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EDITORIAL

Superar obstáculos, 
avançar sempre!

N

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Significativas mudanças 
estão por vir, o exercício do 

serviço notarial e registral 
deverá superar desafios e 

quebrar paradigmas”

ão é fácil, quando nos vemos aflitos em um mar bravo de dificuldades, sem sa-
ber o que fazer. A todo o momento nos deparamos com novos obstáculos advin-
dos de mudanças em padrões que estamos acostumados a lidar com o tempo.

O exemplo disso, temos a recente promulgação da Lei nº 13.484/2017, que alterou 
substancialmente o Registro Civil das Pessoas Naturais, bem como o Provimento nº 
63 do Conselho Nacional de Justiça que foi além, instituiu a inclusão definitiva do CPF 
nas certidões, tratou da paternidade socioafetiva, reprodução assistida e impôs novos 
modelos de certidões em caráter nacional.

Por sua vez, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo também 
inovou e elaborou um novo Código de Normas, previsto para entrar em vigor no dia 1º 
de março de 2018. Com ele, significativas mudanças estão por vir, o exercício do serviço 
notarial e registral deverá superar desafios e quebrar paradigmas. 

No entanto, lembre-se que assim como o mar mais tempestuoso acaba sempre por 
acalmar, as adversidades também não serão eternas. É preciso aguentar firme, mais um 
pouco, com muita paciência e perseverança. Certamente os obstáculos serão passados e 
toda a classe irá respirar de alívio e seguir tranquilo seu caminho.

E mais, você não estará sozinho nessa batalha, aconteça o que acontecer. O SINOREG
-ES estará sempre à disposição para apoiar e lutar por todos os interesses das serventias 
associadas! Nossa equipe permanece em movimento, antecedendo as mudanças e auxi-
liando os delegatários capixabas! Unidos somos fortes!

Márcio Valory Silveira
Presidente do SINOREG-ES
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elém (PA) – No último dia 3 de feve-
reiro, as palestras do I Seminário Na-
cional de Registro Civil 2018, pro-

movido pela Associação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 
em parceria com a Arpen-PA fizeram uma 
análise pormenorizada dos Provimentos nº 62 
e 63 editados pela Corregedoria do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Esteve sob a responsabilidade do assessor 
jurídico do Instituto de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen/
PR), Fernando Abreu Costa Júnior, levantar as 
principais dúvidas relacionadas ao Provimen-
to nº 63/2017 – que institui modelos únicos 
de certidão de nascimento, de casamento e 
de óbito; dispõe sobre o reconhecimento vo-

luntário e a averbação da paternidade e ma-
ternidade socioafetiva; e sobre o registro de 
nascimento e emissão da respectiva certidão 
dos filhos havidos por reprodução assistida.

Em sua explanação, Costa Júnior destacou 
que os principais questionamentos dos regis-
tradores com o Provimento estão relacionados 
às normas que regulamentam a paternidade e 
maternidade socioafetiva. No que tange o ar-
tigo 11 da norma, foi destacada a questão de 
quando o processo de reconhecimento deve 
ser encaminhado para o Judiciário.

“A legislação diz que na falta do pai ou da 
mãe registrais, ou na impossibilidade de mani-
festação válida destes ou do menor, a ação deve 
ser encaminhada para o juiz competente. O que 
entendemos é que deve ser encaminhado para 

o Judiciário quando for um menor em que haja 
a falta de um dos pais biológicos para realizar 
a autorização. Mas o que é essa falta? Uma das 
situações é lugar incerto, não sabido. Outra si-
tuação é a morte. Então, gostaria de saber do 
doutor Márcio Evangelista, que é uma situação 
que surgiu no Paraná, o que tange a morte. Su-
ponhamos que tenha morrido o pai registral, 
então, a mãe é detentora do poder familiar. Mas 
o pai não está ali para dar o seu consentimento. 
Então, se encaminha para o Judiciário ou ape-
nas com a assinatura da mãe é possível se fazer 
o reconhecimento?”, questionou.

“A ideia do registro da paternidade é que 
não gere dúvidas. Neste caso, se não se sabe 
onde estão ou o pai ou a mãe, o reconheci-
mento seria passivo de contestação posterior. 

Arion Toledo Cavalheiro Junior e Márcio Evangelista foram os principais palestrantes do I Seminário Nacional da Arpen-Brasil

B

I Seminário Nacional da Arpen-Brasil debateu 
Provimentos 62 e 63 no Pará

Palestrantes fizeram análise pormenorizada sobre 
as últimas normatizações expedidas pelo órgão nacional. 
CRC Nacional também foi destaque em apresentação prática.
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Então, se encaminha para o Judiciário”, res-
pondeu o juiz auxiliar da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça, Márcio Evangelista.

Outra dúvida levantada com relação à pa-
ternidade ou maternidade socioafetiva foi 
com relação ao sobrenome. Costa questionou 
o representante da Corregedoria se existe a 
possibilidade de alterar o nome na certidão 
subtraindo os já existentes.

“A ideia da paternidade socioafetiva não é 
excluir a paternidade biológica. Então, o nome 
não pode ser alterado em subtração, ele pode 
ser acrescido. Ou seja, o sobrenome dos pais 
biológicos não pode ser retirado. Mas o nome 
do socioafetivo deve ser acrescido. Porque, 
normalmente quando se reconhece essa pa-
ternidade socioafetiva, se pensa em unificação 
familiar, possuindo todos o mesmo nome”, ex-
plicou Evangelista.

Ainda sobre a questão da paternidade e ma-
ternidade socioafetiva, o assessor jurídico do 
Irpen/PR, orientou os registradores presentes 
a sempre conversar e entender os pedidos de 
reconhecimento para que possíveis fraudes 
sejam evitadas.

“Se chegar à serventia um pai registral aqui 
de Belém do Pará e a paternidade socioafetiva 
seja de um pai ou uma mãe socioafetivas de 
Curitiba, é preciso ficar atento. Não que não 
possa acontecer, mas é uma situação estranha. 
Seria interessante quando vocês forem fazer 
o registro desse reconhecimento socioafetivo 
conversar com essas famílias para entender 
como pode existir uma relação socioafetiva 
de pessoas morando em locais tão distantes. É 

importante pesquisar para ter certeza que não 
é uma fraude. E se houver uma suspeita, de-
ve-se recursar esse reconhecimento”, afirmou 
Costa Júnior.

Para concluir o tema, Fernando Costa le-
vantou um último questionamento com re-
lação à forma que deve ser feito o reconhe-
cimento, em atos unilaterais, citando a Nota 
Oficial da Arpen-Brasil. “A questão da forma 
unilateral aqui, nós pensamos na problemática 
do registro de casal. De uma adoção a brasilei-

ra, ou um cônjuge fazendo o reconhecimento 
socioafetivo por pressão do outro cônjuge. 
Então, sendo unilateral, não será feito em con-
junto. A pessoa fará sozinha e por livre espon-
tânea vontade. Óbvio que isso é uma exceção. 
O que se reconhece, geralmente, é mais um. 
Tem pai e mãe registral e tem aquele terceiro 
que é novo companheiro, nova companheira”, 
explicou Evangelista.

“Publicamos a nota desta forma porque, às 
vezes, um casal separou quando o filho era pe-
queno, e contraiu novas núpcias com a criança 
ainda pequena. Portanto, tanto a mãe quanto 
o pai já contraíram novas núpcias, e a criança 
criou afetividades com os novos cônjuges dos 
pais. Nós publicamos a nota explicando que 
o reconhecimento tem que ser unilateral. Ou 
seja, a criança pode reconhecer tanto o novo 
marido da mãe quanto a nova esposa do pai 
como seus pais socioafeitvos, porém, em atos 
distintos. Até porque é difícil os quatro irem 
juntos ao cartório”, também comentou o presi-
dente da Arpen-Brasil, Arion Cavalheiro.

APOSTILAMENTO
Na sequência, a palestrante Carla Kantek 
abordou as principais mudanças nas normas 
para apostilamento de documentos brasilei-
ros. Desde a adesão do Brasil a Convenção da 
Haia já foram publicadas quatro normativas 
com relação ao tema: o Decreto Legislativo nº 
148/2015, Decreto nº 8.660/2016; a Resolução 
nº 228/2016 do CNJ; o Provimento nº 58/2016 
do CNJ; e o Provimento nº 62/2017 do CNJ.

Entre as principais mudanças trazidas pela 
última determinação da Corregedoria Nacio-

Fernando Abreu Costa Júnior destacou os principais questionamentos dos registradores com o 
Provimento nº 63/2017

Humberto Briones realizou uma apresentação prática de como solicitar e realizar a emissão de 
certidões dentro da CRC Nacional
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nal de Justiça, Carla destacou a equiparação 
de documentos particulares com documentos 
públicos, a competência para apostilamento e 
a possibilidade de cartórios das capitais solici-
tarem dispensa da realização do apostilamento.

“As serventias da capital eram obrigadas a 
lavrar apostilamentos, mas o novo provimento 
possibilitou a dispensa desse serviço, median-
te requerimento motivado à Corregedoria Es-
tadual. Caso seja deferida a dispensa, a norma 
também prevê que a Corregedoria Nacional 
seja comunicada pela Corregedoria Estadual. 
Isso é útil por conta da mudança prevista tam-
bém na nova legislação de que cada serventia 
só pode apostilar documentos de sua nature-
za. Porque algumas naturezas não possuem 
muitos documentos a serem apostilados, e 
por estarem na capital eram obrigadas a rea-
lizar esse procedimento. Agora, elas podem 
simplesmente solicitar a dispensa”, explicou.

“É importante salientar que, talvez agora, 
seja mais viável para o Registro Civil fazer 
investimento no apostilamento. Porque foi 
constatado no Paraná que entre 80 e 90% dos 
apostilamentos são pertinentes ao Registro 
Civil. E com a regra de que cada natureza só 
pode realizar o apostilamento de seus docu-
mentos, abriu-se um leque para este segmen-
to. Mesmo este sendo um processo caro por 
conta do custos do papel utilizado para sua 
emissão”, também comentou o assessor jurídi-
co do Irpen/PR, Fernando Costa.

Carla também destacou o artigo 4º do Pro-
vimento nº 62/2017 como a grande modifi-
cação da atual legislação. “Este é um artigo 
muito importante na leitura. É um provimen-
to pequeno, tem apenas 18 artigos, mas o 4º 
requer uma leitura atenta porque traz a gran-
de modificação do 58 para o 62. Que é como 
já citei, com relação à competência de quem 
pode realizar o apostilamento. Precisa ser a 
mesma serventia que expediu? Não. Mas tem 
que ser da mesma natureza a qual o documen-
to originalmente pertence. E no caso de docu-
mentos que não são originárias de cartórios, 
como diplomas estudantis? Para esses casos, 
qualquer natureza pode realizar o apostila-
mento”, explicou.

A palestrante ainda destacou a importância 
da CRC Nacional dentro do processo de apos-
tilamento. “Dentro do artigo 4º também existe 
um reforço das centrais de cada especificida-
de de cartório. Então é preciso se ater mais 
a CRC. Todos vocês têm acesso a Central. E 
o que tem conferir na apostila? A assinatura 
do signatário. E quem é o signatário de uma 
apostila expedida por vocês? Vocês mesmo. 
Então, eu entro na CRC Nacional e checo se 
o sinal público está correto. O Provimento nº 
58/2016 previa a necessidade de se reconhecer 
firma, hoje não precisa mais. Porque vocês vão 
usar a Central para fazer a conferência da au-
tenticidade da assinatura”, disse.

CRC NACIONAL
No encerramento do evento, o supervisor da 
CRC Nacional, Humberto Briones realizou 
uma apresentação prática de como solicitar e 

realizar a emissão de certidões dentro da Cen-
tral Nacional de Registro Civil (CRC Nacional).

A principal dúvida levantada pela plateia foi 
o tipo de selo que deve ser inserido nas certi-
dões digitais. De acordo com os registradores 
presentes, no Estado do Pará é obrigatória à 
utilização do selo físico, já que ainda não foi 
criado um selo eletrônico.

“Nossa principal dúvida é com relação a 
como utilizar o selo, porque dentro do nosso 
Estado é obrigatória a utilização do selo físi-
co na certidão. O documento só tem validade 
se estiver selado. Mas, como dentro da CRC 
é emitida uma certidão eletrônica, e nós não 
temos um selo digital, ficamos na dúvida de 
forma proceder para receber e enviar certi-
dões por meio da Central”, falou o presidente 
da Arpen-PA, Marcos Cordeiro.

“A CRC Nacional está configurada da se-
guinte forma: quando vocês mandam a cer-
tidão, não é necessário colocar nenhum selo. 
Mas, quem dá a palavra final com relação ao 
tema, é a Corregedoria Estadual. No Ceará, 
por exemplo, saiu um Provimento, autorizan-
do que eles digitem dentro da CRC o número 
do selo físico, e arquivem este selo dentro de 
um livro criado especificamente para isto. Eu 
acredito que vocês podem definir um proce-
dimento único para todo Estado, começar 
a utilizar esse procedimento e passar para a 
Corregedoria a forma que esse processo está 
sendo feito. Então, a Corregedoria irá passar 
as suas orientações”, afirmou Briones.

O presidente da Arpen-PA confirmou que 
realizará uma reunião com a Corregedoria do 
Estado onde irá debater o tema.

Márcio Evangelista abordou as razões da publicação do Provimento nº 66/2018

Arion Toledo Cavalheiro Junior: “O Registro 
Civil foi injustiçado com a liminar que impediu 
que prestássemos outros serviços mediante 
convênio, conforme a Lei do Ofício da 
Cidadania previa”
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impediu que prestássemos outros serviços 
mediante convênio, conforme a Lei do Ofício 
da Cidadania previa. Essa lei não era um bene-
fício para o Registro Civil, mas para o cidadão 
brasileiro que mora em localidades distantes e 
não tem acesso a serviços de emissão de docu-
mentos. Mas contamos com a sensibilidade do 
CNJ que, por meio do Provimento nº 66/2018, 
devolveu ao Registro Civil a possibilidade de 
firmamos convênios com vários órgãos esta-
duais e federais”, completou Cavalheiro.

PANORAMA CNJ
A primeira palestra do Seminário foi mi-
nistrada pelo juiz-auxiliar do CNJ, Márcio 
Evangelista, que iniciou sua fala destacando 
as ações desenvolvidas dentro da Corregedo-
ria Nacional na atual gestão do ministro João 
Otávio de Noronha.

“Logo no começo da gestão, tivemos que 
desenvolver algumas metas. Fizemos um ci-
clo de correições, que não encerramos ainda. 
Já fizemos 15 Estados, e o objetivo é fechar 
os 27 Estados até setembro. E também foram 
publicados oito Provimentos e estabelecidas 
20 metas para as Corregedorias locais. Os 
provimentos abrangem tanto notários quan-
to registradores e as 20 metas foram para os 
Corregedores trabalharem e se empenharem 
na atividade extrajudicial”, disse.

Na sequência, o juiz abordou as razões da 

publicação do Provimento nº 66, no último 
dia 25 de janeiro. “Este Provimento nada mais 
fez do que justiça, ao estabelecer a prioridade 
dos convênios. Logo que saiu a Adin, suspen-
dendo a Lei do Ofício da Cidadania, analise a 
lei, conversei com o ministro Noronha, e com 
o ministro Alexandre de Moraes, do STF; e 
constatamos que não havia impedimento de 
que o CNJ fizesse o Provimento, consideran-
do os ofícios de Registro Civil como ofícios da 
cidadania”, disse o magistrado.

“O vício apontado durante a ação no STF era 
um vício do processo legislativo e não referente 
à matéria”, explicou Evangelista. “Eu até solicitei 
ao presidente da Anoreg-BR que me enviasse 
uma lista com os convênios já existentes para 
levar ao ministro Alexandre de Moraes. Por-
que, se persistir essa ideia de que não é possível 
ser ofício da cidadania, todos esses serviços, 
que já são prestados, vão deixar de existir. Não 
há necessidade de se acabar com esses convê-
nios, por isso, este provimento”, completou.

Evangelista ainda destacou considerar a 
possibilidade dos Cartórios de Registro Civil 
fazerem convênios com órgãos para realização 
de outros serviços essenciais para que o servi-
ço se torne mais rentável e não dependa mais 
de fundos. “Não quero que o registrador civil 
viva de fundo. Quero que seja uma atividade 
rentável. E sendo uma atividade rentável, não 
vai ter necessidade de um fundo”, disse.

Corregedoria Nacional detalhou o Provimento 
nº 66/2018 em Seminário Nacional no Pará

mesa de abertura do evento contou 
com a presença do juiz-auxiliar da 
Corregedoria do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), Márcio Evangelista Ferreira 
da Silva; do representante do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará (TJ-PA), juiz de Direito 
Alessandro Ozanan; do presidente da Arpen
-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Junior; do 
presidente da Arpen-Pará, Marcos Vinicius 
Souza Cordeiro; e do presidente da Associa-
ção dos Notários e Registradores do Estado do 
Pará (Anoreg-PA), Adhemar Pereira Torres.

Em sua fala de abertura, o presidente da 
Arpen-Brasil, Arion Cavalheiro, falou sobre a 
importância do Seminário. “Em nome do pre-
sidente da Arpen-PA, eu comprimento todos 
os registradores aqui presentes e que vieram de 
muito longe. Pegaram estradas, desafios, tudo 
para poder estar aqui hoje, reunidos conosco 
para aprendermos juntos um pouco mais, tro-
cando informações e experiências”, afirmou.

Arion destacou ainda a importância da pu-
blicação do Provimento nº 66, que autoriza os 
Cartórios de Registro Civil a prestarem outros 
tipos de serviços mediante convênio. “O Re-
gistro Civil foi injustiçado com a liminar que 

A

Márcio Evangelista: “O Provimento nº 66/2018 nada mais fez do que justiça, ao estabelecer a 
prioridade dos convênios”

Arion Toledo Cavalheiro Junior, presidente da 
Arpen-Brasil, e Márcio Evangelista Ferreira da 
Silva, juiz-auxiliar da Corregedoria do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), durante o I Seminário 
Nacional da Arpen-Brasil, em Belém (PA)
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Diário de Justiça do dia 26 de janeiro 
publicou a medida administrativa da 
Corregedoria que permite ao cidadão 

fazer em cartórios a carteira de identidade e 
passaporte, condicionado apenas aos respecti-
vos convênios das Secretarias de Segurança dos 
Estados e Polícia Federal com estes cartórios.

Deixarão de ser obrigados, portanto, a ob-
tenção destes documentos apenas em órgãos 
públicos. Atualmente, na maioria das unidades 
da Federação, um cidadão precisa ir até a um 
órgão público, como as secretarias de seguran-
ça pública, para pedir seu RG, como é conheci-
do popularmente o documento que comprova 
a inscrição de uma pessoa no Registro Geral.

Com o Provimento, o corregedor Nacional 
de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, 
espera diminuir a burocracia para se obter um 
documento de identificação. Além de estender a 
rede de atendimento para os cidadãos, a medida 
da Corregedoria também amplia o rol de servi-
ços prestados pelos cartórios que atualmente já 
registram nascimentos, casamentos e óbitos. “A 
medida possibilita que esses convênios sejam 
firmados para facilitar a vida do cidadão”, disse.

O primeiro passo para os cartórios auxilia-
rem o Poder Executivo nos serviços públicos 
relacionados à identificação é a assinatura de 
um convênio, que precisará ser firmado entre 
a associação que representa as chamadas ser-
ventias de registro civil de pessoas naturais e 
o órgão que emite determinado documento.

A secretaria de segurança pública, respon-
sável pelo Registro Geral (RG), e a associação 
dos cartórios do respectivo estado precisam 
formalizar essa parceria para facilitar o aces-
so da população a uma carteira de identidade. 
No âmbito nacional, a Polícia Federal tem de 
se conveniar à associação nacional dos cartó-
rios de registro natural para dinamizar o aces-
so a um passaporte.

AVALIAÇÃO DO JUDICIÁRIO
Em ambos os casos, os acordos deverão ser 
analisados e homologados pelo Poder Judiciá-
rio. Convênios locais passarão pelas correge-
dorias dos tribunais estaduais, e convênios fe-
derais, pela Corregedoria Nacional de Justiça. 
Será avaliada a “viabilidade jurídica, técnica 
e financeira” do serviço prestado, de acordo 

com o artigo 4º do Provimento n. 66.
O valor dos emolumentos, como são cha-

madas as taxas cobradas pelos serviços dos 
cartórios, também será objeto da análise. 
Após a validação do convênio, os cartórios se-
rão credenciados e matriculados para prestar 
os serviços públicos de registro civil das pes-
soas naturais.

SEGURANÇA GARANTIDA
A Polícia Federal (PF) poderá, por meio de 
convênio, autorizar que os chamados cartó-
rios de registro civil de pessoas naturais tam-
bém participem do processo de renovação 
de passaportes. Assim, o cidadão disposto a 
pagar uma taxa extra pelo serviço poderá ir 
a um desses cartórios, onde suas digitais se-
rão colhidas e enviadas à PF para verificação 
dos dados pessoais armazenados nos arquivos 
do órgão público responsável pela emissão do 
documento de viagem.

Atualmente, é preciso recorrer à PF preen-
cher formulários, agendar atendimento e rea-
lizar os demais trâmites burocráticos no site 
ou nas dependências da Polícia Federal.

Segundo o juiz auxiliar da Corregedoria Na-
cional de Justiça, Marcio Evangelista, a medida 
não afeta a confiabilidade do passaporte brasi-
leiro, que obedece a exigências internacionais 
de segurança. “A Polícia Federal continuará res-
ponsável por emitir o passaporte. O convênio 
só permitirá o compartilhamento do cadastro 
de informações dos cidadãos brasileiros com 
os cartórios, que apenas colherão as digitais e 

confirmarão para a Polícia Federal a identidade 
de quem solicitar o documento”, afirma.

HISTÓRICO
O compartilhamento de informações para fa-
cilitar a identificação dos cidadãos foi o prin-
cípio que motivou a Corregedoria Nacional de 
Justiça a editar um ato normativo semelhante 
em novembro passado, a edição Provimento 
n. 63. Com a medida, desde janeiro de 2018, 
qualquer recém-nascido tem a sua certidão de 
nascimento emitida com CPF.

A medida foi viabilizada por um convênio 
entre a Receita Federal do Brasil (RFB) e os car-
tórios do país. Uma medida anterior da própria 
Corregedoria Nacional de Justiça, o Provimen-
to n. 13, determinou às serventias de registro 
civil de pessoas naturais que tomassem provi-
dências para que as mães deixassem a mater-
nidade com a certidão de nascimento do filho.

A Constituição Federal de 1988 previu no 
artigo 236 que cartórios pudessem prestar 
serviços públicos, em caráter privado, por de-
legação do Poder Público. Os responsáveis pe-
los cartórios, chamados de oficiais de registro, 
atuam como órgãos indiretos do Estado.

São selecionados por meio de concurso 
público para exercer função pública. No en-
tanto, não são remunerados como os demais 
servidores públicos, mas pelo pagamento de 
usuários dos serviços dos cartórios de registro 
– custas e emolumentos, com valores defini-
dos pela lei local.

Fonte: CNJ

O

CNJ: Cidadão poderá obter identidade 
e passaporte em cartórios
Obter um documento de identificação poderá se tornar mais fácil com 
a publicação do Provimento n. 66 da Corregedoria Nacional de Justiça
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e forma precursora no Brasil, a Escola 
Notarial e Registral do Espírito San-
to – ENORES, com apoio do Sindi-

cato dos Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo – SINOREG-ES e em parceria 
com a Escola da Magistratura – EMES-, está 
realizando o primeiro curso de formação de me-
diadores judiciais voltado exclusivamente para 
notários e registradores.

A formação, certificada pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça – CNJ -, conta com 40 horas de 
aulas teóricas, além de 60 horas de etapa prática, 
voltadas para realização de mediações nos cen-

tros especializados do Poder Judiciário capixaba 
e tem em sua grade curricular extenso conteúdo 
programático, com o objetivo da pacificação de 
conflitos com métodos que fazem prevalecer a 
autocomposição, diálogo e prevalência da vonta-
de das partes, sem imposição judicial de vontade.

Com a tendente e necessária desjudicialização 
dos conflitos e a mais que provada capacidade 
dos profissionais delegatários do foro extraju-
dicial, a mediação abre as portas para novos 
paradigmas na resolução pacífica de conflitos, 
fomentando o diálogo entre os interessados, 
além de coloca-los em situação de igualdade e 

protagonismo na solução de seus próprios pro-
blemas, obviamente, sob acompanhamento dos 
mediadores que se utilizaram das técnicas de-
senvolvidas exclusivamente para este fim e, é cla-
ro, somada à notória qualificação dos notários e 
registradores.

Se a luz do fim do túnel parece quase apagada 
pelos longos anos que um entrave judicial obriga 
seus jurisdicionados a percorrer, a mediação e 
toda forma de solução pacífica de conflitos pa-
rece reacender as esperanças, além de ser uma 
solução barata, eficaz, pacífica e, acima de tudo, 
justa para todos.

D

ENORES e Emes realizam primeiro 
curso de mediadores judiciais para notários 
e registradores no Estado
A formação, certificada pelo CNJ, conta com 40 horas 
de aulas teóricas, além de 60 horas de etapa prática

Por Bruno Bittencourt Bittencourt

O curso foca a pacificação de conflitos com métodos que fazem prevalecer a autocomposição, diálogo e prevalência da vontade das partes, sem 
imposição judicial de vontade
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Para Rodrigo Reis Cyrino, os veículos não transferidos e sem comunicação de venda estimulam 
outras irregularidades, em especial infrações de trânsito, além de permitir que o real condutor 
continue a praticá-las impunemente quando não identificado para efeitos de pontuação em sua CNH

Corregedoria Geral de Justiça do Es-
tado do Espírito Santo publicou, no 
fim de 2017, o Provimento nº 20/2017, 

que institui o novo Código de Normas – ain-
da sem data definida para a vigência. O novo 
texto trouxe algumas mudanças significativas 
para o exercício dos serviços notariais e de re-
gistro, dentre eles o artigo 1.435. 

A norma permite que, a pedido do interes-
sado, - por meio de convênio firmado entre o 
Sindicato dos Notários e Registradores do Es-
tado do Espírito Santo (Sinoreg/ES) e o órgão 
de trânsito competente - de acordo com a Re-
solução nº 398, de 13 de dezembro de 2011, do 
Conselho Nacional de Trânsito, o tabelião de 
notas efetue eletronicamente a comunicação da 
alienação de veículos, na forma e para os fins 
previstos no artigo 134, caput e parágrafo úni-
co, do Código de Trânsito Brasileiro.

O que acontece atualmente e que este novo 
artigo pretende mudar é que, enquanto o pro-
prietário do veículo não se dirigir ao órgão 
de trânsito (Detran) para entregar a cópia au-
tenticada do comprovante de transferência de 
propriedade, devidamente preenchido, datado 
e assinado, este ficará responsável pelo bem até 
que o novo proprietário proceda a transferên-
cia para o seu nome. 

De acordo com Rodrigo Reis Cyrino, presi-
dente do Colégio Notarial do Brasil - Seção Es-
pírito Santo (CNB/ES), apesar da Lei 9.503/97, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
em seu artigo 123, §1º estabelecer que o pra-
zo para o proprietário adotar as providências 
necessárias à efetivação da expedição do novo 
Certificado de Registro de Veículo é de 30 dias 
e, ainda, por força do artigo 233 do mesmo Di-
ploma Legal, penalizar com multa de natureza 
grave quem assim não proceder, “nem sempre 
é o que ocorre, o que traz implicações ao antigo 
proprietário, quando este não adota as provi-
dências do artigo 134 do CTB, gerando proble-
mas até mesmo para o Detran”, afirma.

As Instituições de classe notariais – como o 
Sinoreg/ES - já estavam trabalhando nesse pro-
jeto junto ao Detran e o Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo (TJ/ES), que enten-
deu que a inovação traria grandes ganhos para 

A

Cartórios do ES farão comunicação 
eletrônica de transferência de veículos
Provimento nº 20/2017, que institui o novo Código de Normas do Espírito 
Santo, possibilita a parceria entre Sinoreg-ES e Detran-ES para a comunicação 
eletrônica de veículos, evitando fraudes e facilitando a vida da população

a população e também para o respectivo órgão 
de trânsito, pois evitaria inúmeras demandas 
desnecessárias hoje existentes. 

De acordo com o diretor geral do Departa-
mento Estadual de Trânsito do Espírito Santo 
(Detran/ES), Romeu Scheibe Neto, o órgão 
oficiou a Corregedoria Geral de Justiça do Es-
pírito Santo (CGJ/ES) para criar um sistema 
automático, por meio dos cartórios, de registro 
de Comunicado de Venda de Veículos.

“Atualmente, o cidadão que vende um veí-
culo, precisa procurar um cartório para fazer 
o reconhecimento de firma nas assinaturas do 
Certificado de Registro de Veículos (CRV). 
Pensou-se de, neste momento, o cartório ofere-
cer também o serviço de Comunicado de Ven-
da, assim, tanto o vendedor, quanto o compra-
dor, ficam seguros de que o registro do veículo 
foi feito no Detran e também quanto a respon-
sabilização em função de infrações de trânsito 
que possam vir a ser cometidas no veículo que 
fora negociado”, afirma Scheibe Neto. Isso re-
duz as demandas judiciais junto as comarcas da 

fazenda pública tanto quanto outras demandas 
jurídicas no Detran.

O diretor destaca ainda que o Detran/ES 
continuará fazendo o procedimento de Comu-
nicado de Venda gratuitamente em suas unida-
des em todo o Estado.

Para Reis Cyrino, “veículos não transferidos 
e sem comunicação de venda estimulam outras 
irregularidades, em especial infrações de trân-
sito, pelo aspecto pecuniário quando o total dos 
débitos se aproxima do valor do bem, mas, es-
pecialmente, por permitir que o real condutor 
continue a praticá-las impunemente quando 
não identificado para efeitos de pontuação em 
sua CNH, com eventualmente cassação”, diz.

O mesmo ocorre em práticas criminosas, 
em especial contrabando, que prefere o uso 
de veículos sobre os quais não haja registro 
de roubo ou furto. Um exemplo disso é que a 
maioria dos veículos apreendidos na fronteira 
pela Receita Federal e Polícia Rodoviária Fede-
ral, na região de Foz do Iguaçu/PR, são finan-
ciados na modalidade leasing que permane-
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ção da venda do veículo ao Detran, diretamen-
te na base de dados do Sistema Renavam, dará 
mais agilidade, segurança e eficiência na alie-
nação efetiva e imediata do veículo, até mesmo 
porque os tabeliães possuem fé pública nos atos 
que praticam”, afirma Reis Cyrino.

Além disso, com essa comunicação imediata 
pelos Cartórios quem ganhará muito é o usuá-
rio, pois irá isentá-lo imediatamente de possí-
veis cobranças indevidas de multas e de IPVA. 
“Desta forma, todas as transações serão realiza-
das de forma imediata, transparente e segura, 
impedindo que quaisquer responsabilidades 
solidárias recaiam sobre o antigo proprietário”, 
explica Márcio Valory Silveira, presidente do 
Sinoreg/ES.

A medida que autoriza a adoção do Sistema 
de Comunicação Eletrônica de Veículos pelos 
Cartórios de Notas já está em funcionamento 
em outros Estados da Federação, através da 
publicação dos Provimentos pelos seus respec-
tivos Tribunais de Justiça: Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Norte, Amazonas, Tocantins e Mato 
Grosso do Sul.

CERTIDÃO
O artigo 1.453 – do novo Código de Normas 

do Estado do Espírito – também prevê que feita 
a comunicação, o tabelião de notas deverá en-
tregar ao interessado certidão da transferência, 
na qual constará a identificação do comprador 
com nome ou razão social, RG, CPF ou CNPJ, 
endereço completo e data; e a identificação do 
veículo por meio da placa e CPF ou CNPJ do 
antigo proprietário.

Outro ponto do artigo estabelece que uma 

“Destaco a importância social 
do projeto e seus benefícios 
para a população de todos 
os níveis, uma vez que a 

possibilidade de comunicação 
imediata de venda de veículo 

desburocratiza o procedimento, 
traz celeridade e agilidade, 
poupa tempo do cidadão, 

que antes era obrigado a se 
deslocar até o órgão do Detran 
e, acima de tudo, traz justiça 

social aos vendedores”

Rodrigo Reis Cyrino, presidente do CNB/ES

“Todas as transações serão 
realizadas de forma imediata, 

transparente e segura, 
impedindo que quaisquer 

responsabilidades solidárias 
recaiam sobre o antigo 

proprietário”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg/ES

De acordo com Romeu Scheibe Neto, o Detran/ES continuará fazendo o procedimento de 
Comunicado de Venda do veículo gratuitamente em suas unidades em todo o Estado

ciam em nome da financeira, quitados ou não. 
O Conselho Nacional de Trânsito decidiu 

considerar que quando da transferência de pro-
priedade do veículo a ida ao cartório era con-
dição “sine qua non” e, considerando, ainda, a 
competência a ele atribuída pela Lei 9.503/97, 
art. 12, em especial os incisos I, II e X, enten-
deu por celebrar um Contrato com a Federação 
Brasileira de Notários e Registradores (Febra-
nor) de forma que o Cartório, quando da au-
tenticação do comprovante de transferência de 
propriedade, ao verificar o seu devido preen-
chimento, data e assinatura, pudesse enviar ao 
sistema integrado junto ao Denatran a comuni-
cação de venda, nos mesmos moldes da previ-
são do artigo 134 do CTB, garantindo, assim, a 
isenção de qualquer responsabilidade por par-
te do antigo proprietário ao veículo objeto da 
transação comercial.

“Essa possibilidade futura dos Cartórios de 
Notas capixabas poderem no momento do re-
conhecimento de firma já efetivar a comunica-
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via da certidão terá que ser feita em cartório, 
devendo ser apresentada ao órgão de trânsito, 
em até 48 horas, quando este eventualmente 
necessitar e solicitar. 

EMOLUMENTOS
Pelo serviço prestado ao usuário, o tabelião 

receberá emolumentos relativos aos atos de 
transmissão de dados e expedição de certidão 
que não deve ultrapassar o valor aproximado 
de vinte reais (R$ 20), não podendo repassar 
àquele qualquer outro valor de custo. 

Além disso, nesse momento, o tabelião de 
notas deverá esclarecer ao usuário que o ser-
viço de que trata este artigo é facultativo, po-
dendo ele optar por fazer pessoalmente a co-
municação diretamente ao órgão de trânsito, 
de forma gratuita. 

“Destaco a importância social do projeto e 
seus benefícios para a população de todos os 
níveis, uma vez que a possibilidade de comu-
nicação imediata de venda de veículo desburo-
cratiza o procedimento, traz celeridade e agili-
dade, poupa tempo do cidadão, que antes era 
obrigado a se deslocar até o órgão do Detran 
e, acima de tudo, traz justiça social aos vende-
dores, que deixam de ter seus nomes lançados 
como infratores de trânsito, quando, em verda-
de, são inocentes”, diz Rodrigo Reis Cyrino.

Para o presidente do CNB/ES, esta medida 
é salutar já que os Cartórios poderão perfeita-
mente fazer a comunicação da venda de veí-
culos ao Detran, “pois possuem a fé pública 
notarial, que é a presunção de certeza e ver-
dade dos atos que o tabelião pratique e das 
certidões que expeçam nessa condição, sendo 
a confiança atribuída por lei ao ato que esses 
profissionais do Direito declarem ou façam, 
no exercício da função, com presunção de 
verdade, o que garante segurança jurídica e 
validade de seus atos”, conclui.
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A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  658.328,39
Saldo em caixa mês anterior  8.324,28
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES  295.609,93
Portaria 013/2017  24.674,48
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   986.937,08
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  801.323,05 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  36.105,79 
3 – Devolução FARPEN 30.306,45 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 496,60 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 13.166,57 
5.1 - 2% referente depósito entre 20/11 a 31/11 167,20 
6 – Repasse à AMAGES 13.157,02 
6.1 – 2% referente depósito entre 20/11 a 31/11 167,20 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 013/2017 24.674,48 
  
SALDO LÍQUIDO   (919.564,36)  67.372,72
C- FUNDO DE RESERVA (CDB)  (65.832,84)
C.a – 10% referente depósito entre 20/11 a 31/11  (836,00)
SALDO  703,88
Recebimentos entre 20/12 a 31/12  3.497,21
 SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  4.201,09

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 NOVEMBRO/2017, aprovando o 
ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados 
pelos registradores civis como segue:

Demonstrativo mês 
de dezembro de 2017

Cumprindo normas constantes do parágrafo 
5º do artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, foi 
depositada a importância de R$ 66.668,84 
(Sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito 
reais e oitenta e quatro centavos) em aplicação 
CDB na agência 076 do Banestes.

Vitória, 02 de janeiro de 2018.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente
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rasília (DF) – O Governo Federal 
anunciou, no dia 5 de fevereiro, du-
rante cerimônia realizada no Palácio 

do Planalto, em Brasília (DF), o lançamen-
to do Documento Nacional de Identificação 
(DNI), que reunirá todos os documentos de 
identificação civil dos brasileiros em único 
documento.

O DNI, que inicialmente funcionará na 
versão piloto, com a participação de servido-
res do Ministério do Planejamento, Desen-

O presidente Michel Temer ressaltou que o documento será reconhecido pela praticidade, uma vez que poderá ser acessado pelo telefone, e também 
pela segurança, pois possibilitará o cruzamento de dados, diminuindo as possibilidades de fraudes

B

Governo Federal lança oficialmente o 
Documento Nacional de Identificação (DNI)
Documento terá como uma das suas bases de dados a CRC Nacional

volvimento e Gestão e do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), é vinculado à base de dados 
de biometria do TSE, do Sistema Nacional de 
Informações de Registro Civil (Sirc), criado 
pelo Poder Executivo federal, e da Central 
Nacional de Informações do Registro Civil 
(CRC Nacional), instituída pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e mantida pela As-
sociação Nacional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil).

O presidente Michel Temer ressaltou que 

o documento será reconhecido pela prati-
cidade, uma vez que poderá ser acessado 
pelo telefone, e também pela segurança, pois 
possibilitará o cruzamento de dados, dimi-
nuindo as possibilidades de fraudes. “Este é 
um momento revelador da modernização do 
Estado brasileiro e é dever colocarmos a evo-
lução tecnológica a serviço do cidadão, o que 
fazemos hoje com o piloto do DNI”.

Também presente à cerimônia, o ministro 
do Planejamento e Desenvolvimento, Dyogo 
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Oliveira, reforçou a ideia de um documento 
moderno e que se enquadra às necessidades 
dos dias atuais. “A identificação da pessoa 
será inquestionável. Isso trará muito mais 
confiabilidade para as relações, e o acesso 
aos serviços públicos, a partir daí, se tornará 
mais fácil”.

Para a procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, o documento, além de evitar 
fraudes, também facilitará o acesso a servi-
ços públicos. A procuradora também desta-
cou a importância do decreto que estabelece 
o documento provisório de registro nacional 
migratório, também assinado durante a ceri-
mônia, e que fortalecerá o acesso a serviços 
públicos de refugiados de outros países.

Disponível para as plataformas Android 
e IOS, o DNI poderá ser baixado no celular. 
Após esta etapa, será feito um pré-cadastro 
e o cidadão deverá se dirigir a um posto do 
Comitê Gestor da Identificação Civil Nacio-
nal (ICN) para validá-lo. O DNI ficará arma-
zenado na memória do celular.

Luis Carlos Vendramin Junior, vice-presi-
dente da Associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 
representou os registradores civis no lança-

mento. Segundo Vendramin, com essa tec-
nologia será possível fazer a identificação de 
pessoas com mais precisão, e esse é o ponto 
central desse documento. “Agora uma plata-
forma vai conversar com a outra”.

Vendramin acrescentou ainda que estão 
trabalhando em um projeto para que os car-
tórios façam também as coletas biométricas e 
a emissão do DNI.

Para o deputado Júlio Lopes (PP-RJ), que 
representou o Legislativo durante a cerimô-
nia, os registradores civis são peça estrutu-
ral do processo civil de identificação e do 
Documento Nacional de Identidade. “Eles 
participaram em todo o processo e farão 
parte de coleta de dados para que possamos 
expandir o sistema de biometria e chegar o 
mais rápido com toda a sociedade brasileira 
documentada com o Documento Nacional 
de Identidade”.

O evento também teve a participação 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Gilmar Mendes e Dias Tóffoli.

O evento teve a participação dos ministros do STF, Gilmar Mendes e Dias Tóffoli, além da 
Procuradora-geral da República, Raquel Dodge

Luis Carlos Vendramin Junior, vice-presidente da Arpen-Brasil, representou os registradores civis 
no lançamento; Deputado Federal Júlio Lopes (PP-RJ) foi o representante do Legislativo durante a 
cerimônia
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Decreto nº 9.278 regulamenta o 
Documento Nacional de Identificação (DNI)
Regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, que assegura 
validade nacional às Carteiras de Identidade e regula sua expedição

§ 3º O português beneficiado pelo disposto no § 
1º do art. 12 da Constituição fará prova da condi-
ção mediante a apresentação do ato de outorga 
de igualdade de direitos e obrigações civis e de 
gozo dos direitos políticos no Brasil publicado no 
Diário Oficial da União.
§ 4º A expedição de segunda via da Carteira de 
Identidade será efetuada mediante simples soli-
citação do interessado, vedada a formulação de 
exigências não previstas neste Decreto.

Gratuidade da emissão
Art. 4º É gratuita a primeira emissão da Carteira 
de Identidade.

Informações essenciais
Art. 5º A Carteira de Identidade conterá:
I - as Armas da República Federativa do Brasil e a 
inscrição “República Federativa do Brasil”;

DECRETO Nº 9.278, 
DE 5 DE FEVEREIRO DE 2018 

Regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 
1983, que assegura validade nacional às Cartei-
ras de Identidade e regula sua expedição.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto na 
Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, na Lei 
nº 9.049, de 18 de maio de 1995, e na Lei nº 
13.444, de 11 de maio de 2017,

DECRETA:

Âmbito de aplicação 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei no 7.116, 
de 29 de agosto de 1983, para estabelecer os 

procedimentos e os requisitos para a emissão de 
Carteira de Identidade por órgãos de identifica-
ção dos Estados e do Distrito Federal.

Validade documental
Art. 2º A Carteira de Identidade tem fé pública e 
validade em todo o território nacional.

Documentos exigidos para emissão
Art. 3º Para a expedição da Carteira de Identi-
dade, será exigido do requerente a apresentação 
somente da certidão de nascimento ou de casa-
mento.
§ 1º Na hipótese de o nome do requerente ter 
sido alterado em consequência de matrimônio, 
ele apresentará a certidão de casamento.
§ 2º O brasileiro naturalizado apresentará o ato 
de naturalização publicado no Diário Oficial da 
União.
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II - a identificação da unidade da Federação que 
a emitiu;
III - a identificação do órgão expedidor;
IV - o número do registro geral no órgão emitente 
e o local e a data da expedição;
V - o nome, a filiação e o local e a data de nasci-
mento do identificado;
VI - o número único da matrícula de nascimento 
ou, se não houver, de forma resumida, a comar-
ca, o cartório, o livro, a folha e o número do regis-
tro de nascimento;
VII - fotografia, no formato 3x4cm, a assinatura 
e a impressão digital do polegar direito do iden-
tificado;
VIII - a assinatura do dirigente do órgão expedi-
dor; e
IX - a expressão “Válida em todo o território na-
cional”. 
§ 1º Poderá ser utilizado pelo órgão de identifi-
cação como o número do registro geral de que 
trata o inciso IV do caput o número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda - CPF.
§ 2º A matrícula de que trata o inciso VI do caput 
seguirá os padrões constantes de provimento do 
Conselho Nacional de Justiça.
§ 3º A conferência dos dados de que trata o inci-
so VI do caput poderá ser solicitada pelo órgão de 
identificação, mediante credenciamento, acordo 
ou convênio, à Central Nacional de Informações 
do Registro Civil - CRC Nacional.
§ 4º Para os fins do disposto no inciso VII do 
caput, padrões biométricos seguirão as reco-
mendações do Comitê Gestor da Identificação 
Civil Nacional - ICN. 

Informações do CPF
Art. 6º Será incorporado, de ofício, à Carteira de 
Identidade, o número de inscrição no CPF sem-
pre que o órgão de identificação tiver acesso a 
documento comprobatório ou à base de dados 
administrada pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil do Ministério da Fazenda.
§ 1º A incorporação do número de inscrição no 
CPF à Carteira de Identidade será precedida de 

consulta e validação com a base de dados ad-
ministrada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil do Ministério da Fazenda.
§ 2º Na hipótese de o requerente da Carteira de 
Identidade não estar inscrito no CPF, o órgão de 
identificação realizará a sua inscrição, caso te-
nha integração com a base de dados da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil do Ministério 
Fazenda. 

Verificação do DNI 
Art. 7º Na expedição da Carteira de Identidade 
será realizada a validação biométrica com a Base 
de Dados da ICN para aferir a conformidade com 
o Documento Nacional de Identificação - DNI.
Parágrafo único. O disposto no caput e no inciso I 
do § 1º do art. 8º está condicionado à existência 
de compartilhamento de dados entre o órgão de 
identificação e o Tribunal Superior Eleitoral.

Informações incluídas 
a pedido
Art. 8º Será incluído na Carteira de Identidade, 
mediante requerimento:
I - o número do DNI;
II - o Número de Identificação Social - NIS, o nú-
mero no Programa de Integração Social - PIS ou o 
número no Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público - PASEP;
III - o número do Cartão Nacional de Saúde;
IV - o número do Título de Eleitor;
V - o número do documento de identidade profis-
sional expedido por órgão ou entidade legalmen-
te autorizado;
VI - o número da Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social;
VII - o número da Carteira Nacional de Habilita-
ção;
VIII - o número do Certificado Militar;
IX - o tipo sanguíneo e o fator Rh;
X - as condições específicas de saúde cuja divul-
gação possa contribuir para preservar a saúde 
ou salvar a vida do titular; e
XI - o nome social.
§ 1º A comprovação das informações de que 

tratam os incisos I a VIII do caput será feita por 
meio, respectivamente:
I - da validação biométrica com a base de dados 
da ICN;
II - dos cartões de inscrição no NIS, no PIS ou 
no PASEP;
III - do Cartão Nacional de Saúde;
IV - do Título de Eleitor;
V - do documento de identidade profissional ex-
pedido por órgão ou entidade legalmente auto-
rizado;
VI - da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
VII - da Carteira Nacional de Habilitação;
VIII - do Certificado Militar;
IX - do resultado de exame laboratorial; e
X - do atestado médico ou documento oficial que 
comprove a vulnerabilidade ou a condição parti-
cular de saúde que se deseje preservar, nos ter-
mos do inciso X do caput.
§ 2º Em substituição aos documentos de que 
tratam os incisos I a VIII do caput, será aceita a 
apresentação de documento de identidade váli-
do para todos os fins legais do qual constem as 
informações a serem comprovadas.
§ 3º A comprovação pelo interessado das infor-
mações de que tratam os incisos II a X do caput 
será dispensada na hipótese do órgão de identi-
ficação ter acesso às informações por meio de 
base eletrônica de dados de órgão ou entidade 
públicos.
§ 4º O nome social de que trata o inciso XI do 
caput:
I - será incluído:
a) mediante requerimento escrito do interessado;
b) com a expressão “nome social”;
c) sem prejuízo da menção ao nome do registro 
civil no verso da Carteira de Identidade; e
d) sem a exigência de documentação comproba-
tória; e
II - poderá ser excluído por meio de requerimento 
escrito do interessado.
§ 5º O requerimento de que trata a alínea “a” do 
inciso I do § 4º será arquivado no órgão de iden-
tificação, juntamente com o histórico de altera-
ções do nome social.
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Apresentação dos documentos 
mencionados na Carteira de Identidade
Art. 9º A Carteira de Identidade fará prova de to-
dos os dados nela incluídos e dispensará a apre-
sentação dos documentos que nela tenham sido 
mencionados.

Apresentação dos documentos 
por cópia autenticada
Art. 10. A apresentação dos documentos de que 
trata o caput e o § 1º do art. 3º poderá ser feita 
por meio de cópia autenticada.

Modelo da Carteira de Identidade
Art. 11. A Carteira de Identidade será emitida em 
cartão ou em papel.
Parágrafo único. É facultada ao órgão de identifi-
cação a expedição da Carteira de Identidade em 
meio eletrônico, sem prejuízo da expedição em 
meio físico.

Requisitos da Carteira de Identidade em papel
Art. 12. A Carteira de Identidade em papel será 
confeccionada nas dimensões 96x65mm em pa-
pel filigranado com fibras invisíveis reagentes à 
luz ultravioleta, preferencialmente em formulário 
plano, impressa em talho doce e offset.

Art. 13. A Carteira de Identidade em papel con-
terá as seguintes características de segurança:
I - tarja em talho doce que:
a) será impressa em duas tonalidades da cor ver-
de (calcografia em duas cores);
b) conterá a imagem latente com a palavra “Bra-
sil” em ambos os lados;
d) conterá faixa de microletra positiva, contor-
nando externamente a tarja, com a expressão 
“CARTEIRA DE IDENTIDADE” grafada em letras 
maiúsculas; e
e) conterá os seguintes textos incorporados, con-
forme o disposto no modelo que consta do Ane-
xo, grafados em letras maiúsculas:
1. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL;
2. CARTEIRA DE IDENTIDADE;
3. LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983; e
4. VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL;
II - no anverso, fundo numismático, impresso 
em offset, contendo efeito íris e geométrico e 
as Armas da República Federativa do Brasil, im-
pressos com tinta invisível reativa à fonte de luz 
ultravioleta;
III - no verso, fundo numismático com o nome da 
unidade da Federação e a imagem do seu brasão;
IV - perfuração mecânica da sigla do órgão de 
identificação sobre a fotografia do titular, quando 
for o caso;
V - numeração tipográfica, sequencial, no verso 
ou em código de barras;
VI - código de barras bidimensional, no padrão 
QR Code, gerado a partir de algoritmo específico 
do órgão de identificação; e
VII - película com a imagem das Armas da Repú-
blica Federativa do Brasil com tinta invisível reati-
va à fonte de luz ultravioleta.

Aprovação dos modelos 
de Carteira de Identidade
Art. 17. Os modelos de Carteira de Identidade em 
papel e em cartão são os constantes do Anexo.
Parágrafo único. Compete ao Comitê Gestor de 
ICN aprovar o modelo da Carteira de Identidade 
em meio eletrônico.

Validade da Carteira 
de Identidade
Art. 18. A Carteira de Identidade terá validade 
por prazo indeterminado.

Art. 19. A Carteira de Identidade poderá ter a va-
lidade negada pela:
I - alteração dos dados nela contidos, quanto ao 
ponto específico;
II - existência de danos no meio físico que com-
prometam a verificação da autenticidade;
III - alteração das características físicas do titular 
que gere dúvida fundada sobre a identidade; ou
IV - mudança significativa no gesto gráfico da as-
sinatura. Parágrafo único. Se o titular for pessoa 
enferma ou idosa, não poderá ser negada a vali-
dade de Carteira de Identidade com fundamento 
nos incisos III e IV do caput.

Art. 20. O português beneficiado pelo disposto 
no § 1º do art. 12 da Constituição que perder 
essa condição e o brasileiro que perder a nacio-
nalidade, conforme o disposto no § 4º do art. 12 
da Constituição, terão a Carteira de Identidade 
recolhida pela polícia federal e encaminhada ao 
órgão de identificação expedidor para cancela-
mento.

Disposições transitórias
Art. 21. A partir de 1º de março de 2019, os ór-
gãos de identificação estarão obrigados a adotar 
os padrões de Carteira de Identidade estabeleci-
dos neste Decreto.

Art. 22. Permanecem válidas as Carteiras de 
Identidade expedidas de acordo com os padrões 
anteriores a este Decreto.

Revogações
Art. 23. Ficam revogados:
I - o Decreto nº 89.250, de 27 de dezembro de 
1983;
II - o Decreto nº 89.721, de 30 de maio de 1984; 
e
III - o Decreto nº 2.170, de 4 de março de 1997.

Vigência
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. Brasília, 5 de fevereiro de 2018; 
197º da Independência e 130º da República.

MICHEL TEMER
Torquato Jardim

Dyogo Henrique de Oliveira
Eliseu Padilha

Parágrafo único. O código de barras bidimensio-
nal de que trata o inciso VI do caput permitirá a 
consulta da validade do documento em sistema 
próprio ou diretamente em sítio eletrônico oficial 
do órgão expedidor.

Carteira de Identidade em cartão
Art. 14. A Carteira de Identidade em cartão terá 
as seguintes características de segurança:
I - substrato polimérico em policarbonato, na di-
mensão 85,6x54 mm, que conterá microchip de 
aproximação;
II - no anverso:
a) tarja em guilhoche eletrônico contendo micro-
letras com a expressão “CARTEIRA DE IDENTIDA-
DE” grafada em letras maiúsculas;
b) tarja contendo a expressão “REPÚBLICA FE-
DERATIVA DO BRASIL” grafada em letras maiús-
culas;
c) fundo numismático contendo as Armas da Re-
pública Federativa do Brasil;
d) imagem fantasma com a fotografia do titular 
localizada no canto superior direito;
e) fundo com tinta invisível reativa à fonte de luz 
ultravioleta contendo as Armas da República Re-
pública Federativa do Brasil; e
f) fundo numismático com o nome e a imagem do 
brasão da unidade da Federação; e
II - no verso:
a) fundo numismático contendo as Armas da Re-
pública República Federativa do Brasil;
b) tarja em guilhoche eletrônico contendo mi-
croletras com os seguintes textos incorporados, 
conforme o disposto no modelo que consta do 
Anexo, grafados em letras maiúsculas:
1. “CARTEIRA DE IDENTIDADE”;
2. “LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983”; e
3. “VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL”;
c) relevo tátil com as Armas da República Fede-
rativa do Brasil;
d) fundo com tinta invisível reativa à fonte de luz 
ultravioleta, que conterá as Armas da República 
Federativa do Brasil; e
e) código de barras, nos termos do disposto no 
parágrafo único do art. 13.

Carteira de Identidade em meio eletrônico
Art. 15. A Carteira de Identidade em meio ele-
trônico:
I - atenderá aos requisitos de segurança, integri-
dade, validade jurídica e interoperabilidade, nos 
termos das recomendações do Comitê Gestor da 
ICN; e
II - permitirá a checagem dos dados pelas autori-
dades públicas com ou sem conexão à internet.

Obrigação dos modelos deste Decreto
Art. 16. Os órgãos de identificação não poderão 
utilizar padrões de Carteira de Identidade que 
não atenda a todos os requisitos estabelecidos 
neste Decreto.
Parágrafo único. O Comitê Gestor da ICN formula-
rá recomendações complementares ao padrões 
estabelecidos neste Decreto.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROVIMENTO N.º 04 /2018

O Excelentíssimo Senhor Desembargador SA-
MUEL MEIRA BRASIL JR., Corregedor Geral da 
Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a recente publicação do Novo 
Código de Normas (NCN) por esta Correge-
doria Geral da Justiça (Provimento CGJES n.º 
20/2017), no DJES em 7/12/2017, bem como 
a prorrogação de sua vigência determinada pelo 
Provimento CGJES n.º 21/2017 (DJES, 10/1/18); 

CONSIDERANDO tratar-se de obra de extrema 
relevância para orientação e disciplinamento das 
atividades dos foros judicial e extrajudicial;

CONSIDERANDO que a redação final foi elabora-
da com extremo zelo, devendo ser destacada a 
atuação dos que participaram da sua confecção;

CONSIDERANDO que Conselho Nacional de Jus-

tiça – CNJ possui a prática de sujeitar o texto fi-
nal de seus atos para conhecimento e eventual 
aquiescência dos interessados, como uma forma 
de cooperação;

RESOLVE:

Art. 1º Submeter a redação do Código de Nor-
mas desta Corregedoria Geral da Justiça, Pro-
vimento CGJES n.º 20/2017, publicado em 
7/12/017 no DJES, à CONSULTA PÚBLICA no 
período de 19 de fevereiro de 2018 a 31 de 
março de 2018;

Art. 2º Convidar representantes dos órgãos pú-
blicos, autoridades, entidades da sociedade civil, 
delegatários e demais interessados para mani-
festação e apresentação de sugestões de apri-
moramento técnico daquele estatuto;

Art. 3º Eventuais interessados em opinar acer-
ca da redação final do novo Código de Normas 
deverão enviar sugestões para o e-mail consulta-
corregedoria@tjes.jus.br, mediante qualificação 
do remetente, preferencialmente por e-mail ins-
titucional, indicação dos dispositivos apontados 
e breve justificativa;

Parágrafo único. Poderão ser apresentados, no 
mesmo período, memoriais por meio do protoco-
lo geral desta Corregedoria Geral da Justiça, me-
diante a devida qualificação do remetente.

Art. 4º Após o término do prazo para consulta 
pública, esta Corregedoria Geral da Justiça apre-
sentará redação final de seu Código de Normas 
no prazo de 90 (noventa) dias, oportunidade em 
que será também fixada sua data inicial de vigên-
cia, em período não inferior a 90 (noventa) dias;

Art. 5º Fica suspensa a vigência do Provimento 
CGJES n.º 20/2017, que instituiu o Código de 
Normas, bem como do Provimento CGJES n.º 
21/2017, que alterou o artigo 3º do Provimento 
CGJES n.º 20/2017, até a publicação da redação 
final, nos termos do art. 4º supracitado.

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se, destacando 
cópia do Código de Normas por via eletrônica no 
site do TJES.

Vitória/ES, 8 de fevereiro de 2018.
 

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
Corregedor Geral da Justiça

Provimento CGJES nº 04/2018 - Suspensão da 
vigência do Provimento CGJES n.º 20/2017, 
que instituiu o novo Código de Normas
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Parágrafo único. As Declarações de Nascidos Vi-
vos - DNV, a que se refere a alínea “h” do inciso 
XIX do caput, deverão ser vinculadas ao registro 
biométrico do recém-nascido e de sua mãe, na 
forma de ato conjunto das Secretarias de Vigilân-
cia em Saúde e de Atenção à Saúde.” (NR)
 
Art. 2º As Secretarias de Vigilância em Saúde e 
de Atenção à Saúde, em ato conjunto a ser edita-
do no prazo de até noventa dias a contar da data 
de publicação desta Portaria, disporão sobre as 
normas e os procedimentos necessários à exe-
cução do disposto no parágrafo único do art. 6º 
do Anexo III à Portaria de Consolidação nº 4/GM/
MS, de 28 de setembro de 2017.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
 

RICARDO BARROS
Ministro da Saúde

Portaria do Ministério da Saúde 
inclui o registro biométrico do 
recém-nascido e de sua genitora na DNV

Portaria nº 248, de 2 de fevereiro de 2018
 
Altera a Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 
28 de setembro de 2017, para dispor sobre o re-
gistro biométrico do recém-nascido e de sua mãe.
 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos I e II do 
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
 
Considerando a Portaria nº 116/SVS/MS, de 11 
de fevereiro de 2009, que regulamenta a coleta 
de dados, fluxo e periodicidade de envio das in-
formações sobre óbitos e nascidos vivos para os 
Sistemas de Informações em Saúde sob gestão 
da Secretaria de Vigilância em Saúde;
 
Considerando a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 
2012, que assegura validade nacional à Decla-
ração de Nascido Vivo - DNV e regula sua expe-
dição;

Considerando o art. 10, inciso II, da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente);
 
Considerando a Lei nº 13.444, de 11 de maio 
de 2017, que dispõe sobre a Identificação Civil 
Nacional - ICN; e
 
Considerando o Provimento da Corregedoria 
Nacional de Justiça nº 66, de 25 de janeiro de 
2018, que dispõe sobre a prestação de serviços 
pelos ofícios de registro civil das pessoas natu-
rais mediante convênio, credenciamento e matrí-
cula com órgãos e entidades governamentais e 
privadas, resolve:
 
Art. 1º O Anexo III à Portaria de Consolidação nº 
4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 6º ...
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Estado do Espírito Santo já integra as 
pesquisas do Registro Central de Tes-
tamento Online (RCTO) também no 

período de 2013 a 2017, módulo da Central 
Notarial de Serviços Eletrônicos Comparti-
lhados (Censec).

Anteriormente, as pesquisas de testamen-
tos na Censec já possibilitavam o acesso de 
1980 até 2012, advindos de migração do an-
tigo sistema existente no Estado do Espírito 
Santo. Agora também é possível contemplar o 
período de 2013 a 2017 e posteriores atuali-
zações quinzenais, conforme dispõe os prazos 
no Provimento número 18/2012 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Os meios para solicitar a pesquisa de testa-
mento são:
Pedidos on-line: 
www.buscatestamento.org.br;
Pedido presencial: 
Rua Bela Cintra, 746 – 12° andar – cj.121 
(9h00 às 17h00, de segunda à sexta). É neces-
sário estar com os seguintes documentos em 
mãos: certidão de óbito, RG e CPF do falecido, 
e pagar a taxa de R$ 64,84.

O

Estado do Espírito Santo integra pesquisas do 
Registro Central de Testamento Online (RCTO)
Agora é possível encontrar as pesquisas relacionadas ao período de 2013 a 2017

Impressos
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m reunião realizada com a Secretaria 
da Presidência da República, em Bra-
sília (DF), o Colégio Notarial do Brasil 

(CNB) apresentou o site Escritura Simples, 
desenvolvido pela entidade para agilizar a 
contratação imobiliária, reduzindo as etapas, 
o tempo e o custo dos atos notariais. O projeto 
integra o Programa Bem Mais Simples do Go-
verno Federal e permitirá que o Brasil melho-
re sua posição no relatório Doing Business, do 
Banco Mundial.

Estiveram presentes na cerimônia, o se-
cretário do Programa Bem Mais Simples do 
Governo Federal, Carlos Eduardo de Jesus, os 
vice-presidentes do CNB, Emanuelle Perrot-
ta e Filipe Andrade Lima, os presidentes das 
Seccionais de São Paulo, Andrey Guimarães 
Duarte, e do Rio de Janeiro, José Renato Villa-
norvo, e o registrador imobiliário Luiz Gusta-
vo Leão Ribeiro, do Distrito Federal.

O novo aplicativo funcionará pela internet, 
possibilitando à população realizar suas escri-
turas por meio do seu computador ou telefone 
celular. O projeto piloto começou a funcionar 

no mês de fevereiro. O solicitante do ato de-
verá fazer o pedido da escritura imobiliária, 
preencher os dados básicos do imóvel e das 
partes envolvidas. Todas as certidões e emis-
sões de guias de pagamento serão providen-
ciadas pelo tabelião, facilitando todo o proce-
dimento para o solicitante.

O usuário receberá um número de identifi-
cação da solicitação para acompanhar todo o 
procedimento pela interface do site Escritura 
Simples. A partir daí, o tabelião entrará em con-
tato para as orientações necessárias e sequência 
dos procedimentos até a lavratura da escritura, 
que será impressa. Somente neste momento, o 
cliente deverá ir ao tabelionato ou solicitar que 
este vá ao seu encontro, para as assinaturas.

Os dirigentes do CNB destacam as vantagens 
do projeto. Para a vice-presidente da entidade, 
Emanuelle Perrotta, “o site é prático e facilita a 
forma para requerer uma escritura. Trará co-
modidade, economia de tempo e custo, com 
orientação especializada e segurança jurídica”. 
O tabelião Filipe Andrade Lima, considera o 
portal Escritura Simples “um marco importan-

te que integra o notário e o cliente numa pla-
taforma completa de serviços online que pro-
porcionará um acréscimo de produtividade ao 
sistema brasileiro de transações imobiliárias”.

RELATÓRIO DOING BUSINESS
Publicado anualmente pelo Banco Mundial, 

o Doing Business mede, analisa e compara as 
regulamentações aplicáveis às empresas e o seu 
cumprimento em 190 economias mundiais. 
Contém relatórios que analisam em detalhes 
a regulamentação das atividades empresariais 
e as reformas em diferentes cidades e regiões 
de um País. Esses relatórios fornecem dados 
sobre a facilidade de se fazer negócios, classi-
ficam cada localidade e fazem recomendações 
sobre reformas para melhorar o desempenho 
em cada uma das áreas analisadas. Com isso, a 
melhora do desempenho do Brasil nos relató-
rios, através de regulamentações e ações que fa-
cilitem as negociações com segurança jurídica, 
como o portal Escritura Simples, seguramente 
fomentarão a economia do País propiciando 
novos investimentos estrangeiros.

O portal tem como intuito reduzir as etapas, o tempo e o custo dos atos notariais

E

CNB lança portal que permite 
escrituras pelo celular e computador
Ferramenta desenvolvida pelo Colégio Notarial 
do Brasil agiliza a contratação imobiliária
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Projeto de Lei n° 25/2018, de autoria 
do Senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA), 
estabelece a obrigação de prévia comu-

nicação, antes da inclusão de nome ou da-
dos do consumidor, em cadastros, fichas, 
registros e dados pessoais e de consumo. 
A medida visa alterar a Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor - CDC).

Segundo o texto apresentado, a inclusão do 
nome ou de qualquer dado do consumidor 
deve a ele ser notificada com antecedência 
mínima de quinze dias úteis, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no art. 56 
do Código de Defesa do Consumidor.

Para o Senador, “há inúmeros casos de ca-
dastro indevido e sem direito de prévia defe-
sa. Nossa ideia é proteger o consumidor, que 
muitas vezes é surpreendido com a inclusão 
do seu nome em um cadastro que inviabiliza 
a obtenção de crédito e o expõe a uma situa-
ção vexatória”.

Após o prazo de quinze dias, contado a 
partir do efetivo recebimento da notificação, 
poderão o nome e os dados do consumidor 
ser incluídos nos bancos de dados, sem pre-

juízo do cumprimento das demais obrigações 
previstas em lei ou em contrato e da eventual 
responsabilidade civil.

Caso aprovado, o prazo será de trinta dias 
para vigência da lei decorrente deste projeto, 
que de acordo com o autor é suficiente para 
que a medida ora propugnada se torne co-
nhecida e sua singela aplicação possa ocorrer. 
“Propusemos esse prazo apenas a título de 
cautela. Poderíamos ter proposto, como é co-
mum, que a lei decorrente do projeto entrasse 
em vigor na data da publicação. Entendemos, 
porém, que é conveniente o prazo de trinta 
dias. Assim, mesmo os fornecedores de maior 
porte, com estruturas empresariais mais com-
plexas, poderão modificar as atuais rotinas, 
de modo a não mais enviar nomes ou dados 
do consumidor para os órgãos de proteção de 
crédito sem aviso prévio”, ele explica.

Na maioria dos casos, quem envia o pedi-
do de notificação aos gestores de cadastros 
de proteção ao crédito são as empresas ou, 
na linguagem do Código de Defesa do Con-
sumidor, os fornecedores. Isso ocorre por 
meio de contrato entre os mesmos e a pessoa 
jurídica responsável pelo cadastro. “Nosso 
projeto não altera essa questão, apenas pro-
pusemos a obrigação de notificação prévia ao 
consumidor e estabelecemos as sanções para 
o descumprimento, de modo a dar a devida 
efetividade à norma”, pondera.

A matéria foi distribuída à Comissão de 
Transparência, Governança, Fiscalização e 
Controle e Defesa do Consumidor do Sena-
do, onde tramitará em caráter terminativo. A 
proposição votada pela comissão, caso não 
haja recurso ao plenário, será, conforme o 
caso, encaminhada à sanção, promulgação, 
remetida à Câmara ou arquivada.

Segundo o texto apresentado pelo Senador 
Flexa Ribeiro (PSDB/PA), a inclusão do nome 
ou de qualquer dado do consumidor deve a ele 
ser notificada com antecedência mínima de 
quinze dias úteis

O

Projeto de Lei do Senado prevê a obrigação 
de prévia comunicação antes da inclusão de 
nome ou dados do consumidor em cadastros
A medida, de autoria do Senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA), propõe alterar a 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC)
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