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EDITORIAL

Respeitar e ser respeitado
o falar de respeito temos que seu conceito vai além de um simples “por favor,” ou “obri-
gado”, ele está diretamente ligado à educação. Respeitar é importar-se com o próximo, 
na medida em que não possa lhe causar constrangimento ou atingir sua honra. É zelar 

pela mínima relação que se tem, seja ela qual for. 

Respeitar trás à tona a efetiva cooperação com o outro, por exemplo: se uma pessoa está limpando 
o chão convém limparmos os pés antes de entrar, não importa se aquela é a função da pessoa, da 
mesma forma quando uma pessoa está falando, é imperioso que possamos ouvir primeiro antes de 
apontar qualquer crítica. 

O respeito não precisa ser encarado como um rol cheio de regras e condutas que devem ser deco-
radas, na maioria das vezes basta usar o bom senso. O bom senso, por sua vez, é quase que intuitivo, 
é uma noção de comportamento adequado para todas as ocasiões. Em outras palavras, é a capacida-
de própria de discernimento do certo e do errado, mesmo que estes não estejam explícitos. 

Quando o indivíduo preza pelo respeito, de fato ele se mostra uma pessoa sensata, a qual passa a 
julgar exclusivamente suas condutas perante terceiros, evitando situações vexatórias ou desagradá-
veis que possam atingir a ela mesma e aos outros. 

Respeitar o próximo é imprescindível, seja dentro de casa, na rua, assim como respeitar o colega 
de trabalho é essencial para o bom funcionamento da instituição, como forma de preservar as con-
quistas já alcançadas, buscando o aprimoramento dia a dia. O nosso direito termina onde começa 
o do outro, esse é um princípio importante no convívio em sociedade. Antes de exigir respeito é 
preciso respeitar primeiro!

Boa Leitura!

Márcio Valory Silveira,
Presidente

A

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

 “O nosso direito termina 
onde começa o do outro, esse 
é um princípio importante no 

convívio em sociedade”



4 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Público formado por tabeliães e registradores 
lotou o auditório onde curso foi ministrado

Curso de Apostilamento e Gestão de 
Qualidade movimenta o Sinoreg-ES
Diversas questões técnicas foram tratadas ao longo da palestra, 
sanando inúmeras dúvidas dos participantes inscritos

Curso apresentou aos participantes 
pontos inseridos na gestão de 

qualidade das serventias extrajudiciais

Por: Caio Gianordoli Ivanov
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o dia 16 de setembro de 2017, na sede 
do Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Estado do Espírito Santo (Sino-

reg-ES), em parceria com a Escola Notarial e 
Registral – ENORES, do Colégio Notarial do 
Brasil - Seção Espírito Santo – (CNB/ES), e 
da Associação de Notários e Registradores do 
Brasil – Anoreg/BR, foi ministrado o curso de 
“Apostilamento e Gestão de Qualidade”, que 
contou com a participação do oficial substituto 
do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília-DF, 
Marco Antônio Bastos Júnior, e do auditor da 
APCER Brasil, Maurício Mota.

Inicialmente, Marco Antônio tratou dos 
aspectos práticos que norteiam o serviço de 
apostilamento nos cartórios extrajudiciais. Para 
tanto, trouxe informações compiladas desde o 
início da recente prática notarial e sua aplica-
ção nos dias de hoje. Diversas questões técnicas 
foram tratadas ao longo da palestra, sanando 
inúmeras dúvidas dos participantes inscritos. 
Por se tratar de um tema novo, o curso teve 
bastante prestígio e foi alvo de muitos elogios.

Posteriormente, o auditor da APCER Brasil 
apresentou ao público presente os demais pon-
tos inseridos na gestão de qualidade das ser-
ventias extrajudiciais, que busca fornecer um 
serviço satisfatório para a sociedade e elevar a 
credibilidade do cartório. Também foram apre-
sentadas algumas técnicas de otimização dos 
serviços notariais e registrais, bem como de-
monstração de programas voltados para uma 
gerência de compromisso interno, visando à 
relação funcionário e chefia. 

O curso contou com um auditório cheio, 
tendo em sua maioria um público composto de 
diversos tabeliães e registradores capixabas. A 
pesquisa de satisfação revelou que o curso foi 
bastante produtivo.

Ao final, os participantes receberam certi-
ficado de participação, com carga horária de 
cinco horas.

CCJ rejeita PEC que 
determinava teto de 
renda para cartórios
Parecer da Deputada Cristiane 
Brasil (PTB-RJ) pela inconstitucionalidade 
da Emenda obteve 37 votos a zeroN

Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados rejeitou no dia 4 
de outubro, por inconstitucionalidade, 

a Proposta de Emenda à Constituição 411/14, 
do deputado Washington Reis (PMDB-RJ), 
que determinava que empresas públicas, so-
ciedades de economia mista, concessionárias 
e permissionárias de serviços públicos, além 
de cartórios, estivessem subordinadas ao teto 
remuneratório definido pela Constituição Fe-
deral de R$ 29.462,25 – atual salário dos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante reunião da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câ-
mara dos Deputados, o parecer da deputada 
Cristiane Brasil (PTB-RJ), que rejeitava a pro-
posta, foi aprovado por 37 votos a zero.

Na explicação de seu voto, a deputada des-
tacou que as empresas e as instituições cita-
das pela PEC não recebem recursos públicos 
para pagamento de despesas de pessoal ou de 
custeio em geral. E que as estatais que não re-
cebem recursos públicos, as concessionárias, 

as permissionárias e as delegações de serviços 
estão inseridas no contexto do direito privado, 
atuando em colaboração com a Administra-
ção Pública e não estando sujeitas às mesmas 
exigências constitucionais.

Desta forma, segundo a deputada, a Emen-
da estaria em descompasso com o ordena-
mento jurídico-constitucional pátrio, já que 
pretendia produzir uma intervenção em área 
de atuação privada, violando a livre iniciativa 
que a Carta Magna estabeleceu como um dos 
fundamentos da República.

De acordo com levantamento produzido 
pela Revista Cartórios Com Você, baseado em 
estudo promovido pelo coordenador tributá-
rio da Consultoria, mantida pela Publicações 
INR, o advogado Antônio Herance Filho, en-
tre 60% e 80% do faturamento bruto de um 
cartório já é destinado a repasses legais a ór-
gãos públicos, fundos diversos, programas de 
reaparelhamentos, entidades terceiras ou ao 
custeio administrativo da prestação de servi-
ços ao usuário.

A

Para conferir o material 
completo do curso, acesse: 

http://www.sinoreg-es.org.br/__
Documentos/Upload_Conteudo/

arquivos/apostilamento.pdf
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eferência: Dispõe sobre a disponibiliza-
ção e manutenção de canal de comuni-
cação telefônico pelos delegatários do 

serviço de registro civil de pessoas naturais nas si-
tuações de plantão.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
 
PROVIMENTO CGJES N.º 16/2017
 
Dispõe sobre a disponibilização e manutenção de 
canal de comunicação telefônico pelos delegatários 
do serviço de registro civil de pessoas naturais nas 
situações de plantão, e dá outras providências.
O Desembargador RONALDO GONÇALVES DE 
SOUSA, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de 
suas atribuições e,
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da 
Justiça é órgão de fiscalização, disciplina e orienta-
ção administrativa, com jurisdição em todo o Esta-
do, conforme art. 35 da Lei Complementar Estadual 
nº 234/02;
CONSIDERANDO que a atividade de fiscalização, 
disciplina e orientação abrange os serviços nota-
riais e de registros públicos, de acordo com o que 
prescreve o art. 236 da Constituição Federal e a le-
gislação infraconstitucional (Leis n° 6.015/1973 e n° 
8.935/1994);
CONSIDERANDO que tanto o Poder Judiciário 
quanto os delegatários dos serviços notariais e de 
registros públicos prestam serviço de natureza pú-
blica, cujo aprimoramento deve ser constante a bem 
de atender ao princípio da eficiência;
CONSIDERANDO que tanto a atividade jurisdi-
cional quanto o serviço de registro civil de pessoa 
natural devem ser prestados também em dias não 
úteis, em sistema de plantão, nas hipóteses legais;
CONSIDERANDO que não é incomum que em 
plantões judiciários surjam questões de urgência 
que resultem em ordens a serem cumpridas por de-
legatário de serviço de registro civil de pessoas natu-
rais também em regime de plantão;
CONSIDERANDO, por fim,a necessidade de se 
estabelecer canal de comunicação simples e eficaz 
entre o Poder Judiciário, por meio dos Juízes e ser-
vidores, nas situações de plantão judiciário, e os de-
legatários do serviço de registro civil de pessoas na-
turais, de igual modo na hipótese de plantão (Lei nº 
8.935/94, art. 4º, § 1º e Código de Normas, art. 531 
e § §), visando a uma prestação do serviço público 
temporânea, adequada e eficaz em favor do cidadão; 

Provimento nº 16 da CGJ/ES trata do 
atendimento em situações de plantão

R

Fonte: Ediario - TJES

RESOLVE:
Art. 1º. Sem prejuízo do disposto no art. 531 do Có-
digo de Normas da Corregedoria, os registradores 
do serviço de registro civil de pessoas naturais de-
verão informar, no prazo de dez (10) dias, ao Juiz 
Diretor do Foro a cuja Comarca pertençam número 
de telefone para contato direto pelo Juiz ou servidor 
a seu mando, nas situações de urgência do plantão 
judiciário.

Parágrafo único. A comunicação por telefone visa 
a facilitar o cumprimento de ordem judicial ou 
possibilitar esclarecimentos e orientações, mas não 
substitui os instrumentos de atos de comunicação 
processual (mandado, ofício etc.), quando assim ne-
cessários na forma da lei.

Art. 2º. Os Juízes Diretores de Foro deverão remeter 
ao Juiz Diretor do Foro da sede da região plantonista 
as informações fornecidas pelos registradores, que 
as disponibilizará imediatamente, em lista e por ma-
lote digital, a todos os Juízes da respectiva região.

Art.3º. O registrador ou preposto por ele indicado 
e que possua atribuição legal para a prática dos atos 
registrais deve prestar o atendimento ao eventual 
contato em dias de plantão do serviço de registro, 
no horário das 12h às 18h, consoante carga horária 
mínima prevista no § 2º do art. 531 do Código de 
Normas da Corregedoria.

Art. 4º. A omissão do registrador em fornecer o 
contato telefônico no prazo (art. 1º) ou o não aten-
dimento do eventual contato telefônico, assim regis-
trada a ocorrência em ata do plantão judiciário (art. 
3º), deverá ser comunicado à Corregedoria Geral 
de Justiça para a tomada das medidas disciplinares 
cabíveis.

Art. 5º. O termo inicial do prazo previsto no art. 1º 
será o dia 1º de agosto de 2017; os Juízes Diretores de 
Foro, de sua parte, devem praticar os atos que lhes 
são afetos até o dia 31 de agosto de 2017; e o funcio-
namento do canal de comunicação telefônico será 
exigível a partir de 1º de setembro de 2017.

Art. 6º. Este provimento entra em vigor na data da 
sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
 

Vitória, 28 de julho de 2017.
Desembargador 

RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
Corregedor-Geral da Justiça
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Assunto: Dispõe sobre a disponibilização e 
manutenção de canal de comunicação tele-
fônico pelos delegatários do serviço de regis-
tro civil de pessoas naturais nas situações 
de plantão, e dá outras providências.

Como forma de esclarecer eventual equívo-
co na interpretação do disposto no referido 
Provimento, o SINOREG-ES informa que a 
medida visa o cumprimento do regime de 
plantão no horário estipulado no art. 1º do 
Provimento 016/2017, ou seja, prestado 
das 12h às 18h, consoante previsão de car-
ga mínima do § 2º do art. 531 do Código de 
Normas da Corregedoria. Ainda, determina 
que seja disponibilizado número de telefo-
ne para contato direto pelo Juiz ou servidor 
a seu mando, nas situações de urgência do 
plantão judiciário.

Em que pese não haver disposição expressa 
neste sentido, o SINOREG-ES RECOMENDA 
que as serventias de Registro Civil tenham 
pessoal habilitado para cumprimento de 
eventuais determinações e/ou necessida-
des urgentes que possam surgir no horário 
estipulado no provimento em questão, e que 
as serventias adequem seus horários de 
plantão ao disposto no Provimento.

Cabe mencionar que o interesse da Corre-
gedoria Geral da Justiça é conciliar o horá-
rio do plantão extrajudicial com o plantão 
judicial, a fim de afastar quaisquer dificul-
dades de acesso e/ou incompatibilidades 
de contato. Assim, como a finalidade é de 
que o plantão do extrajudicial seja no mes-
mo horário que o judicial, a serventia deve 
adaptar-se ao novo horário, bem como dis-
por de funcionário capacitado com poderes 
para prática dos atos.

Fonte: Sinoreg-ES

Sinoreg/ES divulga 
comunicado sobre o 
Provimento nº 16/2017
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o dia 18 de setembro, foi publicado 
no eDiário o Provimento nº 18/2017, 
desta Corregedoria Geral da Justiça, 

alterando o art. 1.053 do Código de Normas, 
regulamentando os casos de dispensa de auto-
rização judicial para obtenção de certidão de 
inteiro teor de nascimento, nos Cartórios de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado.

O provimento resulta de uma necessidade 
que há muito se apresentava, pois tanto re-
gistradores quanto usuários tinham dúvidas 
sobre a correta interpretação do art. 6º da Lei 
nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992, o que 
causava inconvenientes e importava na remes-
sa indiscriminada dos requerimentos à apre-
ciação do Juiz de Direito, que deveria analisar 
todos os casos, trazendo demora na prestação 
do serviço, mesmo nas hipóteses em que, por 
uma correta interpretação da lei, não necessita-
riam de autorização judicial. Com isso, haverá 
um enorme ganho para todos os envolvidos, já 
que o provimento gera segurança e possibilita 
rapidez nas situações mais comuns e simples.

Com o provimento, acrescentando o § 2º ao 

art. 1.053 do Código de Normas, estabeleceu-se 
com bastante clareza quais as hipóteses em que 
há dispensa da autorização judicial para obten-
ção de certidão de interior teor. Pela referida 
regra, não haverá necessidade de autorização 
judicial, quando a certidão for pedida pelo pró-
prio registrado, se absolutamente capaz; pelos 
genitores, como representantes legais do inca-
paz registrado; e pelos descendentes diretos, se 
falecido o registrado. Fora essas hipóteses con-
tinuará obrigatória a autorização judicial, de 
acordo com o que previsto na Lei nº 8.560, de 
29 de dezembro de 1992. Continua a depender 
de autorização judicial, por exemplo, a certidão 
requerida por outros representantes legais do 
incapaz que não sejam os pais (tutor, curador 
etc). Também dependerá de autorização judi-
cial o requerimento feito por procurador, mes-
mo que por instrumento público.

Com essas alterações o art. 1.053 ficou assim:
Art. 1.053. O Registro Civil de Pessoas Na-
turais não expedirá certidões de nascimento 
redigidas de forma a possibilitar qualquer in-
terpretação ou identificação de a pessoa haver 

sido concebida da relação matrimonial ou ex-
tramatrimonial, ou de adoção (inciso X, do art. 
5º, da CRFB, c/c o § 6º, do art. 227; não deverá 
constar, em qualquer caso, o estado civil dos 
genitores, a natureza da filiação, bem como o 
lugar e o cartório do casamento conforme art. 
5º, da Lei Federal nº 8.560/92).
§ 1º Ficam ressalvadas as autorizações ou re-

quisições judiciais de certidões de inteiro 
teor, mediante decisão fundamentada, 
assegurados os direitos, as garantias e os 
interesses do registrado.

§ 2º Dispensam autorização judicial as hipó-
teses de requisição de certidão de inteiro 
teor formulada:
I Pelo próprio registrado, se absoluta-

mente capaz;
II Pelos genitores, na condição de repre-

sentantes legais do incapaz registrado;
III Pelos descendentes diretos, se falecido 

o registrado
Clique aqui para ver a íntegra do Provimento 

nº 18/2017.
Fonte: CGJ-ES

Regulamentada a dispensa de autorização 
para Certidão de Inteiro Teor
Pela referida regra, não haverá necessidade de autorização judicial quando 
a certidão for pedida pelo próprio registrado, se absolutamente capaz

N
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Referência: Provimento nº 18/2017 CGJ/ES 
dispõe sobre a emissão de certidão de inteiro 
teor com inclusão do §2º no art. 1.053 do Có-
digo de Normas do Estado do Espírito Santo
Assunto: Mitigação da necessidade de auto-
rização judicial para emissão de certidão de 
inteiro teor
Como forma de esclarecer possíveis dúvidas 
quanto à forma de interpretação e cumpri-
mento do Provimento 18/2017, da Correge-
doria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo, o SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGIS-
TRADORES DO ESPÍRITO SANTO - SINOREG
-ES ORIENTA seus associados e a quem mais 
interessar o seguinte:
1 Estão DISPENSADAS de autorização judi-
cial todas as certidões de inteiro requeridas, 
desde que não haja nelas qualquer menção 
ou termo disposto no caput do artigo 1.053 
do Código de Normas: (ou seja, “certidões re-
digidas de forma a possibilitar qualquer inter-
pretação ou identificação de a pessoa haver 
sido concebida da relação matrimonial ou 
extramatrimonial, ou de adoção (inciso X, do 
art. 5º, da CRFB, c/c o § 6º, do art. 227; não 
deverá constar, em qualquer caso, o estado 
civil dos genitores, a natureza da filiação, bem 
como o lugar e o cartório do casamento con-
forme art. 5º, da Lei Federal nº 8.560/92”)
2 Em havendo no assento qualquer dos ter-
mos descritos no caput do artigo 1.053, ain-
da assim estará DISPENSADA a autorização 
judicial se:
(i) a certidão for pedida pelo próprio regis-

trado, se absolutamente capaz;
(ii) requerida pelos genitores, como repre-

sentantes legais do incapaz registrado; e
(iii) pelos descendentes diretos, se falecido 

o registrado. 
Na ausência destas hipóteses, continuará 
obrigatório a necessidade de autorização 
judicial, de acordo com o previsto na Lei nº 
8.560, de 29 de dezembro de 1992 e artigo 
1.053 do Código de Normas. Assim sendo, 
continua a depender de autorização judicial, 
por exemplo, a certidão requerida por outros 
representantes legais do incapaz que não 
sejam os pais (tutor, curador etc). Também 
dependerá de autorização judicial o requeri-
mento feito por procurador, mesmo que por 
instrumento público. 
Em anexo segue inteiro teor da decisão da 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2017
SINOREG-ES

Provimento CGJ/ES Nº 018/2017

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROVIMENTO CGJES N.º 018/2017

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOU-
SA, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, caput e alínea “b”, da Constituição 
Federal: “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: […] a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”;
CONSIDERANDO que a recusa do Cartório de Registro Civil de Pessoas Na-
turais em fornecer certidão de nascimento com inteiro teor ou a restrição no 
atendimento de pedido neste sentido somente podem se dar quando presen-
tes as hipóteses excepcionais previstas na Lei de Registros Públicos e no Có-
digo de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo;
CONSIDERANDO, dentro das mencionadas hipóteses excepcionais, que, nos 
termos do artigo 19, § 3º da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) e o 
artigo 1.053, caput e parágrafo único, do Código de Normas da Corregedo-
ria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, é vedada a expedição de 
certidão de nascimento de inteiro teor que mencione informações sobre o 
indivíduo ter sido concebido de relação matrimonial ou extramatrimonial, ou 
de adoção, salvo por determinação judicial;
CONSIDERANDO a previsão contida no art. 6º, § 2º da Lei nº 8.560/92, no 
sentido de que devem ser assegurados os direitos, garantias e interesses 
relevantes do registrado.

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o parágrafo único do artigo 1.053 do Capítulo VI (“Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais”), da Seção XI (“Das Certidões”), do Código de 
Normas da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo, que passará a 
ser denominado § 1º. Assim como, ACRESCENTAR o § 2º, incisos I, II e III, no 
referido artigo, com o seguinte teor:
“Art. 1.053 O Registro Civil de Pessoas Naturais não expedirá certidões de 
nascimento redigidas de forma a possibilitar qualquer interpretação ou iden-
tificação de a pessoa haver sido concebida da relação matrimonial ou extra-
matrimonial, ou de adoção (inciso X, do art. 5º, da CRFB, c/c o § 6º, do art. 
227; não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos genitores, a 
natureza da filiação, bem como o lugar e o cartório do casamento conforme 
art. 5º, da Lei Federal nº 8.560/92).
§ 1º Ficam ressalvadas as autorizações ou requisições judiciais de certidões 
de inteiro teor, mediante decisão fundamentada, assegurados os direitos, as 
garantias e os interesses do registrado.
§ 2º Dispensam autorização judicial as hipóteses de requisição de certidão 
de inteiro teor formulada:
I Pelo próprio registrado, se absolutamente capaz;
II Pelos genitores, na condição de representantes legais do incapaz registrado;
III Pelos descendentes diretos, se falecido o registrado.”

Art. 2º – Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2017.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
Corregedor Geral da Justiça

Orientação Sinoreg/ES
Emissão de Certidão 
de Inteiro Teor
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oi publicado no Diário Oficial do 
dia 27 de setembro, a Lei Federal nº 
13.484/17, que transforma os Cartórios 

de Registro Civil brasileiros em Ofícios da Ci-
dadania. Com esta mudança, estas unidades 
poderão, mediante parceria com órgãos públi-
cos, emitir documentos que antes eram feitos 
apenas em órgãos públicos, como Registro 
Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Pas-
saporte, Carteira de Trabalho, entre outros que 
venham a ser conveniados.

A mudança visa aproveitar a capilarida-
de dos cartórios (atualmente existem 13.627 
cartórios no Brasil) como braço facilitador da 
obtenção de diversos documentos essenciais 
à cidadania pela população, uma vez que os 
cidadãos deixam de ter que se deslocar para 
os grandes centros em busca destes serviços. 
Além disso, visa utilizar toda a estrutura físi-
ca de prestação de serviços dos Cartórios (já 
montada e em operação), não incorrendo em 
gastos aos cofres públicos.

Para o presidente da Associação dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais do Brasil (Ar-

pen-BR), Arion Toledo Cavalheiro Junior, esta 
mudança será exclusivamente benéfica para à 
população. “Desburocratização. Este é o carro-
chefe do Ofício da Cidadania, pois documentos 
que antes a pessoa só podia tirar em postos au-
torizados pelo Governo e que estavam apenas 
em grandes cidades, poderão ser feitos no Car-
tório mais próximo da casa do cidadão, sem que 
ela se desloque grandes distâncias para realizar 
esta tarefa e sem precisar agendar”, destacou.

A nova Lei também permite aos pais esco-
lherem se a criança recém-nascida terá natu-
ralidade do local de nascimento ou da cidade 
onde a família reside. Esta mudança atinge em 
cheio a população residente em 41% dos muni-
cípios brasileiros que não possuem maternida-
de (dados da Confederação Nacional dos Mu-
nicípios e do Datasus) e que se viam obrigados 

a registrar seus filhos como naturais da cidade 
onde era realizado o parto, mesmo que só se 
deslocassem a este município para o nascimen-
to. Em números absolutos, 2.310 municípios 
brasileiros não contam com maternidades pró-
prias, e muitos deles não possuíam um cidadão 
natural há anos.

Outra novidade é o fato de os cartórios ago-
ra poderem realizar correções nas certidões de 
nascimento, casamento e óbito sem a necessi-
dade de autorização judicial e do Ministério 
Público. A mudança visa facilitar a correção 
de erros evidentes, como a escrita incorreta 
do nome. Com a alteração, o parecer do Ju-
diciário será solicitado pelo oficial do cartório 
somente se este suspeitar de fraude, falsidade 
ou má-fé nas declarações ou na documenta-
ção apresentada.

Michel Temer sanciona Lei que 
transforma cartórios de Registro 
Civil em Ofícios da Cidadania
Serventias poderão realizar correções nas certidões de nascimento, 
casamento e óbito sem a necessidade de autorização judicial

F

“Desburocratização. Este é 
o carro-chefe do Ofício da 

Cidadania, pois documentos 
que antes a pessoa só podia 
tirar em postos autorizados 

pelo Governo e que estavam 
apenas em grandes cidades, 
poderão ser feitos no Cartório 

mais próximo da casa do 
cidadão, sem que ela se 

desloque grandes distâncias 
para realizar esta tarefa e sem 

precisar agendar”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

Uma das teses define que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável
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Lei Federal nº 13.484, 
de 26 de setembro de 2017

Altera a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre os registros públicos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei no 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 19...
4o As certidões de nascimento mencionarão 
a data em que foi feito o assento, a data, por 
extenso, do nascimento e, ainda, expressa-
mente, a naturalidade.” (NR)

“Art. 29...
3º Os ofícios do registro civil das pessoas 
naturais são considerados ofícios da cida-
dania e estão autorizados a prestar outros 
serviços remunerados, na forma prevista 
em convênio, em credenciamento ou em 
matrícula com órgãos públicos e entidades 
interessadas.

4º O convênio referido no § 3o deste artigo 
independe de homologação e será firmado 
pela entidade de classe dos registradores 
civis de pessoas naturais de mesma abran-
gência territorial do órgão ou da entidade 
interessada.” (NR)

“Art. 54...
9º os nomes e prenomes, a profissão e a re-
sidência das duas testemunhas do assento, 
quando se tratar de parto ocorrido sem as-
sistência médica em residência ou fora de 
unidade hospitalar ou casa de saúde;

10 o número de identificação da Declaração 
de Nascido Vivo, com controle do dígito veri-
ficador, exceto na hipótese de registro tardio 
previsto no art. 46 desta Lei; e

Lei Federal nº 13.484/17

I erros que não exijam qualquer indagação 
para a constatação imediata de necessi-
dade de sua correção;

II erros na transposição dos elementos cons-
tantes em ordens e mandados judiciais, 
termos ou requerimentos, bem como ou-
tros títulos a serem registrados, averba-
dos ou anotados, e o documento utilizado 
para a referida averbação e/ou retificação 
ficará arquivado no registro no cartório;

III inexatidão da ordem cronológica e suces-
siva referente à numeração do livro, da 
folha, da página, do termo, bem como da 
data do registro;

IV ausência de indicação do Município re-
lativo ao nascimento ou naturalidade do 
registrado, nas hipóteses em que existir 
descrição precisa do endereço do local 
do nascimento;

V elevação de Distrito a Município ou altera-
ção de suas nomenclaturas por força de lei.

1o (Revogado).
2o (Revogado).
3o (Revogado).
4o (Revogado).

5o Nos casos em que a retificação decorra de 
erro imputável ao oficial, por si ou por seus 
prepostos, não será devido pelos interessa-
dos o pagamento de selos e taxas.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 26 de setembro de 2017;
196º da Independência e 

129º da República.

MICHEL TEMER
José Levi Mello do Amaral Júnior

Gerlane Baccarin
Eliseu Padilha

11 a naturalidade do registrando...

4º A naturalidade poderá ser do Município em 
que ocorreu o nascimento ou do Município 
de residência da mãe do registrando na data 
do nascimento, desde que localizado em ter-
ritório nacional, e a opção caberá ao decla-
rante no ato de registro do nascimento.” (NR)

“Art. 70...
1º os nomes, prenomes, nacionalidade, natu-
ralidade, data de nascimento, profissão, do-
micílio e residência atual dos cônjuges;” (NR)

“Art. 77 Nenhum sepultamento será feito 
sem certidão do oficial de registro do lugar 
do falecimento ou do lugar de residência do 
de cujus, quando o falecimento ocorrer em 
local diverso do seu domicílio, extraída após 
a lavratura do assento de óbito, em vista do 
atestado de médico, se houver no lugar, ou 
em caso contrário, de duas pessoas qualifi-
cadas que tiverem presenciado ou verifica-
do a morte” (NR)

“Art. 97 A averbação será feita pelo oficial 
do cartório em que constar o assento à vis-
ta da carta de sentença, de mandado ou de 
petição acompanhada de certidão ou docu-
mento legal e autêntico.

Parágrafo único. Nas hipóteses em que o 
oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-
fé nas declarações ou na documentação 
apresentada para fins de averbação, não 
praticará o ato pretendido e submeterá o 
caso ao representante do Ministério Público 
para manifestação, com a indicação, por es-
crito, dos motivos da suspeita.” (NR)

“Art. 110 O oficial retificará o registro, a aver-
bação ou a anotação, de ofício ou a reque-
rimento do interessado, mediante petição 
assinada pelo interessado, representante 
legal ou procurador, independentemente de 
prévia autorização judicial ou manifestação 
do Ministério Público, nos casos de:
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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 contou 
ainda com a presença de autoridades do Poder 
Público e palestrantes renomados que aborda-
ram importantes temas relacionados à ativida-
de notarial no País.

Em debate, os novos serviços eletrônicos e 
plataformas tecnológicas do Protesto de títulos 
no Brasil, assim como debates técnicos e aca-
dêmicos sobre questões tributárias, protesto de 
sentença, atendimento ao cliente e disrupção 
nos serviços.

 Prestigiaram a solenidade de abertura do 
evento Cláudio Marçal Freire, presidente da 
Associação de Notários e Registradores do 
Brasil (Anoreg/BR), Leo Barros Almada (presi-
dente do Instituto de Estudo de Protesto de Tí-
tulos do Brasil – IEPTB/BR), Armando Palha, 
presidente do Instituto de Estudos de Protesto 
de Títulos do Brasil – Seção Pará (IEPTB/PA), 
Rogério Portugal Barcellar, presidente da Con-
federação Nacional de Notários e Registradores 
(CNR), o idealizador do Convergência, Ger-
mano Carvalho Toscano de Brito, presidente 
do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos 
do Brasil – Seção Paraíba (IEPTB/PB), além do 
desembargador José Maria Teixeira do Rosário, 
corregedor de Justiça da Região Metropolita-
na de Belém (PA), e Aleksey Lanter Cardoso, 
procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda 
Nacional no Pará.

O anfitrião do evento, Armando Palha desta-
cou a importância do Convergência e a respon-
sabilidade de sediá-lo em Belém, fundamental 
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 anteriores do Con-
vergência. 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 ainda 
que “um tabelião de protesto, mesmo que faça 
seu trabalho corretamente, seguindo as leis e 

as normas, mesmo que atenda seu cliente com 
empenho, ainda assim precisa utilizar a conec-
tividade a seu favor, uma vez que a tecnologia 
é fundamental para impulsionar o atendimento 
e eficácia dos Cartórios de Protesto”, finalizou.

Coube ao presidente da Anoreg/BR, Claudio 
Marçal Freire, recordar importantes conquistas 
para o Tabelionato de Protesto do Brasil, como 
a Lei 9.492/1997, que regulamentou a atividade 
em todo o País, a instituição da Central de Re-
messa de Arquivos (CRA), o Protesto de Cer-
tidões de Dívida Ativa (CDA) e a Lei que pos-
sibilitou a postecipação do protesto. “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 jul-
gou improcedente o ato de inconstitucionalida-
de que questionava os avisos devidos ao devedor 
de seus débitos antes de protestá-los, diferen-
temente 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, desem-
bargador José Maria Teixeira do Rosário, expli-
cou que “o Pará adotou a política de cobrança 

dos emolumentos do protesto diretamente ao 
devedor, isentando assim o credor de paga-
mentos na apresentação do protesto”. Ainda 
segundo o desembargador, “este entendimento 
possibilitou o protesto de Certidões de Dívida 
Ativa trazendo um ganho ao Poder Público e 
à sociedade, que desafoga o Judiciário que, por 
sua vez, pode se dedicar a outros processos en-
volvendo litígios”, completou.

Já o procurador-chefe da Procuradoria da 
Fazenda Nacional no Pará, Aleksey Lanter, ex-
plicou que “a Procuradoria atua na mesma sis-
temática nacional relacionada às CDAs, com a 
postecipação do pagamento pelo devedor e os 

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

B

“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”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

Convergência 2017 reuniu Tabeliães de Protesto de todo Brasil em Belém-PA
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Boaventura iniciou a palestra com a apresen-
tação de uma linha evolutiva das plataformas 
de cobranças eletrônicas, com códigos de barra 
e boletos. Entretanto, o representante da Febra-
ban esclareceu que as fraudes nestes sistemas 
também aumentaram gradativamente ao longo 
do tempo. De acordo com o palestrante, entre 
os anos de 2015 e 2016 cerca de R$ 300 milhões 
foram perdidos em fraudes de boletos.

“O Pará adotou a política de 
cobrança dos emolumentos 
do protesto diretamente ao 
devedor, isentando assim o 
credor de pagamentos na 
apresentação do protesto”

José Maria Teixeira do Rosário, 
desembargador corregedor de Justiça da 

Região Metropolitana de Belém (PA)

resultados têm sido muito interessantes, não só 
em termos de recuperação creditícia, mas tam-
bém na desjudicialização da cobrança”, disse. 
“Com essa parceria entre a Procuradoria e os 
Cartórios de Protesto do Pará, a recuperação 
gira em torno de 24% a 25%, enquanto nas exe-
cuções judiciais estes números não ultrapassam 
a marca de 2%”, conclui Lanter.

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”.

Claudio Marçal Freire falou de importantes conquistas para o Tabelionato de Protesto do Brasil, 
como a Lei 9.492/1997, que regulamentou a atividade em todo o País e a instituição da CRA 

A solenidade de abertura reuniu no auditório do Hotel Princesa Louçã grandes nomes do notariado 
nacional

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 boletos 
que deverão ser protestados. Ariadna Motta, 
representante da Febraban e também do Banco 
Itaú, destacou que as inconsistências de dados 
e as fraudes constantes acontecem pela falta de 
um registro integrado, que deverá ser solucio-
nado com o lançamento da nova plataforma 
digital da Febraban.

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. 
De acordo com Zockun, o regime tributário 
garante que os tributos são sempre pagos após 
a utilização do serviço. “Em regra se paga o 
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tributo após a ocorrência do ato”, esclareceu o 
palestrante.

Outro tema abordado no evento foi “Ações 
e boas práticas”, que apresentou dados de cam-
panha desenvolvida pelo Instituto de Estudos 
de Protesto do Rio Grande do Sul (IEPRO) que 
tem auxiliado entes públicos das esferas Esta-
dual e Nacional além de empresas privadas na 
conscientização sobre a importância do Protes-
to para a recuperação creditícia.

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 “Dis-
rupção digital e o futuro dos negócios”. Com 
exemplos práticos do dia a dia, a palestran-
te apresentou dados e vídeos que mostram o 
quanto a tecnologia pode ajudar a impulsionar 
os negócios e, no caso dos Cartórios de Pro-
testo, pode otimizar tempo dos clientes, bem 
como a organização interna das unidades.

Questões tributárias 
e DisciPlinares 
O terceiro dia de apresentações trouxe como 
destaque temas como a gestão consciente dos 
cartórios, o relacionamento com os Tribunais 
de Justiça regionais para obtenção de uma nova 
organização de protestos de sentenças judiciais, 
bem como o uso da tecnologia a favor do setor 
notarial contaram com a participação de tabe-
liães de diferentes Comarcas do Brasil.

No início das atividades, Fernando Facury 
Scaff – professor de Direito Financeiro na 
Universidade de São Paulo (USP) e de Direito 

Financeiro e Tributário na Universidade Fede-
ral do Pará (UFPa) ministrou a palestra intitu-
lada “Os cartórios: aspectos tributários atuais 
e controversos”, que teve como debatedor o 
presidente 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 Certidões 
de Dívida Ativa (CDA), por meio de convênios 
por meio dos IEPTBs regionais com a União, 
os Estados e Municípios e suas respectivas Pro-
curadorias da Fazenda, permitiu-se uma maior 
agilidade no processo de recuperação creditícia 
dos tributos.

Logo na sequência, o professor de Direito, 
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 - conside-
ra empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a pro-
dução 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 ci-

O francês Yann Duzert, 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”

Marcelo Boaventura e Ariadna Motta, representantes da Federação Brasileira dos Bancos 
(Febraban) falaram sobre o tema “Nova plataforma de cobrança – implantação/ Solução para o 
protesto digital”

“Com essa parceria entre a 
Procuradoria e os Cartórios de 

Protesto do Pará, a recuperação 
gira em torno de 24% a 25%, 

enquanto nas execuções 
judiciais estes números não 

ultrapassam a marca de 2%”

Aleksey Lanter, procurador-chefe da 
Procuradoria da Fazenda Nacional no Pará
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Na noite do dia 21 de setembro, o Instituto 
de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil 
– Seção Espírito Santo (IEPTB-ES) ganhou o 
prêmio na 15ª Convergência – Encontro Na-
cional de Tabeliães de Protesto de Títulos e 
Documentos de Dívida, realizada em Belém 
do Pará.
O evento é promovido pelo Instituto de Es-
tudos de Protesto de Títulos do Brasil – IEP-
TB-BR, com o intuito de propiciar discussões 
sobre estudos e inovações da área no qual 
contribuem para um melhor desenvolvimen-
to dos serviços notariais e registrais.
Representantes do IEPTB-ES estiveram pre-
sentes no evento e receberem o prêmio da 
melhor performance de apontamento e re-
cuperação de Certidão de Dívida Ativa - CDA 
e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal - PGFN.

dade de Cianorte (PR), José Luiz Germano, 
teve início abordando as responsabilidades 
dos delegatários que podem responder nas 
esferas cível, penal, trabalhista, tributária e 
cível-pública e esmiuçou as características e 
a aplicabilidade de cada uma. Após essas ex-
plicações, Germano detalhou o Direito Penal 
e o Direito Administrativo disciplinar, com 
exemplos práticos de cada tipo de processo e 
as distinções entre eles.

inovação e QualiDaDe: 
foco Do Protesto
 O francês Yann Duzert - pós doutor no Pro-
gram on Negotiation de Harvard, MIT-Har-
vard Public Disputes Program, Ph.D em 
gestão do Risco, da Informação e da Decisão 
pelaEcole Normale/Ecole Polytechnique de 
Paris 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 ouvi-
ram exemplos práticos e informações técnicas 
sobre os benefícios da tecnologia e do poder 
de persuasão na engrenagem organizacional 
dos cartórios. De acordo com o palestrante “o 
caminho do sucesso das empresas está dividi-
do em 80% por sua forma de comunicação e 
os outros 20% pelo conhecimento técnico do 
assunto abordado”. Duzert apresentou diferen-
tes tipos de negociadores e também os pontos 
positivos e negativos de cada um deles, além 

de demonstrar técnicas de negociação como o 
contexto, interesses, opções, poder, cognição, 
relacionamento, concessão, critérios e tempo 
para obtenção do sucesso da empresa.

Em seguida, o Gilberto Cavicciolli - diretor 
geral da Profissional S/A, engenheiro e mestre 
em Administração de Empresas com grande 
experiência em Gestão de Serviços, Vendas e 
Motivação, professor de pós-graduação pela 
ESPM e FGV/SP, ministrou a palestra “A evo-
lução na gestão dos cartórios: da máquina ao 
organismo vivo” e falou sobre a importância 
de se tratar as empresas como organismos 
vivos, com pessoas da organização que têm 
necessidades específicas, com teorias motiva-
cionais.

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”. Belmiro defendeu que os IEPTBs 
regionais precisam de inovação e o protesto 
de sentenças judiciais é uma das alternativas.

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 finalizar, Belmiro elucidou motivos 
pelos quais o Protesto de Sentença é mais efi-
ciente, dentre eles: o custo zero para o credor, 
alta probabilidade de recebimento de crédito 
no prazo, intimação realizada de forma segu-
ra, inclusão de todos os acréscimos, até mes-
mo os da futura execução, sem prejuízo desta 
e procedimento totalmente simples e online.

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.

“O caminho do sucesso 
das empresas está dividido 
em 80% por sua forma de 

comunicação e os outros 20% 
pelo conhecimento técnico do 

assunto abordado”

Yann Duzert - pós doutor no Program 
on Negotiation de Harvard, MIT-Harvard 

Public Disputes Program

IEPTB-ES recebe prêmio na 15ª Convergência em Belém do Pará

Representantes do Espírito Santo recebem prêmio na 15ª Convergência em Belém do Pará
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Mesmo que o registrado não possua o CPF, caberá ao oficial do Cartório emitir o documento 
simultaneamente ao ato do registro

Corregedoria-Geral da Justiça torna 
obrigatória a inclusão do CPF nos registros 
e certidões de nascimento e casamento
O Provimento do Corregedor Geral diz que se o registrado não possuir CPF, 
o Cartório deverá emiti-lo gratuitamente e simultaneamente ao registro

Corregedoria Geral da Justiça do Es-
tado do Espírito Santo (CGJES) publi-
cou, no Diário da Justiça do dia 18 de 

setembro, o Provimento nº 17/2017, que torna 
obrigatória a inclusão, nos registros e certidões de 
nascimento e casamento, do Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) dos nascidos e dos que se casam.

O provimento, que entrou em vigor no dia 
11 de outubro de 2017, e altera o Código de 
Normas da CGJ-ES, foi assinado pelo Correge-
dor-Geral da Justiça, desembargador Ronaldo 
Gonçalves de Souza.

A

O provimento, que entrou em 
vigor no dia 11 de outubro 
de 2017, torna obrigatória 
a inclusão, nos registros e 
certidões de nascimento e 
casamento, do Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) dos 

nascidos e dos que se casam
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Ainda segundo o Provimento, mesmo que o 
registrado não possua o CPF, como geralmente 
ocorre no registro de nascimento, caberá ao ofi-
cial do Cartório, de forma gratuita, emitir o do-
cumento simultaneamente ao ato do registro, 
fazendo constar o seu número na respectiva 
certidão, de nascimento ou casamento.

Segundo informações da CGJ-ES, para que 
seja possível a emissão do documento, foi fir-
mado entre a Secretaria da Receita Federal e a 
Associação dos Registradores de Pessoas Na-
turais do Estado de São Paulo (ARPEN/SP), 
viabilizando a inscrição e alteração de dados no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), pelos Car-

tórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, 
bastando, tão somente, a assinatura de Termo 
de Adesão pelos cartórios.

Alguns cartórios do Estado já realizaram 
essa adesão e já prestavam o serviço de maneira 
facultativa. Com o provimento da Corregedo-
ria, o serviço se torna obrigatório, devendo ser 
realizado de forma gratuita.

Em complementação ao provimento, foi ex-
pedido o Ofício Circular CGJES nº 127/2017, 
também publicado no Diário da Justiça no mes-
mo dia (18/09), determinando aos oficiais de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado que 
observem a determinação da Corregedoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROVIMENTO CGJES N.º 017/2017

O Excelentíssimo Senhor Desembargador 
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Corre-
gedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de inscri-
ção no Cadastro de Pessoas Físicas, para 
inclusão em programas sociais, bem como 
para recebimento de benefícios sociais;
CONSIDERANDO a quantidade ainda elevada 
de pessoas impedidas de postular inclusão 
em programas sociais, bem como de receber 
benefícios sociais, por não estarem inscri-
tas perante o Cadastro de Pessoas Físicas;
CONSIDERANDO a existência de convênio 
firmado entre a Secretaria da Receita Fede-
ral e a ARPEN/SP, viabilizando a inscrição e 
alteração de dados no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), pelos Cartórios de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, bastando, tão 
somente, a assinatura de Termo de Adesão 
pelas serventias;
CONSIDERANDO os fundamentos da Re-
pública Federativa do Brasil, elencados no 
art. 1º da Constituição Federal, com ênfase 

aos da cidadania e da dignidade da pessoa 
humana;
CONSIDERANDO os objetivos fundamen-
tais da República Federativa do Brasil, ar-
rolados no art. 3º da Constituição Federal, 
notadamente a persecução da justiça e da 
redução das desigualdades sociais, da er-
radicação da pobreza e da marginalização, 
e da promoção do bem de todos, sem pre-
conceitos de origem;
RESOLVE:
Art. 1º – Acrescentar ao artigo 943 do Ca-
pítulo VI (“Registro Civil de Pessoas Natu-
rais”), Seção III (“Do Nascimento”), Subse-
ção I (“Das disposições gerais”), do Código 
de Normas da Corregedoria Geral do Estado 
do Espírito Santo, o § 8º com o seguinte teor:
“§ 8º. O assento de nascimento deverá con-
ter o número de inscrição perante o Cadas-
tro de Pessoas Físicas da Receita Federal do 
Brasil (CPF) daquele cujo assento se lavra, 
que deverá ser emitido simultaneamente à 
lavratura da certidão de nascimento pelo Car-
tório de Registro Civil das Pessoas Naturais, 
sem quaisquer ônus para o destinatário.”

Art. 2º – Acrescentar ao artigo 984 do Ca-
pítulo VI (“Registro Civil de Pessoas Natu-
rais”), Seção IV (“Do Casamento”), Subse-
ção III (“Da celebração do casamento”), do 

Código de Normas da Corregedoria Geral do 
Estado do Espírito Santo, o parágrafo único 
com o seguinte teor:
“Parágrafo único. Deverá constar no as-
sento de casamento o número de inscrição 
dos nubentes perante o Cadastro de Pes-
soas Físicas da Receita Federal do Brasil 
(CPF) e, no caso de um dos nubentes ou 
ambos não possuírem a referida inscrição, 
esta deverá ser efetuada, simultaneamen-
te à lavratura do assento, pelo Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Naturais, sem 
quaisquer ônus para o (s) interessado (s).” 
(SUSPENSÃO PARCIAL E PROVISÓRIA da de-
terminação para que os Oficiais de Registro 
Civil diligenciem a referida inscrição no sis-
tema – Ofício Circular CGJES nº 130/2017, 
disponibilizado em 27/09/2017)

Art. 3º – Este Provimento entrará em vigor 
no dia 11 de outubro de 2017, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2017.

Desembargador RONALDO 
GONÇALVES DE SOUSA

Corregedor Geral da Justiça

Alguns cartórios do Estado 
já realizaram essa adesão 

e já prestavam o serviço de 
maneira facultativa. Com o 

provimento da Corregedoria, 
o serviço se torna obrigatório, 

devendo ser realizado de forma 
gratuita
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Certidão de Nascimento sem dúvidas 
é um documento essencial e de valida-
de jurídica imprescindível para fins de 

reconhecimento de um indivíduo. Por meio da 
certidão, o cidadão apresenta os dados com-
probatórios de sua existência, idade, naciona-
lidade, o nome dos seus pais, além de outras 
informações. Para o exercício dos direitos civis 
é indispensável que o indivíduo obtenha seu 
registro de nascimento o quanto antes, pois en-
quanto não for registrado não será reconhecido 
como cidadão para fins civis.

Inclusão do CPF na Certidão de Nascimento
Por: Caio Gianordoli Ivanov

A Ademais, persistindo a ausência de registro 
de determinado indivíduo, este encontrará óbi-
ce, por exemplo, para obter sua documentação 
básica, cadastrar-se em programas sociais, ma-
tricular-se em escolas, abrir conta em banco ou 
mesmo votar.

Diante deste cenário, coadunado a era da 
informação e buscando facilitar a vida do cida-
dão, bem como aperfeiçoar os serviços públicos 
obrigatórios previstos na Constituição Federal 
Brasileira de 1988, precisamente em seus arti-
gos 1º ao 5º, 226 e seguintes, a norma pública 

estipulou a incidência do Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) no ato de Registro do Nascimento.

No Brasil, a inserção do CPF na certidão de 
nascimento teve início no dia 1º de dezembro 
de 2015 através do convênio realizado entre a 
Receita Federal e a Associação dos Registrado-
res de Pessoas Naturais (ARPEN). Na última 
pesquisa feita, a Receita Federal apontou que 
mais de quatro mil cartórios de todo o país já 
disponibilizavam do serviço inovador. 

Sabendo que o CPF é um requisito essen-
cial para concessão de benefícios sociais e, o 
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novo mecanismo, além de facilitar o processo 
de inclusão social de um cidadão, é oferecido 
de forma gratuita, é muito importante que seja 
incentivado, visando atender as demandas da 
população mais carente. O que muda é o pro-
cedimento do cartório, que antes de emitir a 
certidão de registro de nascimento encaminha 
as informações para a Receita Federal e recebe 
de volta o número do CPF do recém-nascido.

Passando para a parte prática, observa-se que 
o procedimento de inclusão do CPF na certidão 
é vantajoso, rápido e simples. No primeiro mo-
mento, o Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais antes de emitir a certidão encaminha 
as informações do nascituro para a Receita Fe-
deral, que por sua vez, envia ao Cartório o nú-
mero do CPF do bebê recém-nascido, gerado 
através de sistema próprio do órgão público. 

A interação entre os sistemas é feita na moda-
lidade online, logo, demora apenas o suficiente 
para a troca de informações entre as entidades. 
Cabe mencionar que tendo sido a criança regis-
trada na maternidade, os pais recebem a certi-
dão no quarto do hospital já com o CPF incluso.

Outra vantagem da certidão com o CPF é 
que desde então o Cartório de Registro Civil 
não informa mais somente o nome da mãe e 
sim a filiação daquela criança, o que é benéfico 
à garantia dos direitos dos casais homoafetivos, 
já consolidados por nossa máxima Corte.

A novidade em si, visa expandir os serviços 
relacionados ao CPF atendendo ao Decreto 
6.289/07, que incluiu o Cadastro de Pessoas 
Físicas na lista de documentos civis básicos, as-
sim como o Registro Geral (RG) e a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Por um lado, apesar da obrigatoriedade do 
serviço, é de conhecimento de todos que o CPF 
tornou-se um documento utilizado tanto pelo 
Poder Público como por instituições privadas 
para diversos fins. 

Dessa forma, a Corregedoria Geral de Jus-
tiça, ao impor o serviço, tomou por base uma 
objetivação do exercício de vários direitos dos 
cidadãos, principalmente as crianças, as quais 
se encontram em posição de vulnerabilidade, 
assim como aqueles possuidores de poucos 
recursos e instrução que, por não possuírem 
o CPF, encontram diversos obstáculos quando 
da busca por programas sociais, de obterem 
outros documentos como o passaporte e etc.

Ainda, tratando-se das vantagens acerca da 
inclusão do CPF na certidão de nascimento, 
uma vez reconhecido que o exercício delegado 
da função se faz presente por meio dos Cartó-
rios, tal fato acarretará em maior credibilidade 
para a categoria, eis que irá proporcionar um 
mecanismo de facilitação na emissão de docu-
mentos pessoais sem ônus para o destinatário 
e contemplando toda a sociedade. Além de 
que, os Cartórios de Registro Civil não reali-
zam apenas registros de nascimentos, ou seja, 
o indivíduo irá tomar conhecimento de outras 
atividades desempenhadas pela serventia. 

Conclui-se, portanto, que esse ato de desbu-
rocratização importará em enorme incomple-
xidade para o pleno exercício dos direitos fun-
damentais daqueles que mais necessitam e que 
estão previstos em cláusulas pétreas de nossa 
Carta Magna, proporcionando também a divul-
gação dos serviços notariais e registrais.

“Por meio da certidão, 
o cidadão apresenta os 
dados comprobatórios 

de sua existência, idade, 
nacionalidade, o nome dos 
seus pais, além de outras 

informações”

“No Brasil, a inserção do CPF 
na certidão de nascimento teve 

início no dia 1º de dezembro 
de 2015 através do convênio 

realizado entre a Receita 
Federal e a Associação dos 
Registradores de Pessoas 

Naturais (ARPEN)”

Trazendo o feito para o Estado do Espírito 
Santo, no dia 18 de setembro de 2017, foi pu-
blicado no e-Diário o Provimento nº 17/2017, 
da Corregedoria Geral da Justiça, com relevan-
te alteração ao Código de Normas, tornando 
obrigatória a inclusão, nos registros e certidões 
de nascimento e casamento, do CPF dos nasci-
dos e dos que se casam. 

A viabilidade do procedimento será possível 
em virtude do convênio firmado entre a Secre-
taria da Receita Federal e a ARPEN/SP, possi-
bilitando a inscrição e alteração de dados no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), pelos Car-
tórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, 
bastando, tão somente, a assinatura de Termo 
de Adesão pelas serventias extrajudiciais.

No entanto, especificamente para o Estado 
do Espírito Santo, enquanto não houver viabi-
lidade dos sistemas de interação CRC e Receita 
Federal para fins de emissão do CPF no registro 
de casamento, as serventias extrajudiciais de 
Registro Civil das Pessoas Naturais estão provi-
soriamente isentas de efetuar tal procedimento, 
ou seja, não caberá à serventia proceder com a 
emissão originária do cadastro junto à Receita 
Federal, eis que o órgão público ainda não via-
bilizou a emissão do documento para maiores 
de 10 (dez) anos. 

Fica mantida a necessidade/determinação de 
incluir o CPF dos nubentes no assento de casa-
mento, cabendo ao oficial solicitar aos interes-
sados que apresentem os respectivos números 
de cadastro.

Caso um ou ambos os nubentes não possuam 
o número de CPF, caberá ao oficial orientá-los a 
proceder com a emissão dos respectivos cadas-
tros junto às entidades aptas (Receita Federal, 
Correios, Banco do Brasil) para em seguida, 
após estarem munidos dos números de CPF, 
proceder com a transcrição das informações na 
certidão de casamento. 

Em que pese o Sindicato dos Notários e Re-
gistradores do Estado do Espírito Santo – Si-
noreg-ES não haver feito provocação direta do 
tema, o que antes era facultativo aos Cartórios, 
passa a ser obrigatório a partir do dia 11 de ou-
tubro do presente ano, conforme determinação 
prevista no referido provimento.
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esde o início do mês de outubro Recei-
ta Federal do Brasil (RFB) e Cartórios 
de Registro Civil de 15 estados brasi-

leiros passaram a realizar de forma automática 
o cancelamento do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) no ato do registro de óbito. A novida-
de contribuirá para a diminuição de fraudes e 
pagamentos indevidos a beneficiários mortos, 
estimada em R$ 1,01 bilhão, segundo audito-
ria da Controladoria-Geral da União (CGU).

A nova sistemática dará mais consistência 
às bases de dados das duas instituições, redu-
zindo o risco de fraudes e de uso indevido do 
CPF de pessoa falecida por meio da integração 
entre os sistemas da Receita e da Central de 
Informações do Registro Civil (CRC), admi-
nistrada pela Associação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 
que congrega todos os atos de nascimentos, 
casamentos e óbitos do País. A novidade vale 
para os Estados de SP, SC, PR, RJ, ES, MS, DF, 
GO, PE, CE, PI, AP, RR, MG e AC.

Trata-se da segunda etapa do projeto ini-
ciado em 2015, que possibilitou a emissão do 
CPF de forma gratuita diretamente na certi-
dão de nascimento dos recém-nascidos. Des-
de dezembro de 2015, mais de 2 milhões de 
CPFs já foram emitidos no ato do registro de 
nascimento em todo o País. A próxima etapa, 
prevista para 2018, prevê a atualização dos 
dados cadastrais do usuário logo após o ca-
samento, evitando a necessidade de desloca-
mento e gastos para a alteração de nomes no 
cadastro da Receita.

“A parceria entre Receita Federal e cartó-
rios é uma iniciativa que já se provou vitorio-
sa, possibilitando a emissão gratuita de CPFs 
na certidão de nascimento. Agora damos um 
passo à frente de forma a beneficiar o País, 
possibilitando que as bases de dados se inte-
grem e cancelem automaticamente o CPF no 
momento do registro de óbito”, explica Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, presidente da Ar-
pen-Brasil.

Desde o dia 2 de outubro, as inscrições de 
CPF que forem vinculadas ao Registro de 
Óbito passarão à situação cadastral Titular 
Falecido, condição necessária e suficiente para 
o cumprimento de todas as obrigações do es-
pólio perante órgãos públicos e entidades pri-
vadas. 

Receita Federal e Cartórios 
lançam sistema de combate a 
fraudes via cancelamento do CPF
Cancelamento do CPF ocorrerá no ato do registro de óbito em 
Cartório, evitando o pagamento de benefícios indevidos a pessoas 
já falecidas. Iniciativa já vale para 15 estados brasileiros.

D

“Agora damos um passo à 
frente de forma a beneficiar 
o País, possibilitando que as 

bases de dados se integrem e 
cancelem automaticamente 

o CPF no momento do 
registro de óbito”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil
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A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  648.321,93
Saldo em caixa mês anterior  30.059,02
Portaria 004/2016   2.449,48
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  288.000,49
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   968.830,92
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  837.549,92 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  33.150,97 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 351,00 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.966,44 
4.1 - 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03 590,64 
5 – Repasse à AMAGES 12.957,44 
5.1 – 2% referente depósito entre 20/03 a 31/03 590,64 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 004/2017 2.449,48 
  
SALDO LÍQUIDO  (900.606,53)  68.224,39
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (64.832,19)
C.a – 10% referente depósito entre 20/03 a 31/03  (2.953,18)
SALDO  439.02
Recebimentos entre 19/04 a 30/04  3.630,59
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  4.069,61

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 fi-
nanceiro do FARPEN, analisou os relatórios e 
demais documentos remetidos por Notários e 
Registradores deste Estado, correspondentes 
ao mês de julho/2017, aprovando o ressarci-
mento dos Atos Gratuitos Praticados pelos 
registradores civis como segue:

Demonstrativo mês 
de agosto de 2017

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 63.702,59 
(sessenta e três mil, setecentos e dois reais e 
cinquenta e nove centavos) em aplicação CDB 
na agência 076 do Banestes.

Vitória, 01 de setembro de 2017.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente
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A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  687.648,03
Saldo em caixa mês anterior  7.606,78
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  285.500,00
Portaria 009/2017  2.449,48
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   983.204,29
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  851.333,44 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  31.704,58 
3 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 525,25 
4 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.752,96 
4.1 - 2% referente depósito entre 18/08 a 31/08 148,66 
5 – Repasse à AMAGES 13.743,41 
5.1 – 2% referente depósito entre 18/08 a 31/08 148,66 
6 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 009/2017 2.449,48 
  
SALDO LÍQUIDO   (913.806,44)  69.397,85
C- FUNDO DE RESERVA (CDB) (68.764,80)
C.a – 10% referente depósito entre 18/08 a 31/08  (743,29)
SALDO  (110,24)
Recebimentos entre 20/09 a 30/09  9.255,66
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  9.145,42

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 fi-
nanceiro do FARPEN, analisou os relatórios e 
demais documentos remetidos por Notários e 
Registradores deste Estado, correspondentes 
ao mês de agosto/2017, aprovando o ressar-
cimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos 
registradores civis como segue:

Demonstrativo mês 
de setembro de 2017

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 69.508,09 
(sessenta e nove mil, quinhentos e oito reais e 
nove centavos) em aplicação CDB na agência 
076 do Banestes.

Vitória, 02 de outubro de 2017.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente
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forte!
É você

quem faz
sindicatoo nosso

faça parte! associe-se!
www.sinoreg-es.org.br

(27) 3314-5111
9 9686-8140


