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EDItorIal

Parcerias e benefícios 
para os associados!

O

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“O Sinoreg-ES se preocupa 
com aqueles que fazem de 

nós uma grande família!”

Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sino-
reg-ES) trabalha sempre em busca de melhorias para seus associados. Pen-
sando nisso, criou-se um novo modelo de layout voltado para a divulgação 

dos parceiros e conveniados do Sindicato, o chamado “Clube de Benefícios”.

O rol de vantagens encontra-se disponibilizado no site do Sinoreg-ES, de forma fácil e 
simples de manusear. O associado poderá se valer de todos os benefícios em vigor, basta 
acessar através da internet ou em contato direto com as empresas parceiras.

Uma de nossas vantagens exclusivas é oferecer aos nossos associados convênios e par-
cerias nas áreas de educação, lazer e entretenimento, saúde e muito mais. O desconto 
é direcionado às serventias associadas ao Sindicato, envolvendo os delegatários e seus 
funcionários, válido enquanto a empresa estiver associada à entidade e/ou o funcionário 
estiver trabalhando dentro das serventias capixabas.

Levar um conhecimento avançado por um preço razoável, apresentar um plano de 
saúde adequado, reduzir os custos de um dia de lazer ou até mesmo de uma viagem 
completa, são alguns dos principais objetivos do sindicato para com seus associados.

É uma forma de demonstrar que o Sinoreg-ES se preocupa com aqueles que fazem de 
nós uma grande família!

Márcio Valory Silveira
Presidente do SINOREG-ES
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rasília (DF) – No último dia 11 de 
abril, durante a Reunião de Diretoria 
Mensal da Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil (Anoreg/BR) foi deci-
dido que a cidade de São Paulo (SP) será a sede 
do XX Congresso Brasileiro de Direito Nota-
rial e de Registro, que será realizado entre os 
dias 14 a 16 de novembro.

“Traremos para a cidade de São Paulo regis-
tradores e notários de todo o Brasil, interessados 
no aperfeiçoamento técnico, jurídico e prático 
de suas atividades, uma vez que terão a opor-
tunidade de acompanhar palestras das maiores 
autoridades brasileiras do assunto”, disse o pre-
sidente da Anoreg/BR, Cláudio Marçal Freire. 

São Paulo será a sede do XX Congresso 
Brasileiro de Direito Notarial e de Registro
Reunião colegiada das Anoregs e Institutos Membros definiu a realização 
do encontro nacional de notários e registradores na capital paulista

“Traremos para a cidade de São 
Paulo registradores e notários 
de todo o Brasil, interessados 
no aperfeiçoamento técnico, 

jurídico e prático de suas 
atividades, uma vez que terão 
a oportunidade de acompanhar 

palestras das maiores 
autoridades brasileiras do 

assunto”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

“Além disso, os participantes terão a oportuni-
dade de usufruir de todo magnífico espectro 
cultural que a cidade proporciona diariamen-
te a seus moradores e visitantes”, completou.

Durante a reunião, foram indicadas as cida-
des de Brasília e São Paulo, e por unanimidade 
a capital paulistana, famosa pela sua cultura, 
gastronomia e turismo, foi a escolhida para se-
diar o evento.

O XX Congresso Brasileiro de Direito No-
tarial e de Registro é o maior e mais famoso 
encontro dos notários e registradores brasilei-
ros, reconhecido por trazer palestrantes concei-
tuados e abordar temas importantes e atuais da 
atividade extrajudicial.

B
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econhecido como um dos grandes 
nomes do meio jurídico brasileiro, o 
advogado e professor Zeno Augusto 

Bastos Veloso acaba de lançar seu mais novo 
livro. Intitulada Direito Civil, a obra traz um 
compilado de escritos do jurista relacionados 
ao Direito de Família.

“Este livro traz conteúdos atualizados sobre 
os principais temas do Direito Civil, em espe-
cial, os relacionados ao Direito de Família. São 
textos que trazem o último pensamento dessas 
matérias, tendo como base as últimas decisões 
dos Tribunais Superiores”, explica Veloso.

Com mais de 400 páginas, a obra aborda 
temas relacionados a nome civil; ações pos-
sessórias; testamento; reconhecimento volun-
tário do filho; separação obrigatória de bens; 
equiparação entre cônjuges e companheiros; 
novo casamento do cônjuge ausente; união 
estável e namoro estável.

“Como sou notário, e grande parte desses 
assuntos estão relacionados à atividade nota-
rial e registral, dou uma visão notarial sobre 
o tema. Essa é uma perspectiva que os autores 
não costumam se preocupar, porque não tem 
uma relação direta com o segmento, mas eu 
gosto de apontar os aspectos que influenciarão 
a vida de notários e registradores. Até porque 
você escrever sobre testamento, não sendo ta-
belião é diferente de você escrever sobre testa-
mento, sendo tabelião”, aponta Veloso.

Autor de mais de 20 obras, Veloso é pro-
fessor de Direito Civil e de Direito Consti-
tucional Aplicado; doutor Honoris Causa da 
Universidade da Amazônia; Notório Saber re-
conhecido pela Universidade Federal do Pará; 
membro da Academia Paraense de Letras Ju-
rídicas; da Academia Brasileira de Direito Ci-
vil; do Instituto Brasileiro de Direito Civil; da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas; dire-
tor Regional do Instituto Brasileiro de Direito 
de Família (IBDFam), de que foi um dos fun-
dadores; e membro da Comissão de Professo-

res que assessorou o deputado Ricardo Fiuza, 
relator-geral do Projeto do Código Civil.

Em prefácio do livro, a advogada e diretora 
do Instituto Brasileiro de Direito de Família 
(IBDFam), Maria Berenice Dias, destaca a im-
portância de Zeno para o direito pátrio. “Dian-
te do imobilismo exasperante do legislador 
Zeno Veloso, com sua autoridade, esgota os 
seus mais variados aspectos, emprestando se-
gurança aos assuntos tratados. No Direito das 

Famílias há alguns que insistem em tentar fazer 
que prevaleça o viés patrimonial à intensidade 
do afeto. Não é o caso de Zeno”, escreve ela.

“Nosso autor é um nome conhecido e reco-
nhecido nos meios jurídicos nacionais. Quan-
do viajamos por outros Estados e dizemos que 
somos do Pará, muitas vezes temos de respon-
der à pergunta: ‘Você é da terra do professor 
Zeno Veloso?’. E sentimos muito orgulho e 
prazer em dizer que sim. Estou absolutamente 
certo de que os leitores deste livro terão imen-
so proveito na leitura”, também escreveu no 
prefácio da obra, o presidente da Associação 
dos Notários e Registradores do Estado do 
Pará (Anoreg/PA), Adhemar Pereira Torres.

O recém-lançado livro “Direito Civil” apresenta 
um compilado de escritos do jurista

A obra “Direito Civil” apresenta um compilado de escritos do jurista

Zeno Veloso lança livro sobre Direito de Família

“Este livro traz conteúdos 
atualizados sobre os principais 

temas do Direito Civil, em 
especial, os relacionados ao 

Direito de Família”

Zeno Veloso

“Diante do imobilismo 
exasperante do legislador Zeno 

Veloso, com sua autoridade, 
esgota os seus mais variados 

aspectos, emprestando 
segurança aos assuntos 

tratados”

Maria Berenice Dias,
advogada e diretora do IBDFam

O professor de Direito Civil e Constitucional Aplicado, Zeno Veloso, é autor de mais de 20 obras

R
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Sinoreg-ES divulga nota sobre 
consignação do estado civil ou união 
estável em atos notariais e registrais
ASSUNTO: Consignação do estado civil e/ou 
convivência (união estável) em atos de notas 
e registro.
CONSIDERANDO que é dever dos delegatá-
rios dos serviços notariais e de registro dar se-
gurança jurídica aos atos a serem praticados, 
conforme artigo 1º das Leis n.º 6.015/73 e Lei 
n.º 8.935/94;
CONSIDERANDO que ao praticar um ato 
notarial o tabelião, via de regra, já busca in-
formações atualizadas a respeito dos atores 
integrantes daquele ato;

CONSIDERANDO que as informações in-
seridas nos atos de registros são extraídas dos 
títulos apresentados;
CONSIDERANDO a omissão do artigo 176 
da Lei n.º 6.015/73 e do artigo 1.080 do Có-
digo de Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Espírito Santo, quanto à 
necessidade de conter nos registros a qualifi-
cação de forma abrangente, não se restringin-
do apenas ao estado civil, mas como também 
à condição de união estável;
CONSIDERANDO que é dever do registra-

dor fiscalizar o princípio da especialidade sub-
jetiva e da continuidade;
O Sindicato dos Notários e Registradores do 
Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) – RE-
COMENDA especialmente aos tabeliães e re-
gistradores de imóveis, que ao praticarem seus 
atos façam consignar nas escrituras e registros 
a declaração das partes se possuem ou não 
união estável, podendo ser requerida ainda a 
certidão de nascimento atualizada.

Vitória/ES, 21 de março de 2018.
Márcio Valory Silveira

Estado do Espírito Santo
Poder Judiciário

Corregedoria Geral Da Justiça
 

Processo nº: 201800178334
Requerente: 

Corregedoria Nacional de Justiça
Assunto: Pedido de Providências

DECISÃO/OFÍCIO/CMFE Nº 0196/2018 

Trata-se de Ofício-Circular n. 01/2018/CN-C-
NJ, da lavra do Juiz Auxiliar da Corregedoria 
Nacional de Justiça, Dr. Márcio Evangelista 
Ferreira da Silva, por meio do qual apresenta 

CGJ/ES publica comunicado 
sobre o apostilamento de 
documentos franceses no Brasil
Enquanto acordo bilateral não for atualizado, CNJ recomenda 
Apostilamento da Haia sobre documentos franceses

recomendação no que se refere à legalização 
de documentos originários da França. 

Referido ato recomenda às corregedorias 
locais que comuniquem às serventias extra-
judiciais autorizadas a prestar o serviço de 
apostilamento o fato de que, enquanto não 
realizado novo acordo entre Brasil e França 
para ampliar o objeto descrito no Decreto n. 
3.598/2000, os documentos que não tratarem 
da matéria civil regulamentada pelo citado 
Decreto deverão ser apostilados nos termos 
da Convenção de Haia sobre a Apostila.

Assim, visando a dar ampla publicidade, 
determino a publicação do referido Ofício-
Circular (fls. 03/04) no Diário da Justiça 

Eletrônico, para que os delegatários das ser-
ventias extrajudiciais autorizadas a prestar o 
serviço de Apostilamento tenham conheci-
mento e observem os seus termos. 

Publique-se também cópia da presente decisão.
Comunique-se, ainda, os referidos delega-

tários via malote digital. 
Após, oficie-se à Corregedoria Nacional de 

Justiça, dando ciência da presente Decisão. 
Nada mais havendo, arquive-se. 
Diligencie-se.

Vitória, 15 de fevereiro de 2018. 
Desembargador Samuel Meira Brasil Jr

Corregedor Geral da Justiça
Presidente Sinoreg-ES
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01, 
o Sinoreg-ES no gerenciamento financeiro do FARPEN, 
analisou os relatórios e demais documentos remetidos 
por Notários e Registradores deste Estado, correspon-
dentes ao mês de janeiro/2018, aprovando o ressarci-
mento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores 
civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 
5° da Lei Estadual 6.670/01, não houve deposito em 
aplicação CDB na agência 076 do Banestes, por insufi-
ciência de saldo.

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, convocada 
exclusivamente para fins de decisão relativa às novas 
regras do repasse, tendo em vista a arrecadação defici-
tária do FARPEN, informamos que a redução percentual 
do repasse no Mês de FEVEREIRO/2018 foi de:

Redução global do repasse: 
25% (vinte e cinco por cento);
Redução Parcial* do repasse: 
71% (setenta e um por cento).

*Incidente somente sobre registro de sentença, averba-
ção de divórcio, averbação outra qualquer, averbação 
de legitimação, certidões 2as vias, casamentos, certi-
dão de registro de sentença, certidões de averbações, 
certidões de casamentos gratuitos.

Vitória, 1º de março de 2018.

Marcio Valory Silveira
Presidente

Demonstrativo mês 
de fevereiro de 2018 A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)   627.179,04

Saldo em caixa mês anterior   11.802,03
RESGATE APLICAÇÃO BANESTES   0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   638.981,07
  
B – PAGAMENTOS    
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil   525.584,26  
2 – Repasse de Contribuição Sindical 28.761,21  
3 – Devolução FARPEN 24.489,25  
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 477,50  
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.543,58  
5.1 - 2% referente depósito entre 19/01 a 31/01 236,04  
5.2 – Repasse ref. Janeiro 2018 13.760,83  
6 – Repasse à AMAGES 12.534,03  
6.1 – 2% referente depósito entre 19/01 a 31/01 236,04  
6.2 – Repasse ref. Janeiro 2018 13.751,28  
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 002/2018 2.561,04  
  
SALDO LÍQUIDO  (634.935,06) 4.046,01
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (62.717,90)
C.a – 10% referente depósito entre 19/01 a 31/01   (1.180,20)
SALDO   4.046,01
Recebimentos entre 20/02 a 28/02   13.862,87
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881   17.908,88
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Cartórios de todo o Brasil estão autorizados 
a realizar atos de mediação e conciliação
Norma publicada pelo Poder Judiciário permite a resolução de litígios diretamente 
em unidades de Notas e Registros presentes em todos os municípios do País

cidentes de trânsito, divergências con-
tratuais, discussões de condomínios, 
disputas familiares, entre outras inter-

corrências do dia a dia agora poderão ser so-
lucionadas em Cartórios de todo o Brasil. Por 
meio do Provimento nº 67/2018, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) autorizou a prática 
de atos de conciliação e mediação em unida-
des cartorárias de todo o País.

A iniciativa visa contribuir para diminuir o 
número de processos parados na Justiça bra-
sileira. Segundo o levantamento “Justiça em 
Números”, divulgado no final de 2017 pelo 
CNJ, o número de processos à espera de uma 
decisão da Justiça cresceu 3,6% em 2016, pas-
sando de 76,9 milhões para 79,7 milhões. 

A mediação e a conciliação em Cartório te-
rão início com a solicitação do cidadão na uni-
dade de sua preferência, em requerimento fí-
sico ou digital, constando seus dados pessoais, 

endereço, indicação e dados da outra parte e 
narrativa do conflito. Aberto o procedimento, 
a outra parte será notificada por meio idôneo 
de comunicação, com a designação de data e 
hora para realização da sessão. Podem ser rea-
lizadas quantas sessões forem necessárias até 
que as partes entrem em acordo.

Podem se valer deste novo ato em Cartório 
pessoas físicas ou jurídicas, que poderão ser as-
sistidas por advogados, para solucionar direitos 
disponíveis e indisponíveis, estes últimos de-
vendo ser homologados pelo Poder Judiciário. 

O valor da sessão de 60 minutos é equiva-
lente ao menor valor cobrado na lavratura de 
escritura pública sem valor econômico (tabe-
las estaduais). Na hipótese de o arquivamento 
do requerimento ocorrer antes da sessão de 
conciliação ou mediação, 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor recebido deverá ser resti-
tuído ao usuário. Os cartórios poderão ainda 

realizar sessões não remuneradas em percen-
tual a ser definido pelo Tribunal estadual.

Para atuar como mediadores e concilia-
dores, cuja adesão é facultativa, caberá aos 
Cartórios terem profissionais capacitados em 
cursos específicos, custeados pelos próprios 
serviços de notas e registro e renovados a cada 
dois anos, além obter autorização dos Núcleos 
Permanentes de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos (Nupemec) e da Corre-
gedoria Geral de Justiça (CGJ) do respectivo 
Estado ou do Distrito Federal. 

À exemplo dos divórcios, inventários, reco-
nhecimentos de paternidade, correções de er-
ros em registros e legalizações de documentos 
para uso no exterior, esta é mais uma inicia-
tiva dos Poderes Públicos de buscar nos Car-
tórios, presentes em todas as cidades do País, 
uma maneira de desjudicializar procedimen-
tos e desobstruir a Justiça brasileira.

A
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Com a publicação do Provimento 
67, notários e registradores poderão 
realizar sessões de mediação e 
conciliação em cartórios

ecentemente, a Escola Notarial e Re-
gistral do Espírito Santo (Enores), 
com apoio do Sindicato dos Notários e 

Registradores do Estado do Espírito Santo 
(Sinoreg-ES), e em parceria com a Escola da 
Magistratura (Emes) abriu novas portas para 
os capixabas.

Notários, registradores e seus colaboradores, 
por meio de investimento feito pelo Sindicato, 
estão encarando um aprendizado de 100 horas 
para se tornarem mediadores judiciais. Com a 
manifestação positiva do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), por meio do Provimento nº 
67, agora, o serviço extrajudicial também pode 
realizar mediação em suas unidades.

O Provimento autoriza cartórios a proce-
derem a mediação judicial. Com isso, o Judi-
ciário também será beneficiado, uma vez que 
haverá redução de demandas em caráter ex-
clusivamente judicial.

O objetivo dessa formação é desafogar o 
Judiciário que se encontra com aproximada-
mente 93 milhões de causas abertas aguar-
dando um veredito. Muitos desses processos 
envolvem conflitos familiares ou questões 
relativas à separação, sustento e guarda de 

Corregedoria Geral da Justiça sedia aulas práticas de mediação judicial

Formando Mediadores Judiciais! 
Uma alternativa eficaz e necessária 
para desafogar o Judiciário
Capacitação com mais de 100 horas de treinamento preparará notários 
e registradores para atuarem em nova atribuição delegada pelo CNJ

“É uma grande tendência que 
o Conselho Nacional de Justiça 

regulamente a ‘mediação 
extrajudicial’, pois é mais uma 
ferramenta que o Estado tem 

para ser mais eficiente”

Nelisa Galante de Melo Santos, 
notária e registradora civil de Guararema

menores, dívida de bens e outros casos como 
interesses de família.

Dessa forma, os mediadores poderão in-
terceder no caso sem a necessidade de custo 
emocional e financeiro de um processo judi-
cial. Para o mediador judicial em formação, 
Caio Gianordoli Ivanov, esse conhecimento 
será de grande importância. “A princípio te-
mos que reconhecer a mediação judicial como 
um método que é uma tendência, em virtude 
da alta demanda processual existente no Po-
der Judiciário”. Para Ivanov, não restam dúvi-
das que toda a sociedade será beneficiada com 
este avanço sociocultural.

Nelisa Galante de Melo Santos, notária e re-
gistradora civil de Guararema, Nova Venécia, 
acredita que foi positivo que o CNJ autorize 
a mediação nas serventias extrajudiciais e que 
esta é uma grande conquista para os delegatá-
rios capixabas.

“É uma grande tendência que o Conselho 
Nacional de Justiça regulamente a “mediação 

extrajudicial”, pois é mais uma ferramenta que 
o Estado tem para ser mais eficiente quanto 
às demandas que são direcionadas, tendo em 
vista, que seremos um meio de resolução de 
conflitos impedindo que incontáveis litígios 
cheguem ao Poder Judiciário”.

A formação de mediadores judiciais organi-
zada pelo Sinoreg/ES tem previsão para aca-
bar em junho deste ano.

“A princípio temos que 
reconhecer a mediação judicial 
como um método que é uma 
tendência, em virtude da alta 
demanda processual existente 

no Poder Judiciário”

Caio Giandorli Ivanov, 
mediador judicial em formação

Por Elaine Viana

R
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s instrutoras de mediação formadas 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), Paula Morgado Horta Mon-

jardim Cavalcanti, Jussiara dos Santos Martins 
de Souza e Lavinia Vieira de Andrade Wai-
chert Lyrio, concederam entrevista à Revista 
de Direito Notarial e de Registro do Sindicato 
dos Notários e Regustradores do Estado do 
Espírito Santo (Sinoreg-ES), falaram sobre 
o curso ministrado no Sindicato e como um 
notário e registrador podem contribuir com o 
Poder Judiciário ao atuarem como mediador.

RDNR – Como é dividido o curso de capaci-
tação em mediação?
Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e La-
vinia Lyrio – O curso de mediação judicial 
possui duas partes: uma teórica, de 40 horas, e 
uma prática, com no mínimo 60 horas. O cur-
so alia a teoria e a prática em um modelo vi-
vencial, que incentiva os alunos não só a atua-
rem como mediadores, mas também como 
elementos multiplicadores da política de pa-
cificação social inaugurada pela Resolução 
nº 125 do CNJ. Também congrega elementos 
para promoção da mudança de paradigma de 
uma sociedade culturalmente voltada para o 
litígio, passando o estabelecimento de resolu-
ção de conflitos por meios cooperativos.

RDNR – Como está o desenvolvimento da 
mediação no Espírito Santo?
Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e Lavi-
nia Lyrio – O Espírito Santo tem trabalhado 
fortemente para a formação de mediado-
res judiciais, cumprindo todos os requisi-
tos exigidos pelo CNJ, contribuindo para a 

Paula Morgado (esq), Jussiara dos Santos e Lavínia Vieira (dir) 
estão à frente da capacitação dos novos mediadores judiciais

“Mediação e Conciliação são métodos auto-
compositivos com características diferentes”
Instrutoras de mediação formadas pelo CNJ falam sobre a capacitação 
realizada por notários e registradores no Espírito Santo

“O Espírito Santo tem 
trabalhado fortemente para 
a formação de mediadores 

judiciais, cumprindo todos os 
requisitos exigidos pelo CNJ”

implantação célere desta Política Pública.

RDNR – Como vê o interesse dos notários e 
registradores no curso de formação em me-
diação?
Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e Lavinia 
Lyrio – As ferramentas da mediação podem 
contribuir em muito para o desenvolvimento 
do trabalho desta categoria. Mais que apenas 
ensinar mediação, esta política possui caráter 
pedagógico de incentivo à cidadania permea-
da pelo entendimento, atuação cooperativa 

A
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“A mediação é realizada em 
situações onde exista relação 
continuada entre as partes, 

enquanto a conciliação é mais 
apropriada para relações 

pontuais”

diadores judiciais, tendo em vista que a sessão 
de mediação é confidencial.

RDNR - Quais casos não são de competência 
do mediador judicial?
Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e Lavi-
nia Lyrio – O mediador judicial pode atuar 
em matérias de direitos disponíveis e direitos 
indisponíveis passíveis de transação.

RDNR – Se uma pessoa tem um processo na 
Justiça ela pode solicitar a intermediação de 
um mediador? Como proceder nesses casos?
Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e Lavi-
nia Lyrio – A mediação judicial pode ser soli-
citada em qualquer fase do processo ao juiz da 
Vara em que tramitam os autos.

RDNR – Mediação e conciliação têm o mes-
mo objetivo?
Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e Lavi-
nia Lyrio – Mediação e Conciliação são mé-
todos autocompositivos com características 
diferentes. Brevemente podemos dizer que a 
mediação é realizada em situações onde exista 
relação continuada entre as partes, enquanto 
a conciliação é mais apropriada para relações 
pontuais. Até por isso a mediação tem dispo-
nibilizada para ela um tempo bem maior que 
a conciliação, podendo inclusive ser realizada 
em várias sessões. Normalmente as concilia-
ções são realizadas em tempo bastante curto.

SINOREG-ES – Os mediadores formados no 
ES podem atuar em outro estado?
Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e Lavi-
nia Lyrio – Em tese sim, desde que cumpram 
os requisitos do Tribunal do Estado em que 
deseja atuar e que por ele seja aceito.

e pacífica. Assim, é muito importante que 
os notários e registradores manifestem esse 
interesse em desenvolver estas ferramentas.

RDNR – Qualquer pessoa pode se tornar 
um mediador?
Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e Lavi-
nia Lyrio – Não. É necessário cumprir os re-
quisitos do artigo 11 da Lei 13.140/2015.

RDNR – Como acontece o procedimento da 
mediação?

Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e Lavinia 
Lyrio – A mediação judicial acontece por in-
dicação do magistrado ou por solicitação das 
partes em um ambiente sigiloso, com atuação 
neutra e imparcial de mediadores devidamen-
te capacitados segundo as normas do CNJ e 
cadastrados no respectivo Tribunal de Justiça.

RDNR – Quem pode estar presente no mo-
mento da sessão de mediação?
Paula Cavalcanti, Jussiara de Souza e Lavi-
nia Lyrio – Apenas as partes, advogados e me-
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a) Regulamentação: 
A aplicação do provimento não será automá-
tica. Nos termos do artigo 4º, o processo de 
autorização dos serviços notariais e de registro 
para a realização de conciliação e de mediação 
deverá ser regulamentado pelos Núcleos Per-
manentes de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos (Nupemec) e pelas Corregedorias-
Gerais de Justiça (CGJ) dos estados e do Distri-
to Federal. O ideal, para se manter uma padro-
nização nacional, seria que todos os tribunais 
regulassem de forma semelhante a matéria, 

ainda que observadas as peculiaridades de cada 
estado ou região, assegurando a implementa-
ção de uma política institucional uniforme.

b) autoRização: 
Os serviços notariais e de registro deverão 
pedir uma autorização específica para que o 
serviço seja prestado, sob supervisão do dele-
gatário, por no máximo cinco escreventes ha-
bilitados (artigo 4º, parágrafo único). Embora 
o provimento não esteja expresso sobre quem 
deva conceder essa autorização e o assunto 
possa ser objeto de regulamentação no âm-
bito dos estados, tem-se que, em princípio, a 
autorização só precisará ser solicitada às Cor-
regedorias (e não ao Nupemec), as quais man-
terão em seu site listagem pública dos serviços 
notariais e de registro autorizados, indicando 
o nome dos conciliadores e mediadores, de li-
vre escolha das partes (artigo 3º). De qualquer 
forma, caberá ao Nupemec efetuar o cadastro 
dos serviços notariais e de registro que este-
jam prestando os serviços de conciliação e de 
mediação, nos mesmos termos previstos para 

Permitir que Cartórios façam conciliação 
e mediação é iniciativa bem-vinda

“O Provimento 67/2018 
representa o atendimento às 
reivindicações dos serviços 
notariais e de registros, que 

já vinham apostando no 
oferecimento da conciliação e 

da mediação à sociedade”

Por Trícia Navarro Xavier Cabral

Nos últimos anos, a conciliação e a me-
diação têm ganhado relevante atenção 
dos legisladores. A Resolução 125/2010 

do CNJ, o Código de Processo Civil de 2015 e 
a Lei 13.140/2015 definitivamente criaram um 
microssistema legislativo que consagra o uso 
desses métodos adequados de solução de dis-
putas em nosso ordenamento jurídico.

Não obstante, há outros projetos legislativos 
no âmbito federal e administrativo que tam-
bém passaram a regulamentar a conciliação e a 
mediação entre as formas de resolução de con-
flitos. Um exemplo é o PL 8.058/2014, que ins-
titui processo especial para controle e interven-
ção em políticas públicas pelo Poder Judiciário, 
podendo-se citar, ainda, a PEC 108/2015, que 
acrescenta inciso LXXIX ao artigo 5º da Cons-
tituição Federal, para estabelecer o emprego 
de meios extrajudiciais de solução de conflitos 
como um direito fundamental. Essa realidade 
indica que, em praticamente dois anos, o tema 
da conciliação e da mediação está ganhando 
adeptos e transformando o nosso tradicional 
modelo adversariam de resolução de disputas 
em um formato mais aberto à consensualidade.

A novidade mais recente foi o Provimento 
67, de 26 de março de 2018, editado pelo corre-
gedor nacional da Justiça, ministro João Otávio 
de Noronha, dispondo sobre os procedimentos 
de conciliação e mediação nos serviços nota-
riais e de registro do Brasil. Trata-se de uma an-
tiga reivindicação dos notários, que já vinham 
se estruturando para o oferecimento dos refe-
ridos serviços. Em 2016, houve uma consulta 
no CNJ (0003416-44.2016.2.00.0000) sobre 
dois temas: a) a possibilidade de os notários e 
registradores realizarem conciliações e media-
ções voluntariamente no âmbito judicial; e b) a 
viabilidade de os cartórios extrajudiciais pres-
tarem serviços de conciliação e de mediação 
no âmbito extrajudicial. A primeira questão foi 
respondida positivamente. Já a segunda foi no 
sentido da necessidade de prévia normatização 
pelo CNJ, garantindo a padronização e a ade-
quada fiscalização dos serviços, o que se con-
cretizou por meio do provimento em comento.

Com 42 artigos, verifica-se que o Provimen-
to 67/2018 tentou compatibilizar suas disposi-
ções com a Resolução 125/2010 do CNJ, com 
o Código de Processo Civil e com a Lei de Me-
diação (Lei 13.140/2015), tendo como pontos 
mais relevantes:
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as câmeras privadas (artigo 167, CPC). Já a 
fiscalização da prestação dos serviços será fei-
ta pela Corregedoria e pelo juiz coordenador 
do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Cejusc) da jurisdição a que este-
jam vinculados (artigo 5º, caput). Por sua vez, 
o cadastro e os dados estatísticos ficarão sob 
responsabilidade do Nupemec.

c) conciliadoRes e mediadoRes: 
O provimento também exige, no artigo 6º, 
a devida capacitação dos facilitadores, nos 
moldes curriculares do Anexo I da Resolução 
125/2010, com redação dada pela Emenda 
2, de 8 de março de 2016, inclusive estabele-
cendo a necessidade de realização de curso 
de aperfeiçoamento a cada dois anos (artigo 
6º, parágrafo 2º). Ademais, a capacitação será 
custeada pelos serviços notariais e de regis-
tro (artigo 6º, parágrafo 1º). O cadastro dos 
conciliadores habilitados será feito pelo Nu-
pemec, que também ficará responsável por 
colher e publicar os dados qualitativos e quan-
titativos relativos à atuação dos facilitadores 
(artigo 5º, parágrafos 1º e 2º). Ao que indica 
o provimento, haverá uma relação específica 
de conciliadores e mediadores formada pelos 
serviços notariais e de registro para a atuação 
nesses órgãos, podendo ser formada por es-
creventes (no máximo cinco) ou por pessoas 
por eles indicadas. Não há muita clareza no 
ato normativo se cada órgão terá seus pró-
prios nomes de conciliadores e mediadores, 
ou se haverá uma listagem geral, envolvendo 
todos os facilitadores habilitados no estado, 
podendo as partes escolher livremente den-
tro dessa relação geral. Contudo, não parece 
haver qualquer impedimento de que, na falta 
de conciliadores e mediadores pertencentes a 
uma serventia extrajudicial, as partes possam 
se valer, tanto da listagem pública da Corre-
gedoria quanto do cadastro mantido pelo Nu-
pemec, independentemente de quem tenha 
custeado a capacitação.

d) PRincíPios, deveRes 
e imPedimentos dos 
conciliadoRes e mediadoRes: 
O provimento também reforça a necessidade 
de observância aos princípios atinentes aos 
conciliadores e mediadores (artigo 7º), bem 
como o dever de confidencialidade de todos 

os participantes da conciliação ou de media-
ção (artigo 8º). Exige, ainda, a observância das 
regras de impedimento e suspeição previstas 
do CPC e na Lei de Mediação (artigo 9º), mas 
ressalta que os notários e registradores pode-
rão prestar serviços profissionais relacionados 
com suas atribuições às partes envolvidas em 
sessão de conciliação ou de mediação de sua 
responsabilidade (artigo 9º, parágrafo único).

e) PaRtes: 
O artigo 10 diz que podem participar da con-
ciliação e da mediação como requerente ou 
requerido pessoa natural absolutamente ca-
paz, pessoa jurídica e entes despersonalizados 
a que a lei confere capacidade postulatória. 
Na realidade, verifica-se ter ocorrido aqui um 

evidente erro material, já que não se trata de 
capacidade postulatória, que é a aptidão para 
postular em juízo, conferida a advogado legal-
mente habilitado, mas, sim, de capacidade ci-
vil (de fato), relativa à aptidão para o exercício 
de direitos e obrigações. O provimento tam-
bém prevê que pessoa natural, jurídica e estes 
despersonalizados podem ser representados, 
na forma da lei (artigo 10, parágrafos 1° a 4º). 
Já o artigo 11 praticamente reproduz o artigo 
10 da Lei de Medição, facultando às partes a 
assistência por advogado ou defensor públi-
co, mas exigindo que, comparecendo uma 
das partes desacompanhada, o conciliador ou 
mediador suspenderá o procedimento até que 
todas estejam devidamente assistidas. Trata-se 
de medida que visa resguardar a paridade de 
armas e o equilíbrio entre as partes.

f) abRangência da 
conciliação e da mediação: 
o artigo 12 do provimento dispõe que pode-
rão ser objeto de conciliação e de mediação 
direitos disponíveis ou os indisponíveis que 
admitam transação. Por sua vez, o objeto da 
conciliação e da mediação também pode-
rá versar sobre todo o conflito ou parte dele. 

Trícia Navarro Xavier Cabral é juíza de Direito, doutora e mestre em Direito Processual

“Resta agora às Corregedorias-
Gerais de Justiça dos Estados 

e do Distrito Federal e aos 
Nupemecs se apressarem na 
regulamentação local exigida 

pelo Provimento 67/2018”
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Trícia Navarro Xavier Cabral é juíza de Direito 
no Espírito Santo, pós-doutoranda em Direito 
Processual pela Universidade de São Paulo 
(USP), doutora em Direito Processual pela 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) e mestre em Direito Processual pela 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes). É membro da Comissão Acadêmica do 
Fonamec e membro efetivo do IBDP.

Fonte: Revista Consultor Jurídico

Assim, na autocomposição envolvendo di-
reitos disponíveis não se exigirá a homolo-
gação judicial, cabendo às partes optar por 
transformar o título executivo extrajudicial 
em judicial, nos termos do artigo 515, III, do 
CPC. Já o acordo envolvendo direitos indis-
poníveis, mas transigíveis, deverá ser obriga-
toriamente homologado, cabendo ao cartório 
providenciar a remessa ao juízo competente 
e, após a homologação, entregar o termo ho-
mologado às partes (artigo 12, parágrafos 1º 
e 2º). Diante dessa abertura para a realização, 
pelas serventias extrajudiciais, de conciliação 
e de mediação envolvendo direitos indisponí-
veis, mas transacionáveis, questiona-se sobre 
a possibilidade de o requerimento ter como 
objeto conflitos familiares, envolvendo meno-
res, ainda que devidamente representados ou 
assistidos. A resposta é negativa. Isso porque 
o Estado, no intuito de preservar relações fa-
miliares e de proteger crianças, adolescentes e 
idosos, entendeu necessário submeter, ao Po-
der Judiciário, a resolução de conflitos que en-
volvam os referidos temas. Dessa forma, não 
se mostra viável, na atual conjuntura legislati-
va, a realização de conciliação ou mediação no 
âmbito dos serviços notariais e de registro que 
tenham por objeto matérias que por determi-
nação legal dependam de chancela judicial, 
salvo se houver alteração legislativa.

g) RequeRimento de conciliação 
ou de mediação: 
O requerimento poderá ser dirigido a qual-
quer serviço notarial ou de registro de acordo 
com as referidas competências e ainda poderá 
ser formulado por uma parte ou por ambos 
os interessados (artigo 13, parágrafo único). 
Haverá um formulário contendo requisitos 
mínimos a serem preenchidos, sob pena de 
rejeição do pedido (artigos 14 e 15). Com o 
recebimento do requerimento, será designada, 
de imediato, data e hora para a realização da 
sessão de conciliação ou de mediação (artigo 
18), com a notificação da parte requerida por 
qualquer meio idôneo de comunicação, mas 
preferencialmente pelo eletrônico (artigo 19). 
A parte requerida será esclarecida sobre a fa-
cultatividade de sua participação e ainda po-
derá, querendo, indicar outro dia e hora para 
a realização do ato (artigo 20).

h) estRutuRa e Realização 
das sessões: 
De acordo com o artigo 21, os serviços no-
tariais e de registro manterão espaço próprio 
para a realização das sessões de conciliação e 
de mediação. Na data e hora designadas, será 
feito o chamamento das partes e, na ausência 

de qualquer uma delas, o requerimento será 
arquivado, exceto nas hipóteses do parágrafo 
2º, do artigo 21. Obtido o acordo, o termo será 
arquivado em livro próprio e terá força de tí-
tulo executivo extrajudicial, nos termos do ar-
tigo 784, IV, do CPC (artigo 22). O requerente 
também poderá desistir, a qualquer tempo, do 
requerimento, que será arquivado indepen-
dentemente da anuência da parte contrária 
(artigo 24).

i) cRiação de novos livRos: 
Para a prestação dos serviços de conciliação e 
mediação pelos sérvios notariais e de registro, 
será necessária a criação de três livros: a) livro 
de protocolo específico para requerimentos de 
conciliação e de mediação; b) livro de conci-
liação e de mediação contendo os termos de 
audiência de conciliação ou de mediação; c) 
livro de conciliação e de mediação para a la-
vratura de audiências por meio eletrônico (ar-
tigos 26 a 35).

j) custos dos seRviços: 
De acordo com o artigo 16, no ato do reque-
rimento, o requerente pagará emolumentos 
referentes a uma sessão de mediação de até 
60 minutos. Enquanto não regulamentados 
os emolumentos no âmbito dos estados e do 
Distrito Federal, aplicar-se-á às conciliações e 
às mediações extrajudiciais a tabela referente 
ao menor valor cobrado na lavratura de es-
critura pública sem valor econômico (artigo 
36). Ultrapassados os 60 minutos, serão co-
brados emolumentos proporcionais ao tempo 
excedido, ou então o valor integral relativo a 
cada nova sessão. Esses valores poderão ser 
rateados entre as partes, que também pode-
rão dispor de modo diverso (artigo 36). Na 
hipótese de arquivamento do requerimento 
antes da sessão, será restituído ao requerente 
75% do valor pago, com exceção das despesas 
de notificação, salvo se ocorrer a desistência 
do pedido antes da realização do ato (artigo 
38). Os serviços notariais e de registros tam-
bém deverão fazer sessões de conciliação e de 
mediação não remuneradas para atender às 
demandas de gratuidade, como contrapartida 
da autorização para prestar o serviço, no per-
centual estabelecido pelo tribunal respectivo 
(artigo 39).

k) disPosições finais: 
O artigo 40 do provimento dispõe sobre a 
vedação de os serviços notariais e de registro 
estabelecerem, em documentos por eles expe-
didos, cláusula compromissória de concilia-
ção ou de mediação extrajudicial. Trata-se de 
medida que visa evitar a captação indireta de 

serviços de conciliação e de mediação, além 
de eventualmente comprometer a autonomia 
privada das partes quanto à escolha voluntária 
por essas vias de solução de conflito.

O Provimento 67/2018 representa o atendi-
mento às reivindicações dos serviços notariais 
e de registros, que já vinham apostando no 
oferecimento da conciliação e da mediação à 
sociedade. Trata-se de iniciativa louvável, não 
só por propiciar a padronização e a fiscaliza-
ção das atividades pelos órgãos competentes, 
mas também por oferecer ao cidadão um 
ambiente seguro para a solução de seus con-
flitos, especialmente nas localidades em que 
os Cejuscs ainda não foram instalados. Isso 
porque as serventias extrajudiciais, dotadas de 
fé pública, têm todo o potencial de garantir a 
prestação de serviços de conciliação e media-
ção adequadamente, servindo de importante 
fonte de disseminação da política pública per-
manente de incentivo e aperfeiçoamento dos 
mecanismos consensuais de solução de lití-
gios e da pacificação social.

Resta agora às Corregedorias-Gerais de 
Justiça dos estados e do Distrito Federal e aos 
Nupemecs se apressarem na regulamentação 
local exigida pelo provimento em comento, 
permitindo que a população seja brindada 
com o oferecimento de conciliação e de me-
diação também pelos serviços notariais e de 
registro.

Também será imprescindível que haja um 
correto acompanhamento quanto à qualidade 
dos serviços prestados e quanto à satisfação 
dos usuários. Assim, com a formação adequa-
da e cada vez maior dessa teia de ofertas de 
serviços de conciliação e de mediação, espe-
ra-se que, a médio prazo, possamos ter uma 
realidade completamente diferente em relação 
à aceitação desses métodos de solução de con-
trovérsias pelo cidadão e pelos profissionais 
do Direito, especialmente os advogados, os 
quais terão papel decisivo no fomento e na 
implementação dessa relevante política públi-
ca. E como resultado de todos esses esforços, 
teremos a consolidação, em definitivo, da Jus-
tiça multiportas no Brasil.
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O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de 
suas atribuições constitucionais, legais e regimentais e

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de norma-
tização do Poder Judiciário dos atos praticados por 
seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição 
Federal de 1988);

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário 
de fiscalizar os serviços notariais e de registro (arts. 
103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Na-
cional de Justiça de expedir provimentos e outros atos 
normativos destinados ao aperfeiçoamento das ativi-
dades dos serviços notariais e de registro (art. 8º, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos notários e registra-
dores de cumprir as normas técnicas estabelecidas 
pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, 
de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO a incumbência do Conselho Nacio-
nal de Justiça de consolidar uma política pública per-
manente de incentivo e aperfeiçoamento dos meca-
nismos consensuais de solução de litígios (Resolução 
CNJ n. 125, de 29 de novembro de 2010);

CONSIDERANDO a efetividade da conciliação e da 
mediação como instrumentos de pacificação social, 
solução e prevenção de litígios;

CONSIDERANDO a necessidade de organização e 
uniformização de normas e procedimentos afetos 
aos serviços de conciliação, mediação e a outros mé-
todos consensuais de solução de conflitos, a serem 
prestados, de forma facultativa, pelos serviços nota-
riais e de registro;

CONSIDERANDO as disposições do Código de Pro-
cesso Civil, da Lei n. 13.140, de 26 de junho de 
2015, as sugestões e aquiescência da Comissão de 
Acesso à Justiça e Cidadania (CAJC), do Conselho 
Nacional de Justiça, bem como a decisão proferida 
nos autos do Pedido de Providências n. 0005163-
92.2017.2.00.0000,

RESOLVE:
Seção I
Das Regras Gerais

Art. 1º Dispor sobre os procedimentos de conciliação 
e de mediação nos serviços notariais e de registro do 
Brasil.

Art. 2º Os procedimentos de conciliação e de me-
diação nos serviços notariais e de registro serão fa-
cultativos e deverão observar os requisitos previstos 
neste provimento, sem prejuízo do disposto na Lei n. 
13.140/2015.

Art. 3º As corregedorias-gerais de justiça dos Estados 
e do Distrito Federal e dos Territórios manterão em 
seu site listagem pública dos serviços notariais e de 
registro autorizados para os procedimentos de conci-
liação e de mediação, indicando os nomes dos con-

ciliadores e mediadores, de livre escolha das partes.

Art. 4º O processo de autorização dos serviços no-
tariais e de registro para a realização de conciliação 
e de mediação deverá ser regulamentado pelos Nú-
cleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solu-
ção de Conflitos (NUPEMEC) e pelas corregedorias-ge-
rais de justiça (CGJ) dos Estados e do Distrito Federal 
e dos Territórios.

Parágrafo único. Os serviços notariais e de registro 
poderão solicitar autorização específica para que o 
serviço seja prestado, sob supervisão do delegatário, 
por no máximo cinco escreventes habilitados.

Art. 5º Os procedimentos de conciliação e de media-
ção serão fiscalizados pela CGJ e pelo juiz coorde-
nador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC) da jurisdição a que estejam vin-
culados os serviços notariais e de registro.

1º O NUPEMEC manterá cadastro de conciliadores e 
mediadores habilitados, do qual deverão constar da-
dos relevantes de atuação, tais como o número de 
causas de que participou, o sucesso ou insucesso da 
atividade, a matéria sobre a qual versou a controvér-
sia, além de outras informações que julgar relevantes.

2º Os dados colhidos na forma do parágrafo anterior 
serão classificados sistematicamente pelo NUPE-
MEC, que os publicará, ao menos anualmente, para 
conhecimento da população e para fins estatísticos 
e de avaliação da conciliação e da mediação pelos 
serviços notariais e de registro e de seus conciliado-
res e mediadores.

Art. 6º Somente poderão atuar como conciliadores ou 
mediadores aqueles que forem formados em curso 
para o desempenho das funções, observadas as di-
retrizes curriculares estabelecidas no Anexo I da Re-
solução CNJ n. 125/2010, com a redação dada pela 
Emenda n. 2, de 8 de março de 2016.

1º O curso de formação mencionado no caput deste 
artigo será custeado pelos serviços notariais e de re-
gistro e será ofertado pelas escolas judiciais ou por 
instituição formadora de mediadores judiciais, nos 
termos do art. 11 da Lei n. 13.140/2015, regulamen-
tada pela Resolução ENFAM n. 6 de 21 de novembro 
de 2016.

2º Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito 
Federal e dos Territórios poderão credenciar asso-
ciações, escolas e institutos vinculados aos serviços 
notariais e de registro não integrantes do Poder Judi-
ciário para que realizem, sob supervisão, o curso de 
formação mencionado no caput deste artigo, desde 
que respeitados os parâmetros estabelecidos pela 
Resolução ENFAM n. 6/2016.

3º Os conciliadores e mediadores autorizados a pres-
tar o serviço deverão, a cada 2 (dois) anos, contados 
da autorização, comprovar à CGJ e ao NUPEMEC a 
que estão vinculados a realização de curso de aper-
feiçoamento em conciliação e em mediação.

4º A admissão, como conciliadores ou mediadores, 

daqueles que comprovarem a realização do curso de 
formação mencionado no caput deste artigo promovi-
do por entidade não integrante do Poder Judiciário e 
anterior à edição deste provimento será condicionada 
a prévio treinamento e aperfeiçoamento (art. 12, § 
1º, da Resolução CNJ n. 125/2010).

Art. 7º O conciliador e o mediador observarão os 
princípios e regras previstos na Lei n. 13.140/2015, 
no art. 166 do CPC e no Código de Ética de Concilia-
dores e Mediadores (Anexo III da Resolução CNJ n. 
125/2010).

Art. 8º Toda e qualquer informação revelada na ses-
são de conciliação ou mediação será confidencial, 
salvo as hipóteses do art. 30 da Lei n. 13.140/2015.

1º O dever de confidencialidade aplica-se ao con-
ciliador, ao mediador, às partes, a seus prepostos, 
advogados, assessores técnicos e a outras pessoas 
que tenham, direta ou indiretamente, participado dos 
procedimentos.

2º Não será protegida pela regra de confidencialidade 
a informação relativa à ocorrência de crime de ação 
pública.

3º A confidencialidade não afastará o dever de pres-
tar informações à administração tributária.

4º Serão vedados para fim diverso daquele expressa-
mente deliberado pelas partes o registro, a divulga-
ção e a utilização das informações apresentadas no 
curso do procedimento.

Art. 9º Aos que atuarem como conciliadores e me-
diadores aplicar-se-ão as regras de impedimento e 
suspeição, nos termos do disposto nos arts. 148, 
II, 167, § 5º, 172 e 173 do CPC e 5º a 8º da Lei n. 
11.340/2015, devendo, quando constatadas essas 
circunstâncias, ser informadas aos envolvidos, inter-
rompendo-se a sessão.

Parágrafo único. Notários e registradores poderão 
prestar serviços profissionais relacionados com suas 
atribuições às partes envolvidas em sessão de conci-
liação ou de mediação de sua responsabilidade.

Seção II
Das Partes

Art. 10. Podem participar da conciliação e da media-
ção como requerente ou requerido a pessoa natural 
absolutamente capaz, a pessoa jurídica e os entes 
despersonalizados a que a lei confere capacidade 
postulatória.

1º A pessoa natural poderá ser representada por 
procurador devidamente constituído, mediante ins-
trumento público ou particular com poderes para 
transigir e com firma reconhecida.

2º A pessoa jurídica e o empresário individual pode-
rão ser representados por preposto, munido de carta 
de preposição com poderes para transigir e com firma 
reconhecida, sem necessidade da existência de vín-
culo empregatício.

Veja a íntegra do Provimento nº 67/2018 
do Conselho Nacional de Justiça
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3º Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de 
representação mediante a exibição dos seus atos 
constitutivos.

4º Os entes despersonalizados poderão ser represen-
tados conforme previsto em lei.

Art. 11. As partes poderão ser assistidas por advoga-
dos ou defensores públicos munidos de instrumento 
de mandato com poderes especiais para o ato.

Parágrafo único. Comparecendo uma das partes de-
sacompanhada de advogado ou de defensor público, 
o conciliador ou mediador  suspenderá o procedimen-
to até que todas estejam devidamente assistidas.

Seção III
Do Objeto

Art. 12. Os direitos disponíveis e os indisponíveis que 
admitam transação poderão ser objeto de concilia-
ção e de mediação, o qual poderá versar sobre todo o 
conflito ou parte dele.

1º A conciliação e a mediação que envolvam direitos 
indisponíveis, mas transigíveis, deverão ser homolo-
gadas em juízo, na forma do art. 725, VIII, do CPC e 
do art. 3º, § 2º, da Lei n. 13.140/2015.

2º Na hipótese do parágrafo anterior, o cartório enca-
minhará ao juízo competente o termo de conciliação 
ou de mediação e os documentos que instruíram o 
procedimento e, posteriormente, em caso de homo-
logação, entregará o termo homologado diretamente 
às partes.

Seção IV
Do Requerimento

Art. 13. O requerimento de conciliação ou de media-
ção poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial ou 
de registro de acordo com as respectivas competên-
cias (art. 42 da Lei n. 13.140/2015).

Parágrafo único. Admitir-se-á a formulação de reque-
rimento conjunto firmado pelos interessados.

Art. 14. São requisitos mínimos do requerimento de 
realização de conciliação ou de mediação:

I – qualificação do requerente, em especial, o nome 
ou denominação social, endereço, telefone e e-mail 
de contato, número da carteira de identidade e do ca-
dastro de pessoas físicas (CPF) ou do cadastro nacio-
nal de pessoa jurídica (CNPJ) na Secretaria da Receita 
Federal, conforme o caso;
II – dados suficientes da outra parte para que seja 
possível sua identificação e convite;
III – a indicação de meio idôneo de notificação da 
outra parte;
IV – narrativa sucinta do conflito e, se houver, propos-
ta de acordo;
V – outras informações relevantes, a critério do re-
querente.

1º Para os fins do caput deste artigo, os serviços nota-
riais e de registro poderão disponibilizar aos usuários, 
por intermédio da rede mundial de computadores ou 
presencialmente, um formulário-padrão.

2º Caberá ao requerente oferecer tantas cópias do 

requerimento quantas forem as partes interessadas, 
caso não opte pelo meio eletrônico como forma de 
notificação.

3º Serão de inteira responsabilidade do requerente a 
veracidade e correção dos dados fornecidos relacio-
nados nos incisos I a V deste artigo.

Art. 15. Após o recebimento e protocolo do reque-
rimento, se, em exame formal, for considerado não 
preenchido algum dos requisitos previstos no art. 14 
deste provimento, o requerente será notificado, prefe-
rencialmente por meio eletrônico, para sanar o vício 
no prazo de 10 (dez) dias, marcando-se nova data 
para audiência, se necessário.

1º Persistindo o não cumprimento de qualquer dos 
requisitos, o conciliador ou o mediador rejeitará o 
pedido.

2º A inércia do requerente acarretará o arquivamento 
do pedido por ausência de interesse.

Art. 16. No ato do requerimento, o requerente pagará 
emolumentos referentes a uma sessão de mediação 
de até 60 (sessenta) minutos.

Art. 17. A distribuição do requerimento será anotada 
no livro de protocolo de conciliação e de mediação 
conforme a ordem cronológica de apresentação.

Art. 18. Ao receber o requerimento, o serviço nota-
rial ou de registro designará, de imediato, data e 
hora para a realização da sessão de conciliação ou 
de mediação e dará ciência dessas informações ao 
apresentante do pedido, dispensando-se a notifica-
ção do requerente.

1º A ciência a que se refere o caput deste artigo re-
cairá na pessoa do apresentante do requerimento, 
ainda que não seja ele o requerente.

2º Ao apresentante do requerimento será dado recibo 
do protocolo e de todos os valores recebidos a título 
de depósito prévio.

Art. 19. A notificação da parte requerida será reali-
zada por qualquer meio idôneo de comunicação, de-
vendo ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, 
por carta com AR ou notificação por oficial de registro 
de títulos e documentos do domicílio de quem deva 
recebê-la.

1º O serviço notarial ou de registro informará ao re-
querente os meios idôneos de comunicação permiti-
dos e respectivos custos.

2º O requerente arcará com o custo da notificação; 
no entanto, se for feita por meio eletrônico, não será 
cobrada.

3º O custo do envio da carta com AR não poderá ser 
superior ao praticado pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos e o custo da notificação por oficial 
de registro de títulos e documentos será o previsto na 
tabela de emolumentos.

Art. 20. O serviço notarial ou de registro remeterá, 
com notificação, cópia do requerimento à parte re-
querida, esclarecendo, desde logo, que sua parti-
cipação na sessão de conciliação ou de mediação 
será facultativa e concederá prazo de 10 (dez) dias 
para que, querendo, indique, por escrito, nova data 

e horário, caso não possa comparecer à sessão de-
signada.

Parágrafo único. Para a conveniência dos trabalhos, 
o serviço notarial ou de registro poderá manter con-
tato com as partes no intuito de designar data de 
comum acordo para a sessão de conciliação ou de 
mediação.

Seção V
Das Sessões

Art. 21. Os serviços notariais e de registro manterão 
espaço reservado em suas dependências para a rea-
lização das sessões de conciliação e de mediação 
durante o horário de atendimento ao público.

1º Na data e hora designados para a realização da 
sessão de conciliação ou de mediação, realizado o 
chamamento nominal das partes e constatado o não 
comparecimento de qualquer delas, o requerimento 
será arquivado.

2º Não se aplicará o disposto no parágrafo anterior se 
estiverem preenchidos, cumulativamente, os seguin-
tes requisitos:

I – pluralidade de requerentes ou de requeridos;
II – comparecimento de ao menos duas partes con-
trárias com o intuito de transigir;
III – identificação formal da viabilidade de eventual 
acordo.

3º A sessão de conciliação ou de mediação terá eficá-
cia apenas entre as partes presentes.

Art. 22. Obtido o acordo, será lavrado termo de con-
ciliação ou de mediação e as partes presentes assi-
narão a última folha do termo, rubricando as demais. 
Finalizado o procedimento, o termo será arquivado no 
livro de conciliação e de mediação.

Parágrafo único. Será fornecida via do termo de con-
ciliação ou de mediação a cada uma das partes pre-
sentes à sessão, que será considerado documento 
público com força de título executivo extrajudicial, nos 
termos do art. 784, IV, do CPC.

Art. 23. A não obtenção de acordo não impedirá a 
realização de novas sessões de conciliação ou de 
mediação até que finalizadas as tratativas.

Art. 24. O pedido será arquivado, independentemen-
te de anuência da parte contrária, se o requerente 
solicitar, a qualquer tempo e por escrito, a desistência 
do pedido.

1º Solicitada a desistência, o requerimento será ar-
quivado em pasta própria, não subsistindo a obrigato-
riedade de sua conservação quando for microfilmado 
ou gravado por processo eletrônico de imagens.

2º Presumir-se-á a desistência do requerimento se 
o requerente, após notificado, não se manifestar no 
prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 25. Em caso de não obtenção do acordo ou de 
desistência do requerimento antes da sessão de 
conciliação ou de mediação, o procedimento será 
arquivado pelo serviço notarial ou de registro, que 
anotará essa circunstância no livro de conciliação e 
de mediação.
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Seção VII
Dos Emolumentos

Art. 36. Enquanto não editadas, no âmbito dos Esta-
dos e do Distrito Federal, normas específicas relativas 
aos emolumentos, observadas as diretrizes previstas 
pela Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, apli-
car-se-á às conciliações e às mediações extrajudiciais 
a tabela referente ao menor valor cobrado na lavratu-
ra de escritura pública sem valor econômico.

1º Os emolumentos previstos no caput deste artigo re-
ferem-se a uma sessão de até 60 (sessenta) minutos 
e neles será incluído o valor de uma via do termo de 
conciliação e de mediação para cada uma das partes.

2º Se excedidos os 60 (sessenta) minutos mencio-
nados no parágrafo anterior ou se forem necessárias 
sessões extraordinárias para a obtenção de acordo, 
serão cobrados emolumentos proporcionais ao tem-
po excedido, na primeira hipótese, e relativos a cada 
nova sessão de conciliação ou de mediação, na se-
gunda hipótese, mas, em todo caso, poderá o custo 
ser repartido pro rata entre as partes, salvo se transi-
girem de forma diversa.

3º Será considerada sessão extraordinária aquela 
não prevista no agendamento.

Art. 37. É vedado aos serviços notariais e de registro 
receber das partes qualquer vantagem referente à ses-
são de conciliação ou de mediação, exceto os valores 
relativos aos emolumentos e despesas de notificação.

Art. 38. Na hipótese de o arquivamento do requeri-
mento ocorrer antes da sessão de conciliação ou de 
mediação, 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
recebido a título emolumentos será restituído ao re-
querente.

Parágrafo único. As despesas de notificação não se-
rão restituídas, salvo se ocorrer desistência do pedido 
antes da realização do ato.

Art. 39. Com base no art. 169, § 2º, do CPC, os servi-
ços notariais e de registro realizarão sessões não re-
muneradas de conciliação e de mediação para aten-
der demandas de gratuidade, como contrapartida da 
autorização para prestar o serviço.

Parágrafo único. Os tribunais determinarão o percen-
tual de audiências não remuneradas, que não poderá 
ser inferior a 10% da média semestral das sessões 
realizadas pelo serviço extrajudicial nem inferior ao 
percentual fixado para as câmaras privadas.

Seção VIII
Das Disposições Finais

Art. 40. Será vedado aos serviços notariais e de regis-
tro estabelecer, em documentos por eles expedidos, 
cláusula compromissária de conciliação ou de media-
ção extrajudicial.

Art. 41. Aplica-se o disposto no art. 132, caput e § 
1º, do Código Civil brasileiro à contagem dos prazos.

Art. 42. Este provimento entra em vigor na data da 
sua publicação, permanecendo válidos os provimen-
tos editados pelas corregedorias de justiça no que 
forem compatíveis.

Ministro João Otávio de Noronha

Seção VI
Dos Livros

Art. 26. Os serviços notariais e de registro optantes 
pela prestação do serviço criarão livro de protocolo 
específico para recebimento de requerimentos de 
conciliação e de mediação.

1º O livro de protocolo, com trezentas folhas, será 
aberto, numerado, autenticado e encerrado pelo 
oficial do serviço notarial e de registro, podendo ser 
utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenti-
cação previamente aprovado pela autoridade judiciá-
ria competente.

2º Do livro de protocolo deverão constar os seguintes 
dados:

I – o número de ordem, que seguirá indefinidamente 
nos livros da mesma espécie;
II – a data da apresentação do requerimento;
III – o nome do requerente;
IV – a natureza da mediação.

Art. 27. Os serviços notariais e de registro que optarem 
por prestar o serviço deverão instituir livro de concilia-
ção e de mediação, cuja abertura atenderá às nor-
mas estabelecidas pelas corregedorias-gerais de jus-
tiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios.

1º Os termos de audiência de conciliação ou de me-
diação serão lavrados em livro exclusivo, vedada sua 
utilização para outros fins.

2º Os livros obedecerão aos modelos de uso corrente, 
aprovados pelo juízo da vara de registros públicos.

3º Os números de ordem dos termos de conciliação 
e de mediação não serão interrompidos ao final de 
cada livro, mas continuarão indefinidamente nos se-
guintes da mesma espécie.

4º Poderá ser adotado simultaneamente mais de um 
livro de conciliação e de mediação para lavratura de 
audiências por meio eletrônico.

5º Deverá ser adotado pelos serviços notariais e de 
registro livro de carga físico, no qual serão correla-
cionados os escreventes e os livros quando o serviço 
utilizar, concomitantemente, mais de um livro de con-
ciliação e de mediação.

6º O livro sob a responsabilidade de um escrevente é 
de seu uso exclusivo, permitida a utilização por outro 
escrevente apenas com autorização prévia do notário 
e do registrador, lançada e datada no livro de carga.

Art. 28. O livro de conciliação e de mediação terá 
trezentas folhas, permitido o acréscimo apenas para 
evitar a inconveniência de cisão do ato.

1º Além do timbre do serviço notarial e de registro, 
todas as folhas conterão o número do livro e do termo 
de conciliação ou de mediação correspondentes, nu-
meradas em ordem crescente por sistema mecânico 
ou eletrônico.

2º Eventual erro material na numeração das folhas 
poderá ser corrigido pelo notário ou registrador, de-
vendo constar do termo de encerramento.

3º O livro eletrônico somente poderá ser adotado por 
sistema que garanta a verificação da existência e con-

teúdo do ato, subordinando se às mesmas regras de 
lavratura atinentes ao livro físico.

Art. 29. Nos termos de audiências de conciliação e 
de mediação lavradas em livro de folhas soltas, as 
partes lançarão a assinatura no final da última, rubri-
cando as demais.

Parágrafo único. Se os declarantes ou participantes 
não puderem, por alguma circunstância, assinar, far-
se-á declaração no termo, assinando a rogo outra 
pessoa e apondo-se à margem do ato a impressão 
datiloscópica da que não assinar.

Art. 30. As folhas soltas utilizadas serão acondiciona-
das em pasta própria, correspondente ao livro a que 
pertençam, até a encadernação, que ocorrerá no pe-
ríodo de até 60 (sessenta) dias subsequentes à data 
do encerramento.

Parágrafo único. O encerramento será feito imediata-
mente após a lavratura do último termo de audiência, 
ainda que pendente o decurso do prazo previsto no 
caput deste artigo para ultimação do ato previamente 
praticado e não subscrito.

Art. 31. O livro de conciliação e de mediação conte-
rá índice alfabético com a indicação dos nomes das 
partes interessadas presentes à sessão, devendo 
constar o número do CPF/CNPJ – ou, na sua falta, o 
número de documento de identidade – e a referência 
ao livro e folha em que foi lavrado o termo de concilia-
ção ou de mediação.

Parágrafo único. Os índices poderão ser elaborados 
pelo sistema de fichas, microfichas ou eletrônico, em 
que serão anotados os dados das partes envolvidas 
nos procedimentos de mediação ou de conciliação.

Art. 32. O livro e qualquer documento oriundo de 
conciliação ou de mediação extrajudicial deverão per-
manecer no ofício e quaisquer diligências judiciais ou 
extrajudiciais que exigirem sua apresentação serão 
realizadas, sempre que possível, no próprio ofício, 
salvo por determinação judicial, caso em que o docu-
mento ou o livro poderá deixar o serviço extrajudicial.

Art. 33. Os serviços notariais e de registro deverão 
manter em segurança permanente os livros e docu-
mentos de conciliação e de mediação, respondendo 
pela ordem, guarda e conservação.

Parágrafo único. O livro de conciliação e de media-
ção poderá ser escriturado em meio eletrônico e o 
traslado do termo respectivo poderá ser disponibili-
zado na rede mundial de computadores para acesso 
restrito, mediante a utilização de código específico 
fornecido às partes.

Art. 34. Os documentos eventualmente apresenta-
dos pelas partes para a instrução da conciliação ou 
da mediação serão examinados e devolvidos a seus 
titulares durante a sessão, devendo os serviços no-
tariais e de registro manter em arquivo próprio, além 
do requerimento firmado pelas partes, todos os docu-
mentos que julgar pertinentes.

Art. 35. Os serviços notariais e de registro observarão 
o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para arquivamento 
dos documentos relativos a conciliação e mediação.
Parágrafo único. Não subsistirá a obrigatoriedade de 
conservação dos documentos microfilmados ou gra-
vados por processo eletrônico de imagens.
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o dia 12 de março, a Associação Na-
cional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil), em parceria 

com a Receita Federal do Brasil, publicou Co-
municado 01/2018 referente a convênio para 
emissão de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
no momento do registro de nascimento.

Como a inscrição do CPF exige um endereço 
com CEP válido no Brasil, os casos de registro 
de nascimento no qual os pais ou declarante 
possua enderenço fora do País, o cartório de-
verá especificar como endereço dos genitores, 
o endereço do estabelecimento de saúde que 
consta na Declaração de Nascido Vivo (DNV).

CONSIDERANDO o convênio celebrado en-
tre a Arpen-Brasil e a Receita Federal do Brasil 
para emissões de CPF no momento do regis-
tro de nascimento pelos oficiais de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Brasil.

CONSIDERANDO a publicação do Provi-
mento 63 pelo corregedor nacional de Justiça, 
da Corregedoria Nacional de Justiça, no qual 
foi determinado que em todos os registros de 
nascimento no Brasil faz-se necessário constar 
o número do CPF do registrado.

Arpen-Brasil e Receita Federal regulamentam 
emissão de CPF para nascidos nas fronteiras
Procedimento irá regularizar o registro de nascimento de recém-nascidos 
cujos pais ou declarante possua endereço fora do Brasil

CONSIDERANDO a necessidade de um en-
dereço com CEP válido no Brasil para efetiva-
ção desta inscrição. 

Informamos:
Para os casos de registro de nascimento onde 
os pais ou o declarante possua endereço fora 
do Brasil, deverá o cartório, no momento da 
inscrição do CPF, especificar como endereço 
dos genitores, o endereço do estabelecimento 
de saúde que consta na Declaração de Nascido 
Vivo (DNV).

Receita Federal do Brasil
Arpen-Brasil

Comunicado Conjunto 01/2018 – RFB/ CRCN
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PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Provimento n.º 06/2018
Revoga o art. 940 do Código Normas até a efi-
cácia normativa da nova redação do Código de 
Normas. 

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 edição do Provimento 
20/2017, que aprova a nova redação do Código 
de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 
com vigência a partir de 1º de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO a edição do Provimento 
21/2017, que altera o artigo 3º do Provimento 
nº 20/2017, para dar-lhe nova redação, estabe-
lecendo a sua vigência em 1º de março de 2018;
CONSIDERANDO que o Provimento 
21/2017 foi validamente editado na data de 19 
de dezembro de 2017 e disponibilizado no site 
deste Egrégio Tribunal nessa mesma data;
CONSIDERANDO a publicação do Pro-
vimento CGJES n.º 04/2018 (DJES em 

09/02/18), que submeteu a redação do Novo 
Código de Normas à consulta pública no pe-
ríodo de 19/02/18 a 31/03/18;
CONSIDERANDO a publicação do  Pro-
vimento CGJES n.º 05/2018 (DJES em 
01/03/18), dando conta de que após a consulta 
pública e com a conclusão dos trabalhos, será 
publicado outro provimento fixando nova data 
de vigência do Código de Normas;
CONSIDERANDO que o art. 940 Código de 
Normas vigente, ao exigir a presença de ambos 
genitores ou responsáveis para fins do registro 
civil viola o disposto no item 1º, do art. 52, da 
Lei nº 6015/73, alterada pela Lei 13.112/2015;
CONSIDERANDO que a manutenção da re-
gra contida no art. 940 do Código de Normas 
vigente contraria os interesses das crianças e 
adolescentes, eis que diante da recusa do Oficial 
de Registro Civil de Pessoas Naturais em pro-
mover o registro se faz necessária a interven-
ção do Ministério Público para o ajuizamento 
de Medida Protetiva, situação que demanda 
tempo;
CONSIDERANDO que na forma do disposto 
no art. 227 da Constituição Federal é dever de 
todos prevenir a ocorrência de ameaça ou vio-
lação dos direitos das crianças e adolescentes;

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica revogado o art. 940 do Código 
de Normas da Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado Espírito Santo até a eficácia nor-
mativa do novo Código de Normas, devendo, 
para tanto, ser observada a incidência da regra 
contida no item 1º do art. 52, da Lei 6015/73, 
alterada pela Lei 13.112/2015, de modo que, 
quando o menor tiver entre 12 (doze) e 16 (de-
zesseis) anos de idade incompletos, o registro 
de nascimento poderá ser requerido ao Oficial 
de Registro de Pessoas Naturais pelos pais ou 
responsáveis, isoladamente ou em conjunto.

Artigo 2º. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Artigo 3º. Este Provimento entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Vitória/ES, 11 de abril de 2018.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR
Corregedor-Geral da Justiça 

Fonte: TJES

Provimento nº 06/2018 trata de procedimentos 
para registro de nascimento de menores de idade

Revoga o art. 940 do Código de Normas até a eficácia 
normativa da nova redação do Código de Normas
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stão abertas as inscrições para o Con-
gresso Nacional do Registro Civil 
(Conarci), que será realizado em Foz do 

Iguaçu (PR), entre os dias 13 e 15 de setem-
bro, no Recanto Cataratas Thermas Resort & 
Convention.

Realizado pela Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil) e coordenado pelo Instituto de Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Paraná (Irpen/
PR), o Conarci está em sua 24ª edição e tem 
como objetivo aprimorar, atualizar e discutir 
sobre assuntos pautados durante ano. 

Já estão previstos na grade de palestras te-
mas como filiação socioafetiva e multiparen-

Valores:
Inscrições até 10/06 - R$ 300,00
Inscrições de 10/06 até 10/07 - R$ 350,00
Inscrições de 10/07 até 10/08 - R$ 400,00
Inscrições de 10/08 até 10/09 - R$ 450,00
Inscrições de 06/04/2018 a 10/09/2018 | 400 vagas

talidade, os deveres trabalhistas dos regista-
dores, provimentos do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), Central de Informações do 
Registro Civil (CRC Nacional), identidade de 
gênero no Registro Civil e responsabilidade 
administrativa no Registro Civil.

O Congresso contará com especialistas no 
Registro Civil, como Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior, Cristiano Cassetari e José M. P. Ma-
deira. A Palestra Magna será realizada pelo 
cineasta, jornalista e comentarista Arnaldo 
Jabor.

Durante os próximos meses, outras pales-
tras e autoridades serão confirmadas.

O cadastro é fácil e totalmente online, basta 

acessar o site da Arpen-Brasil  www.arpen-
brasil.org.br/conarci até o dia 10 de setembro 
mas, lembrando, as vagas são limitadas e pos-
suem o número máximo de 400 inscrições. 

Além disso, o valor será fixo até o dia 10 ju-
nho, depois desta data o aumento será grada-
tivo, como mostra tabela abaixo:

Abertas as inscrições para o 
Congresso Nacional do Registro Civil
Conarci 2018 será realizado na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. 
Inscrições já estão abertas pelo site da Arpen-Brasil (www.arpenbrasil.org.br)

E
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m meio a severas críticas de entidades de 
defesa do consumidor, como o Procon e 
o Instituto Brasileiro de Defesa do Con-

sumidor (Idec), a Câmara dos Deputados 
debateu ao longo do mês de abril o Projeto 
de Lei Complementar 441/17, que muda as 
regras para inclusão de consumidores no ca-
dastro positivo. 

De autoria do Senado, o texto altera a Lei de 
Sigilo Bancário (Lei Complementar 105/01) e a 
Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/11), per-
mitindo que o cadastro positivo seja feito auto-
maticamente, ou seja, sem necessidade de pré-
via autorização do consumidor. Caso este não 
queira que seus dados constem nesse cadas-
tro, poderá solicitar a exclusão de seus dados.

O projeto também permite que, além dos 
bancos, outras empresas possam fornecer in-
formações para o cadastro positivo, como ad-
ministradores de consórcio e até prestadores 
de serviços como de água e telecomunicações. 

O PLC diz que irá baixar juros do bom pa-

gador, porém, o cadastro existe há sete anos e 
nunca um bom pagador pagou menos juros. 
“A justificativa é a de que ao bom pagador os 
juros do crédito serão reduzidos, mas, na ver-
dade, é para diminuir a inadimplência que es-
sas empresas financeiras têm tido nos últimos 
anos. E também sobretaxar as pessoas que não 
vão estar dentro do cadastro positivo”, diz o 
deputado federal Rodrigo Martins (PSB-PI).

O consumidor será incluído automatica-
mente no cadastro e terá que pedir para ser 
retirado dele. Ou seja, inclui-se o cidadão sem 
autorização, com todas as informações de sua 
vida (hábitos de consumo, compras, lazer, far-
mácia etc) e ele tem de correr atrás para ser 
retirado do cadastro. 

“Esse PLC viola o dever de sigilo por parte 
dos bancos e dessas cooperativas de crédito, 
abrindo a informação de todos os consumido-
res sem a sua devida autorização”, afirma o de-
putado federal Vinicius Carvalho (PRB-SP).

O Projeto de Lei Complementar 441/17 visa 

revogar o artigo 16 da lei que está em vigor 
hoje, que estabelece a responsabilidade obje-
tiva e solidária do banco de dados, da fonte e 
dos consulentes pelas informações prestadas. 
O problema é que ao ser incluído no cadastro, 
o consumidor terá a coleta, o uso e o com-
partilhamento dos seus dados vendidos pelo 
período de 15 anos, inclusive os extraídos dos 
dispositivos pessoais. E, passados 30 dias da 
inclusão, não poderá voltar atrás.

De acordo com o deputado Vinicius Carva-
lho, o Banco Central não teria condições ou 
capacidade técnica para poder fiscalizar essa 
lei, se for aprovada. “Eu estive em uma reunião 
com representantes do BC e eles disseram que 
os Procons farão a fiscalização. Mas no Bra-
sil, nem 15% dos municípios têm essas insti-
tuições. Nós não somos contrários ao avanço 
e desenvolvimento da economia, mas somos 
contrários a que todos os consumidores sejam 
obrigados a abrirem suas contas para infor-
mações desses cadastros públicos”, finaliza.

Inclusão de dados pessoais no cadastro 
positivo ignora vontade do consumidor
PLC 441/17 gera críticas de entidades de defesa 
do consumidor e de deputados federais

“Esse PLC viola o 
dever de sigilo por 
parte dos bancos e 
dessas cooperativas 
de crédito, abrindo a 
informação de todos 

os consumidores 
sem a sua devida 

autorização”

Vinicius Carvalho, 
deputado federal (PRB-SP)

E
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