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EDITorIAl

Segurança e autenticidade 
no exterior, apostilando 
documentos!

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“O apostilamento atesta a 
autenticidade da assinatura 

e a função ou cargo exercido 
pelo signatário de documento 

público produzido em 
território nacional”

A Convenção da Haia de 05 de outubro de 1961, sobre a Eliminação da Exigên-
cia da Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros (também conhecida 
como Convenção da Apostila) é um Tratado Internacional que visa simpli-

ficar o processo de autenticação de documentos a serem usados no exterior. 

Foi promulgada no Brasil pelo Decreto 8.666/2016. A partir de sua entrada em vigor, 
em 16 de agosto de 2016, em vez de percorrer toda uma cadeia de legalização, os cida-
dãos dos países signatários devem recorrer a um único procedimento, que consiste na 
emissão da Apostila.

O apostilamento, por sua vez, atesta a autenticidade da assinatura e a função ou cargo 
exercido pelo signatário de documento público produzido em território nacional, para 
que produza efeitos em países integrantes da Convenção (no exterior). Frisa-se que uma 
apostila não se relaciona de forma alguma com o conteúdo do documento público.

Os cartórios extrajudiciais foram contemplados com mais este serviço, que depois de 
efetuado o cadastro junto ao Conselho Nacional de Justiça, estarão aptos para praticar 
o apostilamento. Trata-se de um ganho para a classe e para toda a sociedade, eis que o 
procedimento é muito mais simples e rápido.

Márcio Valory Silveira
Presidente do Sinoreg-ES
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Enores realiza curso de Documentoscopia 
com auditório lotado em Vitória
Palestra foi ministrada pelo perito criminal Luiz Gabriel Costa Passos

“Compete ao titular do cartório 
rejeitar uma identidade caso 
ela não permita identificar a 

pessoa”

Luiz Gabriel Costa Passos, perito criminal

Enores em parceria com o Sinoreg-ES 
realizou no auditório “Hugo Ronco-
ni”, mais um Curso de Documentos-

copia ministrado pelo perito criminal Luiz 
Gabriel Costa Passos. A palestra, que aconte-
ceu no dia 19 de maio, já é a quarta ministra-
da pelo perito nos últimos seis anos.

O curso contou com a participação de 
mais de 80 pessoas, entre advogados, cor-
retores de imóveis, escreventes, substitutos 
e titulares de serventia extrajudicial. Com 
linguagem simples e acessível e uma baga-
gem sem igual na matéria, o professor Luiz 
Gabriel compartilhou seus conhecimentos 
por mais de nove horas.

“Aos titulares, colaboradores e prepostos 
de cartórios cabe observância da identifica-
ção das pessoas por meio de seus documen-
tos. Compete ao titular do cartório rejeitar 
uma identidade caso ela não permita iden-
tificar a pessoa. Se, por exemplo, a fotogra-
fia apresentada a pessoa mudou seus traços 
fisionômicos de modo que não seja possível 
identificá-la, a recusa se faz necessária”.

Com aplicação prática cotidiana dentro 
das serventias, a possibilidade de identifi-
car documentos falsos é algo que representa 
mais uma ferramenta de segurança jurídica, 
além de proteger o registrador e tabelião de 
eventual responsabilidade cível e criminal 
por seus atos, com técnicas de verificação 
própria dos profissionais da área aplicadas 
no balcão do cartório.

Altenir José da Silva, titular do cartório de 
Registro Civil e Notas de Laranja da Terra, 
comentou a importância de sua participação 
no evento.

“Excelente curso. Parabenizo à Enores, na 
pessoa de seu diretor Rodrigo Reis, pela bri-
lhante iniciativa do curso, o qual recomen-
do a todos os titulares e seus funcionários 

“O curso foi muito interessante. O palestran-
te foi muito dinâmico, apontando fatos que 
passavam em branco no balcão do cartório. 
Principalmente no que toca à identificação de 
documentos e com certeza será uma prática 
que será colocada no meu trabalho”.

A

Auditório Hugo Ronconi recebe o público para a 
palestra do perito criminal Luiz Gabriel Costa Passos

por ser uma ferramenta eficaz a evitar que 
se pratique atos com documentos falsos ou 
adulterados (cédulas de identidade, CNH). O 
índice de acerto é de 90%. Quem ainda não 
fez, que façam”.

A escrevente do Cartório do 2º Ofício de 
Notas de Linhares, Silmara do Nascimento 
Marinelli, participou pela primeira vez do 
curso.

“Foi um curso bem proveitoso que tem 
muita aplicabilidade no dia a dia. Se, por 
exemplo, uma identidade falsa for apresenta-
da no balcão da serventia hoje eu tenho mui-
to mais chance de identificá-la do que teria 
antes do aprendizado”.

Fernando Viana da Silva, escrevente do 
Cartório do 2º Ofício de Notas de Linhares, 
destacou a performance adotada pelo pales-
trante.

“Se, por exemplo, uma 
identidade falsa for 

apresentada no balcão da 
serventia hoje eu tenho muito 
mais chance de identificá-la do 
que teria antes do aprendizado”

Silmara do Nascimento Marinelli, 
escrevente do 2º Ofício de Notas de Linhares
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“Recomendo a todos os 
titulares e seus funcionários 

por ser uma ferramenta eficaz 
a evitar que se pratique atos 
com documentos falsos ou 

adulterados”

Altenir José da Silva, titular do cartório de 
Registro Civil e Notas de Laranja da Terra

Tabelião e registrador civil de Laranja da Terra, Altenir José 
da Silva elogia o curso e recomenda ele a outros profissionais
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Estado do Espírito Santo
fomenta debates para 
regulamentar mudança de 
nome e gênero nos cartórios
Após decisão histórica do STF, Sinoreg-ES enviou 
ofício ao Tribunal de Justiça do Estado, mas ainda 
não há prazo para regulamentação da Corregedoria



7Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

“O assunto envolve uma classe, 
uma pequena parcela da 

sociedade que se encontra a 
todo tempo sendo discriminada 
e poucas pessoas conseguem 

ou pelo menos tentam 
entender a dor dessas pessoas”

Caio Gianordoli Ivanov, 
assessor jurídico do Sinoreg-ES

Caio Gianordoli Ivanov, assessor jurídico do Sinoreg-ES, explica que o Sindicato enviou 
oficio à Corregedoria solicitando a regulamentação do entendimento do STF

“A Defensoria Pública vê essa 
decisão de uma maneira 
extremamente positiva, 

principalmente por ela ter 
autorizado que essa retificação 

seja feita diretamente nos 
cartórios, tornando mais 

simples e mais célere essas 
alterações”

Douglas Admiral Louzada, da Defensoria 
Pública do Estado do Espírito Santo

Douglas Admiral Louzada, da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, diz que o órgão 
comunicou à Corregedoria a importância de se regulamentar o entendimento do Supremo

Há seis meses a transgênero Hailey Kaas 
entrou com uma ação judicial para 
conseguir mudar o nome e o gênero no 

registro civil. Poucos meses depois, em mar-
ço de 2018, o Supremo Tribunal Federal 
(STF), por unanimidade, decidiu que transe-
xuais e transgêneros podem alterar prenome 
e gênero no registro civil sem a necessidade 
de realizar cirurgia de redesignação sexual, 
autorização judicial ou laudo médico. A his-
tórica decisão do STF ocorreu no julgamen-
to da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 4275, ajuizada em 2009 pela procura-
dora Deborah Duprat.

Após a decisão da Corte, Hailey procu-
rou o balcão dos cartórios, já que, de acordo 
com o entendimento do STF, bastaria aos 
interessados ir diretamente até o local e de-
clarar qual é o seu novo nome. No entanto, 

Hailey não conseguiu realizar a mudança. 
“Tentei retificar num cartório logo após a 

decisão do STF, mas não consegui, foi alega-
do que precisava da regulamentação da Cor-
regedoria [Geral da Justiça]. Ainda assim, 
acredito que essa decisão tem uma impor-
tância gigante para a população de pessoas 
trans e travestis. Com a decisão, há uma des-

burocratização do processo para retificação 
de nome e sexo das pessoas trans nos docu-
mentos oficiais delegando simplesmente aos 
cartórios fazerem tal mudança. Isso permite 
que as pessoas trans possam alterar seus do-
cumentos com mais facilidade e sem pro-
cesso judicial, que geralmente leva tempo e 
dinheiro”, afirma a transgênero. 

Para debater o tema com mais afinco, a Fa-
culdade de Direito de Vitória (FDV) promo-
veu, no dia 23 de maio, um evento no qual se 
deliberou acerca da aplicação da decisão do 
STF na ADI 4275 e a possibilidade de proce-
der com a alteração do nome e gênero de um 
cidadão em cartório.
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“As pessoas não conseguem 
trabalho, a vaga de emprego 

desaparece para a pessoa 
que tem o melhor currículo 

do universo. Isso é um relato 
muito comum das militantes e 

pessoas transexuais.”

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, doutor em 
Direito Constitucional e membro do GADvS

Advogado Paulo Roberto Iotti Vecchiatti foi um dos que 
fez sustentação oral no STF no julgamento da ADI 4275

“Acredito que essa decisão
tem uma importância gigante 
para a população de pessoas 

trans e travestis”

Hailey Kaas, transgênero

Transgênero Hailey Kaas entrou com uma 
ação judicial para conseguir mudar o nome 
e o gênero no registro civil

Organizadora do debate, Paula Ferraço Fit-
tipaldi, professora de Direito Civil e coordena-
dora de Extensão da FDV, vê com bons olhos 
o entendimento do Supremo. Para a docente, 
trata-se de uma decisão de efeito social extre-
mamente significativo pelo caráter de inclusão 
que ela tem.

“Nós temos uma parcela da sociedade bra-
sileira, os transexuais, que sofrem violação 
de direitos o tempo inteiro. A possibilidade 
de eles adotarem o nome social é um avanço 
muito grande não só no cenário jurídico como 
também no cenário social, porque o nome é o 
maior identificador que nós temos no nosso 
convívio cotidiano”, comenta a professora de 
Direito Civil na FDV. 

Segundo Caio Gianordoli Ivanov, assessor 
jurídico do Sindicato dos Notários e Regis-
tradores do Estado do Espírito Santo (Sino-
reg-ES), o debate procurou encontrar for-
mas de diminuir a dor de uma determinada 
parcela da população. “A importância de um 
evento desse porte é levar essa informação, 
abraçar o direito dessa minoria e divulgar o 
máximo de informação ao restante da popu-
lação para que possam entender o porquê 
dessa luta. E dessa forma acabar com esse 
sofrimento, diminuir essa dor. Tornar toda a 
sociedade igualitária”, avalia.

Assim como o assessor jurídico, Douglas 
Admiral Louzada, representante do Núcleo 
Especializado de Defesa dos Direitos Huma-
nos e da Cidadania, da Defensoria Pública do 
Estado do Espírito Santo, acredita que a deci-

são do STF é de suma importância. “Ela reti-
ra algumas exigências que a Defensoria e os 
movimentos sociais consideravam indevidas, 
como, por exemplo, a exigência de que fosse 
realizada a cirurgia de redesignação sexual ou 
a exigência de necessidades de apresentação 
de laudos ou outros documentos médicos”. 

Já Antônio Lopes de Souza Neto, representan-
te da Comissão da Diversidade Sexual da Or-
dem dos Advogados do Brasil – Seção Espirito 
Santo (OAB/ES), acredita que o encontro serviu 
para elucidar questões a respeito do assunto. Ele 
lembra que quando a união estável entre pessoas 
do mesmo sexo foi reconhecida pelo Supremo, 
em maio de 2011, também houve um intervalo 
de tempo para a regulamentação do casamento 
civil de pessoas do mesmo sexo. 

“A Comissão de Diversidade Sexual tem 
um entendimento de que a proposta aprovada 
vai na linha da defesa dos direitos humanos 
dessas pessoas e da inclusão delas. Eu estive 
nesse debate para endossar e referendar esse 
entendimento favorável a essa decisão. E es-
perando que a regulamentação ocorra o mais 

breve possível, a luz do que aconteceu quando 
da aprovação do reconhecimento da união es-
tável entre pessoas do mesmo sexo, que depois 
no ano seguinte resultou na regulamentação 
do casamento civil de pessoas do mesmo sexo, 
que foi bastante rápida essa regulamentação. 
Estamos com essa mesma expectativa para a 
regulamentação conforme a decisão ocorrida”, 
pontua o representante da OAB. 

Além dos nomes citados acima, também 
estiveram presentes no evento o coordenador 
estadual do Instituto Brasileiro de Transmas-
culinidade (IBRAT), Carlos Eduardo Me-
deiros de Melo, a coordenadora municipal 
de Vitória de políticas de diversidade sexual, 
Carolina Maria, o professor Vitor Burgo, que 
representou o Núcleo de Estudo de Sexualida-
de e Gênero da FDV e o professor Caleb Sa-
lomão, especialista em Direito Constitucional.
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A importânciA dA regulAmentAção
Apesar da decisão do Supremo, nem todos os 
Estados conseguiram regulamentar essa nor-
ma nos cartórios. Segundo Ivanov, depende 
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
publicar um provimento autorizando a mu-
dança. Para tentar agilizar o processo, o Sino-
reg-ES enviou um oficio à Corregedoria, no 
qual pontua a importância do assunto. 

“Para resguardar tanto o lado do interessa-
do quanto o lado do cartório, o Sinoreg-ES se 
posiciona sobre a necessidade de haver uma 
regulamentação, pelo menos da Corregedoria 
local, dizendo qual é o procedimento que deve 
ser adotado para o cartório fazer a alteração, 
de que forma o cartório vai fazer a alteração, 
porque vai ser um ato cartorário diferente, e o 
cartório é subordinado ao judiciário”, relata o 
assessor do Sinoreg-ES. 

Por enquanto, Estados como São Paulo, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Goiás e o Distrito Federal 
possuem provimento autorizando a mudança 
do nome e gênero no balcão dos cartórios. Dou-
glas Admiral Louzada, representante do Núcleo 
Especializado de Defesa dos Direitos Humanos 
e da Cidadania da Defensoria Pública do Esta-
do do Espírito Santo, explica que a Defensoria 

“Nós temos uma parcela 
da sociedade brasileira, 

os transexuais, que sofrem 
violação de direitos 

o tempo inteiro”

Paula Ferraço Fittipaldi, professora de Direito 
Civil e coordenadora de Extensão da FDV

Paula Ferraço Fittipaldi, coordenadora de Extensão da FDV, vê com bons olhos o entendimento do STF

também enviou um oficio à Corregedoria argu-
mentando a importância de se regulamentar o 
entendimento do Supremo no Estado. 

“Diante da exigência da regulamentação, 
a Defensoria tem trabalhado junto ao Sino-
reg-ES para que a Corregedoria do Tribunal 
de Justiça do Espirito Santo edite essa regula-
mentação o quanto antes. Já oficiamos a Cor-
regedoria separadamente e solicitamos uma 
reunião conjunta para que essa normativa seja 
construída. Mesmo se não conseguirmos rea-
lizar essas retificações, a Defensoria Pública 
vai ter que voltar a procurar o Judiciário para 
que essas retificações sejam realizadas”, revela 
o representante da Defensoria Pública. 

Embora tenha sido procurada pela repor-
tagem, a Corregedoria do Estado não se pro-
nunciou até o fechamento desta edição.

“A Comissão de Diversidade 
Sexual tem um entendimento 

de que a proposta aprovada vai 
na linha da defesa dos direitos 
humanos dessas pessoas e da 

inclusão delas”

Antônio Lopes de Souza Neto, 
representante da Comissão da 
Diversidade Sexual da OAB/ES

Antônio Lopes de Souza Neto, representante da Comissão da Diversidade Sexual 
da OAB/ES, lembra que a união estável entre pessoas do mesmo sexo também 
teve um intervalo de tempo para a regulamentação do casamento civil
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FDV promoveu debate sobre o julgamento da ADI 4275 
pelo Supremo e seus desdobramentos na sociedade

SituAção nA grAnde VitóriA  
O debate sobre transexualidade envolve ques-
tões e perspectivas teóricas diversas. Para co-
nhecer melhor esse universo, o Instituto Jones 
dos Santos Neves (IJSN), em parceria com a 
Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) e a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito 
Santo (FAPES) foi a campo realizar pesquisa 
sobre homens transexuais, mulheres transe-
xuais e travestis da Região Metropolitana da 
Grande Vitória. 

O estudo, publicado em maio de 2018, re-
velou ainda que o preconceito muitas vezes 
está dentro do lar: mais de 60% disseram ter 
sofrido discriminação em sua família por ser 
transexual ou travesti. Dos entrevistados, 43% 
relataram ter sofrido algum tipo de violência 
no ambiente familiar, seja psicológica, verbal 
e também física. Cerca de 10% revelaram ter 
sofrido abuso sexual por membros da família. 
Grande parte dos pesquisados atribui o pre-
conceito à falta de informação, já outra parte, 
também significativa, aos valores morais e re-
ligiosos dos agressores.

Outro dado preocupante é que dois em 
cada três entrevistados disseram ter sofrido 
preconceito ou agressão no ambiente escolar, 
a maioria com xingamentos e piadas por par-
te de colegas e até mesmo por profissionais 
do ensino.

Quando o assunto aborda o ambiente de 
trabalho, 37% dos entrevistados que estão 
empregados disseram ter sofrido algum tipo 
de assédio ou perseguição por sua condição e 
quase a metade considera alto ou muito alto o 
risco de sofrer alguma agressão nesse ambien-
te. Quando o cenário muda para as ruas, mais 
de 60% consideram alto ou muito alto o risco 
de serem mortos por motivação transfóbica.

De acordo com Paulo Roberto Iotti Vec-
chiatti, doutor em Direito Constitucional e 
membro do Grupo de Advogados pela Diver-
sidade Sexual e de Gênero (GADvS), a vulne-
rabilidade dessas pessoas causa imenso dese-
quilíbrio na sociedade. 

“É uma população muito vulnerável. Imagi-
na, você está com a imagem masculina e apre-
senta um documento feminino, ou vice-versa, 
as pessoas não conseguem trabalho, a vaga de 
emprego desaparece para a pessoa que tem o 
melhor currículo do universo. Isso é um relato 
muito comum das militantes e pessoas transe-
xuais”, esclarece o advogado. 

outroS pAíSeS 
No tocante ao direito de alteração do nome 
e do sexo dos transexuais no registro civil, já 
existe legislação, em muitos países, que não 
condiciona o exercício do direito à realização 

da cirurgia de adequação sexual. 
No Reino Unido, é possível obter a chama-

da certidão de reconhecimento de gênero, que 
altera a certidão de nascimento e atesta legal-
mente a troca da identidade de gênero da pes-
soa, não impondo como condição a realização 
de cirurgia ou de tratamento hormonal. Para 
tanto, revela-se suficiente a aprovação de co-
missão interdisciplinar que avalia o histórico e 
as circunstâncias de cada requerente.

Na Espanha, desde 2007, os transexuais po-
dem pleitear a retificação do nome e do sexo 
sem necessidade de cirurgia de transgenitali-
zação, bastando a existência de laudo médico 
e psicológico atestando a disforia de gênero. 

Em Portugal, no ano de 2011, criou-se o 
procedimento administrativo de mudança de 
sexo e de nome próprio no registro civil, exi-
gindo-se tão somente um diagnóstico psiquiá-
trico elaborado por equipe multidisciplinar de 
sexologia clínica, não se fazendo qualquer alu-
são à necessidade de cirurgia. 

O Governo da Noruega já apresentou um 
projeto de lei para mudança de gênero no 
registro de nascimento sem a exigência de 
cirurgia, preceituando que “qualquer pessoa 
que considere que o gênero difere do que foi 
designado tem o direito de mudá-lo com base 
em sua própria percepção”. 

A Argentina tem uma das leis de identida-
de de gênero mais avançadas do mundo, que 
autoriza qualquer pessoa a retificar seu nome, 
sexo e imagem nos documentos públicos, di-
retamente no “Registro Nacional de Pessoas”, 

sem a necessidade de diagnósticos médicos/
psiquiátricos ou da realização de cirurgia de 
redesignação sexual. 

Para Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, doutor 
em Direito Constitucional e membro do Gru-
po de Advogados pela Diversidade Sexual e de 
Gênero (GADvS), a lei argentina mudou o pa-
radigma mundial da discussão sobre o tema. 

“A ação da Déborah Duprat é de 2009. Em 
2009, não se discutia despatologização das 
identidades trans no Brasil, pelo menos de 
maneira hegemônica. Pelo menos de maneira 
difundida, não se falava de mudar em cartó-
rio.  A lei de identidade de gênero da Argen-
tina é de 2012. Ela que mudou o paradigma 
mundial da discussão sobre o tema. Então a 
tese de mudar por ação judicial sem cirurgia, 
mas com laudos, era a tese ‘progressista’ da-
quela época”, explica o advogado. 

Vale lembrar que os votos dos ministros 
do STF na ADI 4275 foram baseados na Opi-
nião Consultiva Nº 24, da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos, que trata do tema 
identidade de gênero e não discriminação de 
casais do mesmo sexo. A Corte considerou 
que o nome e a menção a sexo nos documen-
tos de registro de acordo com a identidade 
de gênero autopercebida são garantias pro-
tegidas pela Convenção Americana de Di-
reitos Humanos. Nesse sentido, os países da 
Organização dos Estados Americanos ficam 
obrigados a reconhecer, regular e estabelecer 
os procedimentos adequados para o alcance 
dessas garantias.
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“Os cartórios atenderão de 
forma adequada, como atenderam 
a todos os avanços civilizatórios”
Deputada Érika Kokay fala sobre alteração de nome e gênero no assento de 
registro civil, elogia o serviço dos cartórios e explica projeto de lei sobre o assunto

Deputada Érika Kokay (PT/DF) afirma que a população 
trans não pode ter os seus direitos cerceados

tualmente, no Congresso brasileiro, 
há importante projeto de lei que busca 
alterar o artigo 58 da Lei de Registros 

Públicos, regulando o registro civil dos tran-
sexuais. É o PL 5.002/2013, dos deputados fe-
derais Jean Wyllys (PSOL/RJ) e Érika Kokay 
(PT/DF). Em entrevista concedida com exclu-
sividade para a Revista de Direito Notarial e 
Registral do Espírito Santo, a deputada Érika 
Kokay fala sobre o PL e sua importância para 
uma maior inclusão social dessa parcela da 
população.

Revista de Direito Notarial e Registral do 
ES - Qual a importância do projeto de lei 
5.002/2013, que busca alterar o artigo 58 da 
Lei de Registros Públicos regulando o regis-
tro civil dos transexuais?

Deputada Érika Kokay - É importante porque 
assegura a identidade de gênero, que as pes-
soas possam ter um nome e um registro civil 
de acordo com a sua própria identidade. Isso 
significa a possibilidade do exercício de uma 
humanidade que está sendo negada. A gente 
avançou muito no que diz respeito ao nome 
social. E agora vem uma decisão do Supremo 
que aponta numa perspectiva do nome civil, 
do registro civil. Mas imagine o que é você ter 
um nome que não corresponde à sua própria 
identidade, ao que você é, esse projeto inclusi-
ve é conhecido como João Neri, porque João 
Neri foi um homem trans que teve que morrer 
para poder viver de acordo com o que ele é. Isso 
significa que mesmo ele tendo curso superior, 
teve que abrir mão do seu passado, de tudo 
que ele construiu na sua vida, simplesmente 
para ser o que é. É a liberdade das pessoas se-
rem o que são. E nós vivenciamos uma série 
de constrangimentos e discriminações. Ainda 
que se tenha um nome social, você ser chama-
do em locais onde você tem que ser identifica-
do pelo seu registro, é um nome que não lhe 
pertence. E isso provoca estranheza e dor. O 
nome é a forma como você quer ser chama-
do, como você quer ser identificado e ele não 
pode não corresponder à sua própria identi-
dade. Portanto, acho que é um grande avanço. 

A
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES 
- Como nasceu a ideia desse projeto? Ele é 
feito em conjunto com o deputado Jean Wil-
lis, certo?

Deputada Érika Kokay - É um projeto con-
junto. É muito semelhante a um projeto que 
foi aprovado na Argentina e caminha no sen-
tido de fazer com que a cidadania possa ser 
exercida pelo conjunto da população. Como 
disse, a gente avançou muito no nome social, 
tem várias políticas públicas, mas só o nome 
social não representa a vivência plena de uma 
cidadania que é negada pelo não registro ci-
vil às pessoas trans a partir de sua identidade 
de gênero. Então surge da demanda do mo-
vimento social, mas surge também de uma 
compreensão de que todos têm que ter direi-
to a um nome que não agrida e que esteja de 
acordo com a sua própria identidade. Então 
esse é o sentido do projeto que, como já disse, 
é muito semelhante a um que já foi aprovado 
na Argentina, mas aqui ainda enfrenta muita 
resistência fundamentalista. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES 
- Recentemente, o STF entendeu ser possí-
vel a alteração de nome e gênero no assento 
de registro civil mesmo sem a realização de 
procedimento cirúrgico de redesignação de 
sexo. A decisão ocorreu no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
4275, ajuizada em 2009 pela procuradora 
Deborah Duprat. Como vê essa decisão?

Deputada Érika Kokay - Eu acho que ela vai 
ao encontro da intenção do próprio projeto. O 
projeto que nós protocolamos na Câmara. Ou 
seja, ela vem atender a uma demanda da nossa 
cidadania, a uma demanda da construção de 
uma sociedade onde você não sofra discri-
minação de qualquer tipo. Então essa decisão 
do Supremo, atendendo a uma ação efetivada 
pela procuradora Déborah Duprat, vai no sen-
tido do que o projeto já assegura do ponto de 
vista de Registro Civil. O que o projeto diz? 
Não é necessária uma cirurgia. A pessoa pode 
modificar o seu nome de acordo com a sua 
identidade de gênero. Houve avanços no que 
diz respeito ao nome social e agora se avança 
no Registro Civil, porque o nome social não 

corpo, para que você possa exercer com ple-
nitude a sua identidade. Sabe o que significa 
não poder exercer a sua identidade de gênero? 
Ter sua identidade cerceada? Ter um nome 
que represente uma agressão porque ele nega 
o que você é? Portanto, acho que os cartórios 
atenderão de forma adequada como atende-
ram a todos os avanços civilizatórios. É um 
avanço na condição de uma civilidade a fim de 
que se respeite os direitos e que não se possa 
institucionalizar ou validar, de alguma forma, 
um processo de discriminação que tem de ser 
varrido para que nós possamos construir uma 
cultura de paz e de respeito no nosso Brasil. 

Revista de Direito Notarial e Registral do 
ES - A senhora acredita que a ineficiência do 
Congresso Brasileiro faz com que o Judiciá-
rio se veja no dever de abraçar determinada 
causa para fins de proteger os direitos funda-
mentais dos cidadãos?

Deputada Érika Kokay - Acho que há uma 
representatividade extremamente funda-
mentalista aqui na Câmara. Busca-se impe-
dir qualquer tipo de avanços na conquista de 
direitos, na liberdade de ser, na liberdade de 
amar, no direito à cidade, que são lutas que 
estão bastante relacionadas com o movi-
mento LGBT.  Então existe uma negação do 
outro, uma negação da alteridade. É como se 
o outro só tivesse direito de existir se fosse 
seu próprio espelho. Esse é o sentimento, o 
pensamento de uma bancada fundamentalis-

“Todos têm que ter direito a 
um nome que não agrida e 
que esteja de acordo com 
a sua própria identidade”

atinge todas as circunstâncias. Primeiro que 
os seus documentos, mesmo que a pessoa 
utilize o nome social nas políticas de educa-
ção, de saúde. Em vários estados, municípios 
e no próprio Governo Federal foi assegurado 
o nome social, mas os seus documentos têm 
que corresponder ao nome que você tem e à 
sua própria identidade de gênero. A decisão 
do Supremo vai nesse sentido. Agora é preciso 
que seja implementada em todo o país e que 
nós possamos assegurar que a pessoa chegue a 
um cartório e tenha a garantia que o seu nome 
vai se harmonizar com o que ela é, vai ser har-
monizar com sua identidade de gênero.
 
Revista de Direito Notarial e Registral do ES 
- Como a senhora vê o trabalho do operador 
de direito, do registrador civil, aquele que 
está no balcão do cartório, ele está preparado 
para entender a realidade dessa pessoa?

Deputada Érika Kokay - Creio que sim. Teve 
a decisão do Supremo assegurando primeira-
mente a união homoafetiva e que depois disso 
se traduziu no casamento civil igualitário, e os 
cartórios responderam adequadamente. Digo 
até que já têm cartórios no Brasil, em deter-
minados municípios, que já faziam a mudança 
do nome de acordo com a identidade de gê-
nero. E hoje você tem a necessidade de uma 
demanda judicial. O que assegura o nosso 
projeto? Nosso projeto assegura que não seja 
necessária essa ação judicial e que não seja ne-
cessária também a cirurgia, a modificação do 
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ta baseada em dogmas. E dogmas são pouco 
reflexivos e não são pautados nos fatos e nem 
no desenvolvimento humano ou científico. 
Então isso faz com que o parlamento tenha 
dificuldade em avançar em pautas que asse-
gurem direitos à população LGBT, indígena, 
mulheres. E nesse sentido, como o progres-
so da humanidade não pode ser contido, se 
não é através do poder legislativo que deveria 
ser o espaço para poder transformar as leis e 
fazer com que estas assegurem os direitos, a 
humanidade, a civilidade e a cidadania avan-
çam por outros instrumentos, e um desses é o 
poder judiciário. Então como o avanço é ine-
xorável, o avanço da liberdade, do direito de 
emprego, de amar, é como um rio que corre 
para o mar, se o parlamento não dá vazão a 
isso em função do crescimento de uma lógica 
fundamentalista, dogmática, que não aceita 
a diversidade, inclusive a diversidade sexual, 
e que não aceita o outro que não seja o seu 
próprio espelho, o poder judiciário força os 
avanços necessários. Por isso, penso que, de 
qualquer forma, a gente vai avançado para 
além das conquistas diárias que são frutos da 
atuação da própria sociedade civil. Pois como 
eu disse, o nome social foi uma conquista es-
tabelecida e que se transformou num decreto 
no governo Dilma, e que fez parte das polí-
ticas de educação, saúde. Enfim, e agora nós 
temos o Registro Civil que é um outro salto 
nas conquistas de direitos. E por aí nós va-
mos caminhando na perspectiva de ter uma 
sociedade onde caiba todo mundo. 

“Ou a liberdade existe para 
o conjunto da sociedade e a 
cidadania é parte da nossa 
própria existência coletiva 

enquanto seres humanos ou 
então nós não conseguimos 

provocar avanços na 
perspectiva de uma cultura 
de paz, de respeito e que 

enfrente o ódio”

Revista de Direito Notarial e Registral do ES 
- A senhora disse que o projeto é semelhan-
te a um que já foi aprovado na Argentina. 
Como é essa realidade em outros países?

Deputada Érika Kokay - Em vários países isso 
faz parte do dia a dia, da vida. E o Brasil pre-
cisa avançar nessa perspectiva também. Ou 
seja, nós temos uma única humanidade com 
formas diferentes de ser, diferentes de amar, 
várias etnias, várias idades, mas é uma única 
humanidade. Como é que se pode negar a 
alguém o seu Registro Civil? Como é que se 
pode a alguém que ela seja chamada por um 
nome que tem uma relação direta com ela 
mesma? Como que se pode transformar o 
nome em uma agressão à pessoa porque não 
é o nome com o qual ela quer ser chamada? 
Portanto, em vários países do mundo já se 
avançou, e o Brasil também seguramente con-
tinuará avançando, apesar dos fundamentalis-
tas. Apesar de que somos o quinto país em nú-
mero de feminicídio no mundo, onde temos 
a expectativa de vida da população trans de 
pouco mais de 30 anos por conta de assassi-
natos pautados pela LGBTfobia. Apesar de 
todos esses dados, a gente vai avançar e con-
tinuar avançando. Ou a liberdade existe para 
o conjunto da sociedade e a cidadania é parte 
da nossa própria existência coletiva enquanto 
seres humanos ou então nós não conseguimos 
provocar avanços na perspectiva de uma cul-
tura de paz, de respeito e que enfrente o ódio. 

Revista de Direito Notarial e Registral do 
ES - Em janeiro desse ano, a Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos publicou a 
Opinião Consultiva Nº 24, que trata do tema 
identidade de gênero e não discriminação de 
casais do mesmo sexo. Até que ponto essa 
recomendação da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos é utilizada pelos países da 
Organização dos Estados Americanos?

Deputada Érika Kokay - Ela tem uma aplica-
ção que é heterogênea, não é homogênea. Ela 
é uma recomendação para que se faça valer os 
próprios direitos e os direitos são universais 
e inter-relacionados. Não se pode assegurar 
um direito se não se assegura outros direitos. 
E não se pode dizer que se respeita os direi-
tos se se permite que eles sejam violados, em 
qualquer espaço de um país ou do mundo. 
Portanto é preciso seguir as recomendações 
que vão na perspectiva de assegurar direitos; 
direito ao Registro Civil da população trans, o 
direito da população trans existir e ter respei-
tada a sua identidade de gênero é um direito 
humano fundamental. E se não é exercido, im-
plementado, com este segmento, com a popu-

lação trans, ele deixa de ser vigoroso e de ser 
uma realidade do conjunto de inter-relações. 
Ou seja, não dá para dizer que temos um país 
livre enquanto nós tivermos esse nível de cul-
tura de ódio à diversidade, porque a diversida-
de é parte da nossa própria humanidade, por-
tanto é preciso que todas as nações atendam 
as perspectivas de que todos e todas possam 
assegurar a vivência plena e profunda de sua 
própria humanidade, que passa pela afetivi-
dade, pelo controle do próprio corpo, enfim, 
pela felicidade. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES 
- A senhora acredita que o judiciário brasi-
leiro, pelo menos nas questões da Suprema 
Corte, está evoluindo na proteção aos direi-
tos às minorias, especialmente de pessoas 
transexuais e travestis? 

Deputada Érika Kokay - Penso que tem res-
pondido uma série de demandas que são 
importantes. Mas o judiciário não pode aten-
der uma demanda de parte da sociedade e se 
negar a outras, inclusive fazer valer o estado 
democrático de direito. Esse mesmo Supremo 
que tem assegurado direitos para a população 
LGBT, mulheres. É também o Supremo que se 
nega a fazer com que a justiça não tenha uma 
coloração partidária. Então o mesmo judiciá-
rio que assegura direitos à população trans é 
o judiciário que se calou frente ao golpe que 
o país enfrentou em 2016. O mesmo judiciá-
rio que, em função da Constituição, que tem 
como princípio fundante a dignidade huma-
na, e por isso assegura tantos direitos, é o judi-
ciário que fere a Constituição quando se cala 
ou referenda a prisão do Lula sem crimes e 
sem provas. Portanto, é um judiciário contra-
ditório, mas no que diz respeito a direitos de 
segmentos da sociedade, tem dado respostas 
que o legislativo, por estar preso e vergado por 
um peso fundamentalista, não tem consegui-
do responder.
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Sinoreg-ES participa de evento com o tema: 

“As repercussões da ADI 4275 
e o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal”

“O nome é mais que um 
acessório. Ele é de extrema 
relevância na vida social, 
por ser parte intrínseca 

da personalidade”

No dia 23 de maio de 2018, a Faculdade de 
Direito de Vitória – FDV promoveu um even-
to no qual se deliberou acerca da aplicação da 
decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4275 e a 
possibilidade de proceder com a alteração do 
prenome e gênero de um cidadão em cartório.

O debate contou com a presença de diversas 
lideranças que lutam pela defesa dos direitos 
das minorias, considerados o público LGBT 
e os transgêneros. A Defensoria Pública do 
Estado do Espírito e o Comitê de Direitos 
Humanos da OAB/ES também se fizeram 
presente. Por sua vez, o Sindicado dos Notá-
rios e Registradores – SINOREG-ES – foi voz 
ativa no acalorado debate defendendo não só 
os interesses da classe, mas pautando a incon-
testável magnitude dos direitos essenciais da 
pessoa humana.

O nome é mais que um acessório. Ele é de ex-
trema relevância na vida social, por ser parte in-
trínseca da personalidade. Tanto que o Código 
Civil trata o assunto em seu Capítulo II, escla-
recendo que toda pessoa tem direito ao nome, 
compreendidos o prenome e o sobrenome. 

O Sinoreg-ES acredita nas mudanças, eis 
que são necessárias para a evolução da so-
ciedade. Contudo, atualmente nós temos um 
Congresso Nacional que está muito ocupado 
tentando se reorganizar institucionalmente, 
haja vista o alto descrédito que possui perante 
a sociedade por conta dos inúmeros escânda-
los de corrupção e, portanto, acaba por não 
dar a devida atenção a outros assuntos de ex-
trema importância.

Nesse sentido, uma vez que o Poder in-
cumbido de ouvir os clamores da população e 

consequentemente legislar sobre eles simples-
mente não o faz, o Judiciário acaba se vendo 
no dever de abraçar aquela determinada causa 
para fins de proteger os direitos fundamentais 
dos cidadãos, previsto em nossa Magna Carta.

E foi assim que aconteceu recentemente 
com a decisão do STF que entendeu ser possí-
vel a realização da troca de prenome e gênero 
perante o cartório de registro civil das pessoas 
naturais, sem que seja precedida da compro-
vação de operação de “transgenitalização” ou 
redesignação de sexo, para aqueles que se en-
caixam nessa parcela da sociedade contempo-
rânea, denominados transgêneros.

A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) a fim de que fosse dada 
interpretação conforme a Constituição Fede-
ral ao artigo 58 da Lei 6.015/1973, que dispõe 
sobre os registros públicos.

Todos os ministros da Corte reconheceram 
o direito, e a maioria entendeu que, para a al-
teração, não é necessária autorização judicial, 
julgando procedente a ação para dar à Lei dos 
Registros Públicos interpretação conforme a 
Constituição Federal e pactos internacionais 
que tratam dos direitos fundamentais, a fim de 
reconhecer aos transgêneros que desejarem o 
direito à alteração de nome e gênero no assen-
to de registro civil, independentemente da ci-
rurgia e independente de autorização judicial, 
desde que cumpridos os requisitos propostos, 
quais sejam: (a) Idade superior a 18 anos; (b) 
Convicção, pelo menos 3 anos, de pertencer 
ao gênero oposto ao biológico; (c) Baixa pro-
babilidade, de acordo com o pronunciamento 
do grupo de especialistas, de modificação da 
identidade de gênero.

“O Judiciário acaba se vendo 
no dever de abraçar 

determinada causa para 
fins de proteger os direitos 

fundamentais dos cidadãos”

Por Caio Gianordoli Ivanov

Caio Gianordoli Ivanov, assessor jurídico 
do Sinoreg-ES, participou de debate com 
diversas lideranças na FDV

Ato contínuo, diante da repercussão da de-
cisão supracitada os balcões dos cartórios co-
meçaram a serem demandados em todo país. 
Neste momento, as entidades do ramo nota-
rial e registral iniciaram as buscas sobre como 
o procedimento deverá ser adotado no car-
tório, ou seja, de que forma a averbação será 
inserida no assento originário e quais seriam 
os critérios para implementação do novo ato 
cartorário dentro dos programas digitais uti-
lizados nas serventias extrajudiciais. As portas 
se abriam, porém, o caminho para chegar até 
essa porta ainda não foi trilhado.

O Sinoreg-ES, assim como outras entidades 
representativas da classe recorreram às suas 
Corregedorias de Justiça para saber a respei-
to do procedimento a ser adotado, eis que o 
Poder Judiciário é o órgão instituidor e fisca-
lizador das atividades cartorárias, requerendo 
ainda que seja expedida regulamentação neste 
sentido a fim de balizar e padronizar o proce-
dimento no âmbito extrajudicial.
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A Associação dos Notários e Registradores do 
Brasil (Anoreg/BR) lançou no último dia 25 
de maio, durante o XXIII Congresso Brasileiro 
de Magistrados, em Maceió (AL), a sua nova 
página Central dos Cartórios (http://centrais-
decartorios.com.br/). Destinada a informar a 
população sobre os serviços prestados pelas 
serventias extrajudiciais por meio de centrais 
eletrônicas, a página possui ficha técnica e da-
dos estatísticos das centrais de cada especia-
lidade, além de oferecer acesso rápido a cada 
um dos serviços. Atualmente, a atividade ex-
trajudicial brasileira conta com cinco centrais 
de serviços eletrônicos ao cidadão, destinadas 
a atender as demandas de cada uma das natu-
rezas de cartórios existentes.

Administrada pelo Colégio Notarial do 
Brasil (CNB-CF), a Central Notarial de Ser-
viços Eletrônicos Compartilhados (Censec) 
foi criada por meio do Provimento nº 18/2012 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem 
como principal objetivo gerenciar informa-
ções sobre a existência de testamentos, procu-
rações e escrituras públicas; combater à cor-
rupção e à lavagem de dinheiro; e dinamizar 
o acesso do Poder Judiciário à sua base de 
dados. Até o momento, a Censec possuía 60 
mil usuários cadastrados e 55 milhões de atos 

disponíveis em sua base de dados.
Já a Central de Informações do Registro 

Civil (CRC Nacional) foi criada por meio do 
Provimento nº 46/2015 do CNJ. Administra-
da pela Associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 
congrega a base de dados dos registros de 
nascimentos, casamentos e óbitos do País; 
além de interligar os cartórios de registro ci-
vil, oferecendo uma série de serviços para a 
população como a transmissão de certidões 
entre cartórios. Já foram cadastrados na CRC 
Nacional 126 milhões de registros, sendo 
81 milhões de registros de nascimentos, 22 
milhões de registros de casamentos e 23 mi-
lhões de registros de óbitos.

No âmbito do Registro de Títulos e Docu-
mentos e Pessoa Jurídica, o Provimento nº 48 
do CNJ criou em 2016 a Central Nacional RT-
DPJBrasil. Administrada pelo Instituto de Re-
gistro de Títulos e Documentos e de Pessoas 
Jurídicas do Brasil (IRTDPJBrasil), tem entre 
suas finalidades facilitar o atendimento aos 
usuários do serviço extrajudicial e agilizar a 
formalização de empresas. Em funcionamen-
to nos Estados da Paraíba, São Paulo, Paraná, 
Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Pará, 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a Central 

Anoreg/BR lança nova página com 
serviços das Centrais de Cartórios
Até o momento, a Censec possuía 60 mil usuários cadastrados 
e 55 milhões de atos disponíveis em sua base de dados

possui 54.925 usuários cadastrados.
Já o Tabelionato de Protesto possui hoje 

três centrais eletrônicas de dados: a Central 
de Protesto (Cenprot) – administrada pelo 
Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do 
Brasil – Seção São Paulo (IEPTB-SP), e que 
tem como finalidade disponibilizar aos usuá-
rios a utilização dos serviços dos cartórios de 
protesto do Estado de São Paulo; a Central de 
Remessas de Arquivos (CRA) – que é admi-
nistrada pelo Instituto de Estudos de Protesto 
de Títulos do Brasil (IEPTB-BR) e que visa fa-
cilitar o processo de cobrança e recuperação 
de créditos por meio de plataforma de servi-
ços eletrônicos aos usuários apresentantes de 
títulos; e a Consulta Nacional de Protestos 
(CNP) – também administrada pelo IEPTB
-BR e que visa à consulta, de forma gratuita 
e ilimitada, do registro de protestos por meio 
do CPF/CNPJ.

Ainda em regulamentação pelo Conselho 
Nacional de Justiça, o Operador Nacional do 
Registro (ONR) será responsável por imple-
mentar e operar, em âmbito nacional, o Siste-
ma de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). 
Implantado pela Lei Federal nº 13.465/17, o 
ONR será administrado pelo Instituto de Re-
gistro Imobiliário do Brasil (IRIB).

A nova página irá informar a população sobre os serviços prestados pelas serventias extrajudiciais por meio de centrais eletrônicas
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CNB/CF divulga recomendação 
nº 1/2018 sobre CNH Digital
Entenda o passo a passo da recepção e aceitação 
da nova CNH Digital nos serviços notariais

Saiba como é o procedimento de aceitação da CNH Digital para a lavratura de atos e autenticação de assinaturas

O Colégio Notarial do Brasil, para 
orientação e padronização dos atos, 
recomenda aos tabeliães brasileiros a 

seguinte orientação para a recepção e acei-
tação da nova CNH Digital nos serviços no-
tariais.

Procedimento de Aceitação da CNH Digital 
para a lavratura de atos e autenticação de as-
sinaturas

1. Inicia-se com um cadastro no site do 
Denatran. Acesse e faça o seu cadastro, 
ativando a função CNH Digital
https://portalservicos.denatran.serpro.gov.
br/#/login?validacao=1

2. A seguir, o usuário acessa o app CNH 
Digital nas lojas disponíveis (Apple e Google 
Play, dentre outras).

3. Abrindo o app, digita a senha PIN de 
quatro dígitos previamente cadastrada no site 
do Denatran.

4. Para obter a cópia da CNH ao tabelionato, 
permitindo a realização do ato notarial, seja 
uma cópia autenticada, seja a abertura de 
ficha, o escrevente deve proceder conforme o 
sistema operacional do celular:
IOS - clicar em “Mais”, na parte inferior
Android - clicar sobre a opção de menu, loca-
lizado no canto superior esquerdo

5. Abre uma nova tela, onde há a opção 
“Exportar”, que deve ser escolhida.

VerSão ioS
No caso de celulares com IOS, há duas opções: 
PDF ou Assinado Digitalmente. Escolha PDF

VerSão Android
No caso de celulares Android, deve-se apenas 
clicar em EXPORTAR que já serão enviados 
tanto o arquivo PDF quanto o no formato P7S. 

6. O usuário clica em Exportar. 

7. Digita novamente a senha PIN, de quatro 
dígitos, pré-cadastrada. 
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8. Em seguida, o usuário escolhe o meio de 
envio. Há diversas opções, como por exemplo, 
e-mail, Messenger, WhatsApp, Google Drive. 
Escolha a sua preferência para receber o 
arquivo. Se for um e-mail, escolha o seu 
e-mail, abrirá a tela de remessa, com a CNH 
digital em anexo, e remeta-o. 

9. Recepcionado o documento, arquive-o em 
sua pasta específica. Sugestão de nome para o 
arquivo: CNHd.000.000.000-00 (CPF)

10. Este procedimento todo pode ser feito 
pelo próprio cliente, remetendo a sua CNH 
Digital para o tabelionato. 

11. Ao receber o arquivo, seja o remetido 
por você ou pelo cliente, abra-o. O PDF 
conterá a imagem da CNH e ao lado um QR 
Code. Neste momento, o escrevente deve 
fazer a conferencia do documento, usando 
o aplicativo Lince (obtenha-o também em 
sua loja virtual). É um leitor de QR Code. 
O escrevente deve apontar o seu celular 
para o QR Code do documento. O Lince, 
imediatamente, tira uma foto do QR Code, 
apresentando, instantaneamente, o prontuário 
do titular da CNH existente no Denatran.

12. Com este prontuário, o escrevente 
deve verificar as informações constantes 
na imagem da CNH Digital, obtida por ele 
mesmo ou enviada pelo usuário. Confira a 
foto e os demais dados.

13. Se estiverem conforme, o escrevente 
deverá arquivar a CNH Digital. Sugerimos o 
arquivamento exclusivamente eletrônico, mas 
ele também poderá ser feito por impressão 

e arquivamento da forma tradicional, em 
papel. Sugerimos que em ambos os casos, 
o escrevente ateste que fez a confirmação, 
indicando data e hora.

14. Setor de autenticações: O escrevente faz 
a verificação de legitimidade dos dados lendo 
o QR code por meio do aplicativo Lince e 
o upload do arquivo no sistema utilizado 
pelo tabelião ou grava em pasta própria, 
juntamente com a digitalização da ficha. 
Imprime o documento e o autentica em papel. 
Sugerimos o seguinte texto:

Autentico esta cópia em papel da CNH digital 

que está conforme ao documento verificado 
por acesso ao aplicativo indicado pelo Dena-
tran às .. horas e .. minutos. Dou fé. Local e 
data. Em estados onde haja normatização es-
pecial, esta deve ser respeitada.

15. Uso para outros atos: escrituras e 
procurações: O usuário envia a mensagem 
com o arquivo PDF para o e-mail do escrevente 
responsável pela identificação que, ao receber, 
faz a verificação de legitimidade dos dados 
lendo o QR code por meio do aplicativo Lince. 
Após grava o arquivo na pasta específica.

16. Ao entregar a ficha de assinatura no 
setor de autenticação, o escrevente informa 
que o documento de identidade está na 
pasta específica. Se o tabelião não mantiver 
uma pasta comum para os documentos, 
o escrevente pode remeter a cópia do 
documento ao setor de autenticações por 
e-mail. Neste caso, o responsável do setor 
arquiva o documento como previsto em 
13. Se o tabelião trabalhar com sistemas de 
back-office, deve prosseguir com o upload 
do arquivo no sistema, juntamente com a 
digitalização da ficha. 

Se houver dúvida, contate duvidastec@nota-
riado.org.br .

Brasília, 28 de maio de 2018
Colégio Notarial do Brasil
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oi aprovada no dia 6 de junho pela Câ-
mara dos Deputados, o projeto de lei 
que cria a duplicata eletrônica e também 

mantém a obrigatoriedade do protesto para 
que a dívida possa ser cobrada na Justiça. O 
projeto é parte de um conjunto de medidas 
propostas pelo Ministério da Fazenda para 
diminuir os juros para empresas e consumi-
dores no País.

De autoria do deputado Júlio Lopes (PP
-RJ), o texto passou por alterações e sua re-
dação final elimina o artigo que acabava com 
protesto do título. O protesto do título é uma 
citação pública do devedor para que ele pague 
a dívida, e sua obrigatoriedade tem por ob-
jetivo facilitar a recuperação dos créditos em 

casos de inadimplência.
O autor do projeto ponderou também que 

70% das duplicatas são pagas com o protesto 
e levar todas ao Judiciário contribuiria para 
afogar os tribunais.

Outra alteração também garante que os 
tabeliães manterão uma central nacional de 
serviços eletrônicos que escriturará e emitirá 
a duplicata eletrônica, receberá e distribuirá 
títulos e documentos de dívidas para protes-
tos e fará consulta gratuita quanto a devedores 
inadimplentes e protestos existentes.

As duplicatas, que são títulos de crédito 
emitidos pelo próprio credor quando este 
vende uma mercadoria ou presta um servi-
ço, serão registradas na central nacional, que 

Projeto da Duplicata eletrônica é 
aprovado pela Câmara e necessidade 
do Protesto é mantida
Texto que vai ao Senado também permite a criação de central 
eletrônica de escrituração e emissão da duplicata eletrônica

poderá cobrar no máximo R$ 1 por duplicata. 
O texto também inclui a obrigatoriedade de 
dispositivos de segurança para garantir que a 
dívida tenha o aceite do devedor.

Criar o registro eletrônico de duplicatas e 
uma pesquisa online delas é considerado fun-
damental pelo Governo para reduzir, além da 
inadimplência, a emissão de títulos de crédito 
com dados incorretos e das chamadas “du-
plicatas frias”, quando não correspondem a 
transações efetivas de bens ou serviços. Com 
riscos menores, os bancos podem cobrar taxas 
menores de empresas e famílias.

O texto ainda tem que passar pelo Senado. 
As regras entrarão em vigor 120 dias após a 
sanção.

F
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RESOLVE:

Art. 1º Dispor sobre o teletrabalho no âmbito 
dos serviços notariais e de registro do Brasil. 

Art. 2º A adoção do teletrabalho é facultativa 
aos escreventes, prepostos e colaboradores 
do serviço notarial e de registro. 
Parágrafo único. É vedada a realização de tele-
trabalho pelos titulares delegatários, bem como 
pelos interinos e interventores nomeados para 
responder pelo serviço notarial e de registro. 

Art. 3º Os escreventes, prepostos e colabora-
dores do serviço notarial e de registro, quando 
autorizados pelos titulares delegatários, interi-
nos e interventores, podem executar suas ta-
refas fora das dependências da serventia ex-
trajudicial, de forma remota, com a utilização 
de recursos tecnológicos, sob a denominação 
de teletrabalho. 
§ 1º Não se enquadram no conceito de tele-
trabalho as atividades notariais e de registro 
executadas externamente em razão da natu-
reza do ato a ser praticado. 
§ 2º O teletrabalho não implica a criação de 
sucursais e não autoriza ao notário e ao regis-
trador a prática de atos de seu ofício fora do 
âmbito de sua delegação. 
§ 3º Os afastamentos justificados do titular 
delegatário do serviço notarial e de registro 
não são considerados teletrabalho e sempre 
devem ser comunicados à corregedoria local. 

Art. 4º A prestação do serviço notarial e de re-
gistro em regime de teletrabalho é auxiliar da 
prestação do serviço presencial e será realiza-
da sem prejuízo da eficiência e da qualidade do 
serviço, assim como da continuidade do aten-
dimento presencial aos usuários do serviço. 

Art. 5º A atividade notarial e de registro na 
modalidade teletrabalho está limitada a 30% 
da força de trabalho da serventia extrajudicial, 
desde que seja mantida a capacidade plena 
de funcionamento dos setores de atendimen-
to ao público externo.
§ 1º A capacidade de funcionamento dos se-
tores de atendimento ao público externo de-
verá ser avaliada constantemente pelos juízes 
corregedores permanentes e/ou pelas corre-
gedorias de justiça dos Estados e do Distrito 

Federal e, em caso de constatação de prejuí-
zo para a prestação do serviço, o teletrabalho 
deve ser adequado ou suspenso. 
§ 2º Os titulares delegatários definirão, no 
âmbito do seu poder de gestão das serventias 
extrajudiciais, as atividades que poderão ser 
realizadas de forma remota. 
§ 3º É vedada a prestação de serviço nota-
rial e de registro na modalidade teletrabalho 
em relação aos atos para os quais a lei exija 
a prática exclusiva pelo titular delegatário da 
serventia extrajudicial. 

Art. 6º O titular do serviço notarial e de regis-
tro que decidir implementar ou alterar o regi-
me de teletrabalho na serventia extrajudicial 
deverá comunicar ao órgão correcional local:
I – o nome, CPF, e-mail e telefone dos escre-
ventes, prepostos e colaboradores do serviço 
notarial e de registro incluídos no sistema de 
teletrabalho; 
II – os meios de controle das atividades dos 
escreventes, prepostos e colaboradores do 
serviço notarial e de registro incluídos no sis-
tema de teletrabalho. 
Parágrafo único. A adoção e a alteração pre-
vistas no caput deste artigo deverão ser co-
municadas à corregedoria local com antece-
dência mínima de quinze dias. 

Art. 7º Os escreventes, prepostos e colabora-
dores do serviço notarial e de registro incluí-
dos no sistema de teletrabalho deverão estar 
presentes às correições ordinárias realizadas 
pelas corregedorias locais e pela Corregedoria 
Nacional de Justiça. 

Art. 8º Aplicam-se ao teletrabalho dos escre-
ventes, prepostos e colaboradores do serviço 
notarial e de registro, no que couber, as disposi-
ções contidas na Resolução CNJ n. 227/2016. 

Art. 9º Revogam-se o Provimento CNJ n. 55, de 
21 de junho de 2016, a Recomendação CNJ n. 
24, de 1º de agosto de 2016, e as normas edita-
das pelas corregedorias de justiça dos Estados e 
do Distrito Federal no que forem incompatíveis. 

Art. 10. Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro João Otávio de Noronha

Corregedoria Nacional de Justiça 
publica Provimento nº 69/2018
Publicado no dia 12 de junho, o texto dispõe sobre o teletrabalho 
no âmbito dos serviços notariais e de registro do Brasil

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 
usando de suas atribuições constitucionais, 
legais e regimentais e

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e 
de normatização 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 Ju-
diciário de fiscalizar os serviços notariais e de 
registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, 
da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência do Correge-
dor Nacional de Justiça de expedir provimen-
tos e outros atos normativos destinados ao 
aperfeiçoamento das atividades dos serviços 
notariais e de registro (art. 8º, X, do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos notários e 
registradores 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 regulamentação da maté-
ria no âmbito judicial pela Resolução CNJ n. 
227, de 15 de junho de 2016;

CONSIDERANDO a Proposição n. 7 da carta 
do 73º ENCOGE, do Colégio Permanente de 
Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça 
do Brasil (CCOGE);

CONSIDERANDO o avanço tecnológico, a in-
formatização, a implementação de sistemas 
eletrônicos compartilhados e a implantação 
de sistema de registro eletrônico que possibi-
lita a realização do trabalho de forma remota, 
com o uso de tecnologias de informação e co-
municação;

CONSIDERANDO a necessidade de se impri-
mir eficiência e uniformização à prestação do 
serviço notarial e de registro;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos au-
tos do Pedido de Providências n. 00000931-
03.2018.2.00.0000, em trâmite no Conselho 
Nacional de Justiça,
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Estado do Espírito Santo
Poder Judiciário
Corregedoria Geral da Justiça
Ofício-Circular Nº 60/2018
O Desembargador Corregedor-Geral da Justi-
ça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais:
CONSIDERANDO ser a Corregedoria-Geral 
da Justiça, órgão de fiscalização, disciplina e 
orientação administrativa com jurisdição em 
todo o Estado, conforme artigo 35 da Lei Com-
plementar Estadual nº 234/2002 (COJES);
CONSIDERANDO a consulta pelo SINORE-
G-ES no protocolo nº 201800756678 datado 
de 29/05/2018, quanto à alteração no horário 
de funcionamento das serventias do foro ex-
trajudicial do Estado do Espírito Santo, nos 
dias em que a seleção brasileira de futebol 
disputar os jogos da Copa do Mundo de 2018;
CONSIDERANDO a sugestão e o contato 
telefônico realizado no dia de hoje com o re-
presentante do SINOREG-ES sobre a consulta 
por ele apresentada;

CGJ/ES publica ofício com horários dos serviços 
extrajudicias durante a Copa do Mundo

1.1) Em caso de classificação da seleção bra-
sileira de futebol para as etapas subsequentes, 
o horário de atendimento ao público será o 
seguinte:

Jogos do Brasil às 11h o atendimento ao públi-
co será das 15h às 18h,

Jogos do Brasil às 15h o atendimento ao públi-
co será das 9h às 13h.

2) ESCLARECER que, quanto aos serviços de 
registro civil de pessoas naturais, as regras ati-
nentes ao plantão (artigo 4º, § 1º, da Lei Fede-
ral n.º 8.935/1994 c/c artigo 531, § 2º, do CNC-
GJES) deverão ser rigorosamente observadas.

Publique-se. Cumpra-se.

Vitória/ES, 06 de junho de 2018.

Desembargador SAMUEL 
MEIRA BRASIL JR

Corregedor-Geral da Justiça

CONSIDERANDO a publicação do Ato Nor-
mativo nº 103/2018 da Presidência no dia 04 
de junho do corrente que alterou o expediente 
das unidades administrativas e judiciárias do 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo;

CONSIDERANDO a necessidade de orienta-
ção para todo o serviço do foro extrajudicial;

RESOLVE:

1) COMUNICAR aos Oficiais de Registro 
e Tabeliães do Estado do Espírito Santo que, 
nos dias em que acontecerão os jogos da sele-
ção brasileira de futebol na Copa do Mundo, 
conforme tabela oficial divulgada pela FIFA, 
o horário de funcionamento dos serviços do 
foro extrajudicial será o seguinte:

No dia 22 de junho de 2018 o atendimento ao 
público será das 13h às 18h,

No dia 27 de junho de 2018 o atendimento ao 
público será das 9h às 13h.
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês de abril de 2018

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 MARÇO/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 ABRIL/2018 foi de:

Redução global do repasse: 21% (vinte e um por cento);

Redução Parcial* do repasse: 60% (sessenta 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, 02 de maio de 2018.

Marcio Valory Silveira
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  620.312,82
Saldo em caixa mês anterior  14.997,69
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  85,75
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   635.396,26
  
B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil   586.151,90 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  34.307,79 
3 – Devolução FARPEN 0,00 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 439,30 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.406,26 
5.1 - 2% referente depósito entre 21/03 a 31/03 116,53 
6 – Repasse à AMAGES 12.396,71 
6.1 – 2% referente depósito entre 21/03 a 31/03 116,53 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 004/2018 2.073,59 
  
SALDO LÍQUIDO   (648.008,61)  -12.612,35
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (62.031,28)
C.a – 10% referente depósito entre 21/03 a 31/03  (582,66)
SALDO  -12.612,35
Recebimentos entre 19/04 a 30/04  12.612,35
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  0,00
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