autenticidade do selo ou do 
carimbo nele aposto.
§ 3º Devidamente emitida nos termos do caput 
deste artigo e do art. 7º, a apostila deverá ser 
impressa em papel seguro fornecido pela Casa 
da Moeda do Brasil e de acordo com o Anexo 
III desta Resolução, aposta ao documento ao 
qual faz referência, carimbada (conforme Ane-
xo II desta Resolução) e rubricada em campo 
próprio pela autoridade competente.
§ 4º As apostilas emitidas deverão conter me-
canismo que permita a verificação eletrônica 
de existência e de autenticidade, assim como 
conexão com o documento apostilado.

Art. 9º O CNJ concederá o acesso ao SEI Apos-
tila a todas as autoridades competentes referi-
das no art. 6º.

Art. 10 A numeração da apostila será única em 
todo o território nacional, cabendo ao CNJ o 
registro e o armazenamento de todas as infor-
mações relativas às apostilas emitidas pelas au-
toridades de que trata o art. 6º desta Resolução.

Art. 11 As regras de funcionamento do SEI 
Apostila serão estabelecidas por Instrução Nor-
mativa da Presidência do CNJ, após delibera-
ção da Comissão Permanente de Tecnologia da 
Informação e Infraestrutura.

Art. 12 O CNJ manterá banco de dados unifica-
do do registro eletrônico das apostilas emitidas 
em território nacional, permitindo a qualquer 
interessado, por meio de consulta eletrônica 
(online), a verificação da existência e da auten-
ticidade das apostilas emitidas, bem como da 
conexão com cada documento apostilado.

Art. 13 O CNJ prestará o apoio técnico neces-
sário às autoridades competentes para a emis-
são da apostila, relativamente ao manejo e ao 
funcionamento do SEI Apostila.

Art. 14 O CNJ manterá interlocução com en-
tidades e autoridades nacionais e estrangeiras, 
assim como com a Conferência da Haia de 
Direito Internacional Privado sobre assuntos 
relacionados à Convenção da Apostila, para 
o que poderá coordenar-se com o Ministério 
das Relações Exteriores.

Art. 15 Será constituído Comitê Gestor, no 
âmbito do Conselho Nacional de Justiça, 
composto pelos seguintes membros, presidido 
pelo primeiro e coordenado pelo segundo:
I Conselheiro Ouvidor do CNJ;
II Secretário-Geral do CNJ;
III Diretor-Geral do CNJ;
IV 1 (um) representante da Corregedoria Na-

cional de Justiça;
V 1 (um) representante do Ministério das Re-

lações Exteriores, indicado pelo Subsecre-
tário-Geral das Comunidades Brasileiras 
no Exterior; e

VI 1 (um) magistrado indicado pelo TRF4, 
órgão detentor da propriedade intelectual 
do sistema.

Art. 16 Caberá à Ouvidoria do CNJ o rece-
bimento de consultas eventualmente formu-
ladas quanto ao tema disciplinado por esta 
Resolução.

Art. 17 A Corregedoria Nacional de Justiça 
editará provimentos para a regulamentação da 
atuação das autoridades apostilantes, especial-
mente sobre o controle das atividades regidas 
por esta Resolução.

Art. 18 Os emolumentos corresponderão, 
para cada apostila emitida, ao custo de Pro-
curação Sem Valor Declarado, segundo os va-
lores vigentes em cada Estado da Federação.
Parágrafo único. Será isenta da cobrança de 
emolumentos a emissão de apostila em docu-
mentos requeridos por órgãos do Poder Exe-
cutivo Federal para utilização no exterior, no 
interesse do serviço público.

Art. 19 A emissão de apostilas será obrigató-
ria em todas as capitais do País a partir de 14 
de agosto de 2016, cabendo à Corregedoria 
Nacional de Justiça, nos termos do art. 6º, § 
1º, desta Resolução, a análise da conveniência 
e da oportunidade quanto à interiorização da 
prestação deste serviço público.

Art. 20 Serão aceitos, até 14 de fevereiro de 
2017, os documentos estrangeiros legalizados 
anteriormente a 14 de agosto de 2016, por Em-
baixadas e Repartições Consulares brasileiras 
em países partes da Convenção da Apostila.

Art. 21 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente do CNJ
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uando da promulgação do Decreto 
legislativo n. 148/2015, que apro-
vou a Convenção de Haia no plano 

jurídico externo, fizemos pequenos comentá-
rios no artigo intitulado Depois de 50 anos, 
Brasil adere à Convenção de Haia.

Em fevereiro de 2016, quando da promul-
gação do Decreto federal n. 8.660/2016, que 
aprovou a Convenção de Haia no plano jurídi-
co interno, escrevemos outro pequeno artigo 
sobre alguns aspectos da Convenção denomi-
nado “Breves nótulas sobre a Convenção so-
bre a Eliminação da Exigência de Legalização 
de Documentos Públicos Estrangeiros”.

Com a edição da Resolução n. 228 do Con-
selho Nacional de Justiça, que regulamentou a 
aplicação da Convenção em âmbito nacional, 
buscaremos elucidar alguns pontos de ordem 
prática, embora saibamos da pendência de 
edição de Provimento que regrará a atuação 
das autoridades apostilantes. [i]

Contudo, é possível fazer algumas conside-
rações e buscar contornos práticos sobre o fa-
zer apostilante -, uma abordagem inicial sobre 
o tema. Apresentamos a seguir algumas notas 
práticas.

países não integrantes 
da Convenção
O notário[ii], antes da pratica do apostila-
mento, deve consultar a tabela atualizada de 
membros da Convenção e verificar se o país 
de destino do documento é integrante da 
Convenção Relativa à Supressão da Exigência 
da Legalização dos Documentos Públicos Es-
trangeiros.

Deve igualmente checar a data de entrada 
em vigor da Convenção para ambos os países e 
informar o interessado sobre esta circunstân-
cia. Ainda que não integrante, a pedido do re-
querente, é possível fazer o apostilamento. [iii]

O CNJ publicará e manterá lista atualizada 
dos países para os quais será possível a emis-
são do documento.[iv]

Se o país não for membro integrante ou ti-
ver feito oposição a adesão brasileira, persis-
tirá a necessidade de legalização consular ou 
diplomática.

O notário informará ao interessado que pro-
cure a embaixada ou o consulado do país para 

o qual deseja apresentar o documento para 
saber quais são os procedimentos necessários.

aCeitação de apostilas emitidas 
antes ou após a adesão do Brasil
As apostilas emitidas pelos países membros 
serão aceitas em todo o território nacional a 
partir de 14 de agosto de 2016, inclusive aque-
las emitidas em data anterior à vigência da re-
ferida Convenção no Brasil.

Os cartórios extrajudiciais como autorida-
des apostilantes no limite de suas atribuições

Os titulares dos cartórios extrajudiciais fo-
ram escolhidos pelo MRE e CNJ para serem 
as autoridades apostilante para a emissão da 
Apostila em documentos públicos produzidos 
em território nacional.

O CNJ é o ente fiscalizar, conjuntamente 
com as corregedorias locais, das autoridades 
apostilantes, gestor do sistema e faz a inter-
conexão com Conferencia de Haia em nível 
internacional.

Não importa a atribuição genuína, nem a 
natureza da delegação (do cartório), se notas, 
imóveis, protesto, pessoas naturais, jurídicas, 
documentos, marítimo etc., todos os cartórios 
extrajudiciais são aptos a serem autoridades 
apostilantes (para a emissão da Apostila)[v].

A ideia foi utilizar a credibilidade e capila-
ridade dos cartórios, indecentemente de sua 
natureza, para realizar o apostilamento com 
eficiência e atender os interessados do serviço 
com urbanidade e presteza.

Apesar da prestação do serviço de apostila-
mento se iniciar pelas capitais, nada impede 
que os cartórios do interior, para o exercício 
do apostilamento, solicitem autorização à 
Corregedoria Nacional de Justiça, por meio de 
procedimento próprio e individualizado.

É de ressaltar que o apostilamento não se 
vincula ao cartório da localidade de proce-
dência do documento, ou seja, independe do 
local de procedências do documento. P.ex. 
um documento com procedência em Curitiba 
pode ser apostilado num cartório em São Pau-
lo, e vice-versa.

O CNJ manterá e publicará ao público em 
geral, em sua página eletrônica, a lista atuali-
zada das autoridades brasileiras habilitadas a 
emitir a apostila.

o que signifiCa, no limite 
de suas atriBuições
Significa que o apostilamento pode ser realiza-
do pelos titulares dos cartórios extrajudiciais, 
nos limites de sua competência, não havendo a 
necessidade de edição de lei especifica para au-
torizar os cartórios a emitir apostila. E, os limi-
tes de suas atribuições é o quanto autorizativo.

Bem verdade que o texto normativo leva o 
interprete à dúvida. Parece-nos que os titula-
res dos cartórios extrajudiciais podem aposti-
lar qualquer documento público independen-
temente do ente emissor (exceto aqueles de 
interesse próprio – interno – do Poder Judi-
ciário, dos consulados e diplomáticos, os mer-
cantis e alfandegários), não ficando os cartó-
rios – para a emissão da apostila – vinculados 
aos atos que lhes são próprios.

Igual verdade que, cartórios não afetos ao 
manejo documental ficarão, provavelmente, 
circunscritos aos atos que lhes são próprios[vi].

identifiCação do interessado 
(signatário ou portador)
O sistema mexicano, que serviu de espelho 
para o sistema brasileiro, exige para a emissão 
da apostila a apresentação de cópia do docu-
mento de identificação do interessado.

Parece-nos prudente solicitar requerimento 
(singelo) assinado pelo interessado, pois o no-
tário não age de ofício e (anexar a este) a cópia 
do documento de identificação do solicitante, 
assegurando possibilidade de eventual resgate 
da informação.[vii] O requerimento também 
servirá para constar quais assinaturas do do-
cumento o interessado desejou apostilar.

doCumento Contrário 
à legislação Brasileira
O notário deverá fazer a qualificação notarial 
do documento apostilando sob dois aspectos.

Sob o aspecto extrínseco, o notário não 
deve se restringir ao aspecto morfológico do 
documento, mas verificar, com cautela, se o 
documento contém rasuras, supressão de pa-
lavras ou linhas ou, ainda, quaisquer outros si-
nais suspeitos indicativos de possíveis fraudes.

Sob o aspecto intrínseco, o notário deve ana-
lisar o conteúdo do documento – ainda que de 
modo superficial -, para não apostilar docu-
mento que evidentemente consubstancie ato 
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contrário à lei, a moral e os bons costumes.[viii]
Após a análise, resultando na qualificação 

positiva, o ato será praticado; se resultar nega-
tiva, o ato deverá ser negado.

Importante ressaltar que, qualquer falha no 
procedimento notarial poderá incidir o notário 
nas penalidades previstas na Lei n. 8.935/94.

doCumento púBliCo ou partiCular 
Com firma reConHeCida

O documento público tem força probante 
per si (art. 405, CPC).

O documento particular com assinatura 
reconhecida por notário (art. 411, CPC), pela 
Convenção, tem status de documento públi-
co para fins de (existência e) apostilamento, 
conforme se depreende do art. 1º, letra “d”, da 
Convenção.[ix]

Mas como será verificado a procedência (e 
legitimidade) dos documentos apresentados?

A Resolução não diz. O manual da apostila 
menciona que cabe a autoridade apostilante 
prover meios para assegurar a procedência do 
documento.

Então, para o apostilamento, se faz necessá-
rio a checagem das assinaturas constantes nos 
documentos apresentados – procedimento de 
extrema segurança para o sistema.

O sistema mexicano prevê uma central de 
assinaturas por meio da qual as autoridades 
apostilantes consultam previamente ao apos-
tilamento a autenticidade das assinaturas 
constantes nos documentos apresentados. [x]

Não vimos algo semelhante no sistema bra-
sileiro, que nada impede seja criado, mas a 
priori não dispomos desse banco.

Desta forma, é prudente que as autoridades 
apostilantes brasileiras analisem as assinaturas 
constantes nos documentos (públicos ou par-
ticulares com firma reconhecida) apresenta-
dos para o apostilamento por meio da Central 
Notarial de Serviços Eletrônicos Comparti-
lhados – Censec ou por meio de sinal público 
depositado na serventia.[xi]

Para os documentos públicos que não se-
jam notariais ou registral será necessário 
providenciar o reconhecimento da assinatura 
daquele que assinou o documento. Os docu-
mentos particulares, aceitos pelas instituições 
estrangeiras, sempre deverão ser apresentados 
com a assinatura reconhecida.

Apta a assinatura, após diligente conferên-
cia, a apostila será emitida.

É de ressaltar que, o próprio manual da 
Apostila prevê a possibilidade de a autoridade 
apostilante definir uma autoridade interme-
diária para verificar e certificar a origem de 
certos documentos públicos.[xii]

Para os documentos notórios, não há ou-
tro requisito para checar a procedência[xiii]. 
P. ex.: documento de identidade (RG), CNH, 
carteiras de classe etc.

soBre o Cargo ou função exerCida 
e a instituição que representa
O documento público per si (art. 405, CPC) 
presume a legitimidade da função de quem o 
assina, bem como os poderes de representação 
sobre a instituição que o expede.

O documento particular, também, quando 
lhe é reconhecido a firma, leva os atributos 
de autenticidade (art. 411, CPC), podendo 
aferir-se a informação sobre o cargo ou fun-
ção. [xiv]

doCumento apenas Com selo 
ou CarimBo, sem assinatura
Parece-nos que documentos sem assinatura 
contendo apenas selo ou carimbo não é pos-
sível apostilar, pois não há meios seguros para 
aferir a sua procedência, demandando atendi-
mento no MRE ou nos escritórios regionais.

doCumento original 
e doCumento eletrôniCo
A Convenção e a Resolução CNJ n. 228 não 
proíbem o apostilamento de cópias autenti-
cadas, mas o notário deve ter prudência nes-
ses casos, p. ex.: apostilar cópias autenticadas 
emitidas por ele próprio ou por outros delega-
dos, após conferência do sinal público, fazen-
do circunstância menção no sistema SEI.

O sistema SEI, neste momento, não permi-
te apostilar documento nato digital, assinado 
digitalmente ou sob código de autenticidade, 
neste caso, o notário deverá converter o docu-
mento para papel e apostila-lo.

doCumento judiCial
As Corregedorias Gerais de Justiça e os Juízes 
Diretores do foro nas demais unidades judi-
ciárias, comarcas ou subseções, são autorida-
des apostilantes quanto aos documentos de 
interesse interno do Poder Judiciário.

Exceto esta hipótese, os documentos oriun-
dos de processos judiciais, administrativos, 
certidões dos distribuidores do foro, dentre 
outros não afetos e de interesse (interno) do 
Poder Judiciário, poderão ser apostilados pe-
los cartórios extrajudiciais.

Como se insere a 
apostila no doCumento
A Apostila deve ser colocada ou apensada so-
bre o documento apresentado, de modo a ligar 
a apostila ao documento.

Não há um local específico, podendo ser no 
início ou final do documento.

Além de colar ou apensar, sugerimos que o 
notário carimbe com o seu carimbo persona-
lizado a junção da Apostila com o documento. 
Como fazemos atualmente por exemplo com 
os contratos.

A Resolução n. 228/2016 prevê o modelo de 
carimbo para aplicar exclusivamente na Apos-
tila, com especificações próprias, que não po-
dem ser alteradas.

uma apostila para Cada assinatura
Para cada assinatura constante no documento 
corresponderá uma Apostila, independente-
mente do número de laudas ou folhas/páginas 
que contenha o documento. [xv]

Para a inserção do documento no sistema 
SEI, o notário deve digitaliza-lo integralmente.

segunda via da apostila
Parece-nos possível expedir segunda via do 
documento e da apostila, fazendo circunstan-
ciada menção no ato, contudo, o interessado 
deverá se informar se a instituição de destino 
do documento aceita neste formato. O custo 
será o da certidão.

reCusa da apostila nos 
países (memBros) de destino
A apostila somente poderá ser recusada quando:
a) sua origem não pode ser comprovada, ou 

seja, quando a informação constante na 
apostila não se encontra nos registros da 
autoridade apostilante que, supostamente, 
expediu o documento.[xvi]

b) o documento apresentado (apostila) for mui-
to diferente do modelo anexo à Convenção.
Os “Certificados de Apostilas” expedidos 

por outros países, que não são parte da Con-
venção da Apostila, devem ser recusados em 
todos os Estados, por serem ilegítimos e con-
trários à Convenção.

tradução
A tradução juramentada também deverá ser 
apostilada, igual ao documento que lhe faz 
correspondência.[xvii]

tradução e registro de 
apostilas oriundas do exterior
Continua necessário a tradução juramentada 
e o registro da apostila no RTD para efeito do 
documento no Brasil.[xviii]

Controle do papel de segurança
Sugere-se o controle interno no tabelionato, 
em classificador próprio. A mesma segurança 
empregada ao papel traslado.

doCumento Com mais 
de uma assinatura
O interessado deverá indicar qual assinatura 
ou se uma ou mais devem ser apostiladas. Há 
instituições estrangeiras que aceitam apenas a 
do reitor nos casos de diploma.

doCumento muito antigo
Se não for possível ter certeza sobre a proce-
dência do documento, a parte deverá solicitar 
2ª via perante o órgão responsável.

Cotação do apostilamento
O Apostilamento é ato sui generis e prescin-
de de cota no ato, aliás como não consta na 
convenção, os Estados Contratantes poderiam 
estranhar tal carimbo. O notário emitirá o re-
cibo ao interessado.
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[i] Resolução 228/16, art. 17 A Corregedoria Nacional de 
Justiça editará provimentos para a regulamentação da 
atuação das autoridades apostilantes, especialmente so-
bre o controle das atividades regidas por esta Resolução.
[ii] Quando me refiro ao termo notário ou procedimento 
notarial, também quero dizer registador e procedimento 
registral.
[iii] Sob requerimento.
[iv] Clique aqui e veja a lista de autoridades dos países 
aderentes à Convenção sobre a Eliminação da Exigência 
de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros.
[v] Art. 236, CF.
[vi] Igualmente aqueles que não tiverem acesso a Censec 
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilha-
dos).
[vii] Inclusive arquivando a cópia eletrônica do requeri-
mento e do documento de identificação.
[viii] Resolução 228/16, art. 4º Não será aposta apostila 
em documento que evidentemente consubstancie ato ju-
rídico contrário à legislação brasileira.
[ix] Também o Oficial de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais, por força do art. 52, da Lei n. 8.935.94.
[x] Há previsão de banco de dados também para carim-
bos e selos.
[xi] Caso não haja meio de conferência da assinatura, ato 
de apostilar deve ser negado.
[xii] Notas 217 Em algumas situações, a Autoridade Com-
petente pode não ser capaz de verificar a origem de to-
dos os documentos públicos que são da sua competência 
para emitir Apostilas. Este poderia ser o caso onde uma 
única autoridade foi designada para emitir Apostilas para 

Enquanto o portal do extrajudicial não es-
tiver adaptado, o notário deverá fazer o con-
trole paralelo e comunicar como procuração 
sem valor[xix].

vedação da aCeitação de 
doCumentos legalizados 
(Consularizados) feitos 
no exterior
O art. 20 da Resolução n. 228 do CNJ informa 
que os documentos legalizados até 14 de agos-
to de 2016, serão aceitos até de 14 de fevereiro 
de 2017.

Parece-nos que tal artigo colide com o art. 
2º da Convenção, pois, este dispositivo apenas 
determina ao país aderente que envide esfor-
ços para a dispensa da legalização, em nítido 
apreço ao apostilamento, mas de forma algu-
ma veda a aceitação de documento legalizado, 
caso o cidadão assim proceda.

Julho de 2016

todos os documentos públicos produzidos num Estado 
Contratante. Nestas situações, a Autoridade Competen-
te pode definir ser conveniente realizar arranjos para 
uma autoridade intermediária para verificar e certificar a 
origem de certos documentos públicos, e, em seguida, 
emitir uma Apostila para o certificado dessa autoridade 
intermediária.
[xiii] Será extraída cópia autenticada do respectivo docu-
mento, a qual será objeto do apostilamento.
[xiv] Ressaltamos que, sobre este aspecto, não incide a 
fé pública notarial.
[xv] Resolução 228/16, art. 18 Os emolumentos corres-
ponderão, para cada apostila emitida, ao custo de Procu-
ração Sem Valor Declarado, segundo os valores vigentes 
em cada Estado da Federação.
[xvi] http://wwwh.cnj.jus.br/apostila/conferencia.
[xvii] A assinatura do tradutor deve estar reconhecida. É 
possível apostilar traduções não juramentadas, se a par-
te desejar, a qual deverá obter informação sobre a sua 
aceitação na instituição de destino.
[xviii] A Convenção de Haia eliminou tão somente a lega-
lização. Para o documento em idioma estrangeiro ter va-
lidade no Brasil, deve ser acompanhado de sua tradução 
juramentada (art. 224, do Código Civil, art. 18, parágrafo 
único, do Decreto federal nº 13.609/1943). Ver art. 129, 
item 6º e art. 148, ambos da Lei n. 6.015/73, que não foi 
derrogado pela convenção.
[xix] No Estado de S. Paulo a comunicação de atos à CGJ/
SP é feita por meio do Portal do Extrajudicial

Fonte: Blog 26 Notas
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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 MAIO/2016, aprovando o ressar-
cimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos 
registradores civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 61.396,29 
(sessenta e um mil, trezentos e noventa e seis 
reais e vinte e nove centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes. 

Vitória, 01 de julho de 2016.

FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Presidente

Demonstrativo mês de junho de 2016

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  606.556,65
Saldo em caixa mês anterior  9.416,09
Portaria 006/2016   1.340,93
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  265.996,69
DEPÓSITO VENDA CARTÓRIO MOVEL  5.622,93
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   888.933,29
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil   763.926,14 
2 – Repasse de Contribuição Sindical   26.866,25 
3 – Devolução FARPEN 2.654,04 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 384,00 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.123,13 
5.1 - 2% referente depósito entre 19/05 a 31/05 148,12 
6 – Repasse à AMAGES 12.131,13 
6.1 – 2% referente depósito entre 19/05 a 31/05 148,12 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 006/2016 1.340,93 
  
SALDO LÍQUIDO  (819.721,86),    69.211,43
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (60.655,67)
C.a – 10% referente depósito entre 19/05 a 31/05  (740,62)
C.b – Aplicação dinheiro venda cartório Móvel  (5.622,93)
SALDO      2.192,21
Recebimentos entre 19/05 a 31/05  8.771,63
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  10.963,84
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Certidões Online
É simples, rápido, prático e muito mais econômico

www.registrocivil.org.br

O Portal Oficial dos Cartórios

Solicite pela internet, direto 
no Portal Oficial dos Cartórios 
(www.registrocivil.org.br)

Receba em sua casa, em seu e-mail 
ou retire no cartório mais próximo.

Compartilhe essa ideia:
www.facebook.com/registrocivilorg

Melhores práticas, tecnologias e 
serviços ao cidadão brasileiro


