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EDITorIAl

Aprender é preciso, 
evoluir sempre

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Nossa equipe permanece 
estudando e aprimorando 
cada vez mais os serviços 

voltados para apoio aos 
associados nos momentos 

de necessidade! 
Unidos somos fortes!”

Q uando nos deparamos com alguns obstáculos, por vezes não encontramos uma 
saída logo de início e pensamos em desistir facilmente. Mas isso está errado. 
Não existe barreira que possa impedir o ser humano de avançar, principalmente, 

quando este se encontra munido de boas informações, estudado e preparado para en-
frentar o que for.

Neste sentido, observamos que o aprendizado é imprescindível e oportuno na medida 
em que nos capacita para lidarmos com as demandas do dia a dia. O desafio nos revela 
que somos capazes de seguir em frente e nos torna fortes.

Lembre-se que assim como o mar mais tempestuoso acaba sempre por acalmar, as 
adversidades também não serão eternas. É preciso aguentar firme, mais um pouco, com 
muita paciência e perseverança. Certamente os obstáculos serão passados e toda a classe 
irá respirar de alívio e seguir tranquilo seu caminho.

E mais, você não estará sozinho nessa batalha, aconteça o que acontecer. Nossa equipe 
permanece estudando e aprimorando cada vez mais os serviços voltados para apoio aos 
associados nos momentos de necessidade! Unidos somos fortes!

Márcio Valory Silveira
Presidente do Sinoreg-ES



4 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Estado do Espírito Santo (Si-
noreg-ES), em parceria com a Escola 

Notarial e Registral (Enores) e o Colégio No-
tarial do Brasil - Seção Espírito Santo (CNB/
ES), realizou, no dia 09 de junho, o curso 
“Teoria e Prática do Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais”.

Ministrado pela registradora civil e tabe-
liã de notas interina da comarca de Uruçuca 
(BA) Gracielle Veloso, o treinamento recebeu 
os cartorários capixabas na sede do sindicato, 
para os quais foram propagadas diversas in-
formações que norteiam o direito registral.

A palestrante, que também é especialista 

Curso teve como objetivo fomentar a discussão sobre temas relacionados ao Registro Civil

Sinoreg/ES realiza curso sobre Direito 
Registral para oficiais capixabas
Palestra foi realizada pela registradora 
Gracielle Veloso, da comarca de Uruçuca (BA)

em direito notarial e registral pelo Instituto 
Brasileiro de Estudos (IBEST), deu início ao 
curso expondo o objetivo de fomentar a dis-
cussão e o aprendizado sobre o Registro Civil 
das Pessoas Naturais a todos que pretendem 
ter um conhecimento prático acerca do tema.

Dentre os diversos assuntos tratados, o 
curso focou nos temas que envolvem a clas-
sificação dos livros de registros e a emissão de 
certidões de nascimento, casamento e óbito.

A pesquisa de satisfação realizada ao final reve-
lou que o treinamento foi produtivo por ter trata-
do diretamente dos serviços prestados pelo Regis-
tro Civil. Também foram entregues certificados 
de participação com carga horária de seis horas.

A registradora civil e tabeliã de notas interina 
da comarca de Uruçuca (BA) Gracielle 
Veloso falou a todos que pretendem ter um 
conhecimento prático da atividade

O
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês de maio de 2018

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  564.891,76
Saldo em caixa mês anterior  0,00
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   564.891,76
  
B – PAGAMENTOS
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  483.087,92 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  32.654,50 
3 – Devolução FARPEN 0,00 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 548,80 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 11.297,84 
5.1 - 2% referente depósito entre 19/04 a 30/04 252,25 
6 – Repasse à AMAGES 11.297,84 
6.1 – 2% referente depósito entre 19/04 a 30/04 242,70 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 005/2018 3.048,49 
  
SALDO LÍQUIDO   (542.430,34)  22.461,42
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (56.489,18)
C.a – 10% referente depósito entre 19/04 a 30/04  (1.261,24)
SALDO  22.461,42
Recebimentos entre 18/05 a 31/05  13.113,03
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  35.574,45

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 ABRIL/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 MAIO/2018 foi de:

Redução global do repasse: 38% (trinta e oito por cento);

Redução Parcial* do repasse: 100% (cem 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, 04 de junho de 2018.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente
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Provimento nº 73, de 28 de junho de 2018.

Dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e 
do gênero nos assentos de nascimento e casamento 
de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas 
Naturais (RCPN).

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando de 
suas atribuições constitucionais, legais e regimentais e 
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normati-
zação do Poder Judiciário dos atos praticados por seus 
órgãos [art. 103-B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal 
de 1988 (CF/88)];

a edição passada da Revista de Direito 
Notarial e Registral do ES, a publica-
ção abordou a dificuldade dos cartó-

rios do Estado em regulamentar a mudança de 
nome e gênero no registro civil sem uma nor-
ma da Corregedoria do Estado. O debate acon-
tece após o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidir que transexuais e transgêneros podem 
alterar seus nomes no registro civil sem a ne-
cessidade de realizar cirurgia de redesignação 
sexual, autorização judicial ou laudo médico.

No entanto, no último dia 29 de junho, a 
Corregedoria Nacional de Justiça regulamen-
tou a alteração, em cartório, de prenome e gê-
nero nos registros de casamento e nascimento 
de pessoas transgênero. O Provimento nº 73 
disciplina a atuação dos cartórios, em âmbito 
nacional, em relação à alteração de prenome e 
gênero no registro civil.

Antes mesmo dessa decisão da Corregedoria 
Nacional, um jovem de 18 anos conseguiu ter 
a alteração do registro de seu nome para Pedro 
Henriques Mareto e também para o gênero 
masculino no Estado. A retificação foi realiza-
da pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito da 
Sede de Iúna, interior do Espírito Santo.

Segundo Jeferson Miranda, oficial de Regis-
tro Civil de Iúna (ES), que autorizou a mudan-
ça, os cartórios estavam relutantes em praticar 

esse ato antes de uma normatização por parte 
da Corregedoria estadual ou nacional. 

“Eu sou um titular que está à frente da mi-
nha serventia. Acompanho todos os atos, pro-
curo me manter atualizado, e não tive dúvida 
nenhuma em praticar esse ato. Eu quero crer 
que outros colegas, baseados nessa minha po-
sição, nesse meu modo de pensar, também 
vão praticar esse ato. Há uma fila imensa de 
transgêneros querendo regularizar a sua vida 
psicológica, sua vida profissional e estão es-
barrando em algumas dificuldades dos cole-
gas”, afirma Miranda. 

Como, à época, nem a Corregedoria estadual 
nem a nacional tivessem se posicionado sobre o 
assunto, a decisão do cartório de Iúna abriu um 
precedente importante no Estado. 

“Eu não tive dúvida nenhuma em fazer essa 
averbação pelos documentos apresentados, pe-
los fundamentos legais, por um processo muito 
bem feito pela Defensoria Pública. Até porque, 
o CNJ disse que isso é uma convicção do titular 
do cartório, e as provas que me foram apresen-
tadas foram irrefutáveis. Essa pessoa agora tem 
condição de ter uma vida mais plena, sem pre-
conceito, no seio da sociedade”, salienta o oficial. 

Ainda de acordo com o titular do cartório 
de Iúna, em breve deve ser praticado outro ato 
de um transgênero que faz parte da comuni-
dade local. 

Vale lembrar que um estudo, publicado em 
maio de 2018, sobre homens transexuais, mu-
lheres transexuais e travestis da Região Metro-
politana da Grande Vitória, revelou que o pre-
conceito muitas vezes está dentro do lar: mais 
de 60% disseram ter sofrido discriminação em 
sua família por ser transexual ou travesti.

Provimento nº 73 prevê a alteração das certidões sem a obrigatoriedade 
da comprovação da cirurgia de mudança de sexo nem decisão judicial

Oficial de Registro Civil de Iúna (ES), Jeferson 
Miranda comemora a mudança: “Essa pessoa 
agora tem condição de ter uma vida mais plena”

Município de Iúna realiza a primeira alteração 
de prenome e sexo de transexual capixaba
Retificação foi feita pelo Registro Civil e Tabelionato de 
Notas do Distrito da Sede de Iúna, no interior do Estado

Corregedoria Nacional de Justiça normatiza 
troca de nome e gênero em cartório
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CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de 
fiscalizar os serviços dos RCPNs (arts. 103-B, § 4º, I e III, 
e 236, § 1º, da CF/88);
CONSIDERANDO a competência do Corregedor Nacional 
de Justiça de expedir provimentos e outros atos normati-
vos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos 
ofícios do RCPN (art. 8º, X, do Regimento Interno do Con-
selho Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO a obrigação dos registradores do RCPN 
de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder 
Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novem-
bro de 1994);

CONSIDERANDO a legislação internacional de direitos hu-
manos, em especial, o Pacto de San Jose da Costa Rica, 
que impõe o respeito ao direito ao nome (art. 18), ao reco-
nhecimento da personalidade jurídica (art. 3º), à liberda-
de pessoal (art. 7º.1) e à honra e à dignidade (art. 11.2);
CONSIDERANDO a Convenção Interamericana de Direi-
tos Humanos, da qual a República Federativa do Brasil é 
signatária e cujos dispositivos devem ser observados sob 
pena de responsabilidade internacional;
CONSIDERANDO a Opinião Consultiva n. 24/17 da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, que trata da iden-
tidade de gênero,igualdade e não discriminação e define 

N
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as obrigações dos Estados-Parte no que se refere à alte-
ração do nome e à identidade de gênero;
CONSIDERANDO o direito constitucional à dignidade (art. 
1º, III, da CF/88), à intimidade, à vida privada, à honra, à 
imagem (art. 5º, X,da CF/88), à igualdade (art. 5º, caput, 
da CF/88), à identidade ou expressão de gênero sem dis-
criminações;
CONSIDERANDO a decisão da Organização Mundial da 
Saúde de excluir a transexualidade do capítulo de doen-
ças mentais da Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID);
CONSIDERANDO a possibilidade de o Brasil, como Estado-
Membro das Nações Unidas, adotar a nova CID a partir de 
maio de 2019, quando da apresentação do documento na 
Assembleia Mundial da Saúde, sendo permitidos, desde 
já, o planejamento e a adoção de políticas e providências, 
inclusive normativas, adequadas à nova classificação;
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral que conferiu ao art. 58 da Lei n. 6.015, de 31 de de-
zembro de 1973, interpretação conforme à Constituição 
Federal, reconhecendo o direito da pessoa transgênero 
que desejar, independentemente de cirurgia de Rede-
signação ou da realização de tratamentos hormonais ou 
patologizantes, à substituição de prenome e gênero dire-
tamente no ofício do RCPN (ADI n. 4.275/DF);
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Pedi-
do de Providências n. 0005184-05.2016.2.00.0000, em 
trâmite no Conselho Nacional de Justiça,

RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre a averbação da alteração do pre-
nome e do gênero nos assentos de nascimento e ca-
samento de pessoa transgênero no Registro Civil das 
Pessoas Naturais.

Art. 2º Toda pessoa maior de 18 anos completos habi-
litada à prática de todos os atos da vida civil poderá re-
querer ao ofício do RCPN a alteração e a averbação do 
prenome e do gênero, a fim de adequá-los à identidade 
autopercebida.
§ 1º A alteração referida no Caput deste artigo poderá 
abranger a inclusão ou a exclusão de agnomes indicati-
vos de gênero ou de descendência.
§ 2º A alteração referida no caput não compreende a alte-
ração dos nomes de família e não pode ensejar a identi-
dade de prenome com outro membro da família.
§ 3º A alteração referida no caput poderá ser desconsti-
tuída na via administrativa, mediante autorização do juiz 
corregedor permanente, ou na via judicial.

Art. 3º A averbação do prenome, do gênero ou de ambos 
poderá ser realizada diretamente no ofício do RCPN onde 
o assento foi lavrado.
Parágrafo único. O pedido poderá ser formulado em 
ofício do RCPN diverso do que lavrou o assento; nesse 
caso, deverá o registrador encaminhar o procedimento ao 
oficial competente, às expensas da pessoa requerente, 
para a averbação pela Central de Informações do Regis-
tro Civil (CRC).

Art. 4º O procedimento será realizado com base na au-
tonomia da pessoa requerente, que deverá declarar, 
perante o registrador do RCPN, a vontade de proceder à 
adequação da identidade mediante a averbação do pre-
nome, do gênero ou de ambos.
§ 1º O atendimento do pedido apresentado ao registrador 
independe de prévia autorização judicial ou da compro-
vação de realização de cirurgia de redesignação sexual 
e/ou de tratamento hormonal ou patologizante, assim 
como de apresentação de laudo médico ou psicológico.
§ 2º O registrador deverá identificar a pessoa requeren-
te mediante coleta, em termo próprio, conforme modelo 
constante do anexo deste provimento, de sua qualifica-
ção e assinatura, além de conferir os documentos pes-
soais originais.
§ 3º O requerimento será assinado pela pessoa reque-
rente na presença do registrador do RCPN, indicando a 
alteração pretendida.

Art. 8º Finalizado o procedimento de alteração no assen-
to, o ofício do RCPN no qual se processou a alteração, 
às expensas da pessoa requerente, comunicará o ato ofi-
cialmente aos órgãos expedidores do RG, ICN, CPF e pas-
saporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
§ 1º A pessoa requerente deverá providenciar a alteração 
nos demais registros que digam respeito, direta ou indire-
tamente, a sua identificação e nos documentos pessoais.
§ 2º A subsequente averbação da alteração do prenome 
e do gênero no registro de nascimento dos descenden-
tes da pessoa requerente dependerá da anuência deles 
quando relativamente capazes ou maiores, bem como da 
de ambos os pais.
§ 3º A subsequente averbação da alteração do preno-
me e do gênero no registro de casamento dependerá da 
anuência do cônjuge.
§ 4º Havendo discordância dos pais ou do cônjuge quan-
to à averbação mencionada nos parágrafos anteriores, o 
consentimento deverá ser suprido judicialmente.

Art. 9º Enquanto não editadas, no âmbito dos Estados 
e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos 
emolumentos, observadas as diretrizes previstas pela Lei 
n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-se-á às 
averbações a tabela referente ao valor cobrado na aver-
bação de atos do registro civil.
Parágrafo único. O registrador do RCPN, para os fins do 
presente provimento, deverá observar as normas legais 
referentes à gratuidade de atos.

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

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

ANEXO
SR. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
DO MUNICÍPIO DE ...
I - REQUERENTE:
Nome civil completo, nacionalidade, naturalidade, data e 
local do nascimento, estado civil, profissão, RG, CPF, en-
dereço completo, telefone, endereço eletrônico.
II - REQUERIMENTO:
Visto que o gênero que consta em meu registro de nasci-
mento não coincide com minha identidade autopercebi-
da e vivida, solicito que seja averbada a alteração do sexo 
para (masculino ou feminino), bem como seja alterado o 
prenome para...
III - DECLARAÇÕES SOB AS PENAS DA LEI
Declaro que não possuo passaporte, identificação civil 
nacional (ICN) ou registro geral de identidade (RG) emiti-
do em outra unidade da Federação.
OU
Declaro que possuo o Passaporte n. ...., ICN n. .... e RG n. ...
Estou ciente de que não será admitida outra alteração de 
sexo e prenome por este procedimento diretamente no 
registro civil, resguardada a via administrativa perante o 
juiz corregedor permanente.
Estou ciente de que deverei providenciar a alteração nos 
demais registros que digam respeito, direta ou indireta-
mente, a minha pessoa e nos documentos pessoais.
Declaro que não sou parte em ação judicial em trâmite 
sobre identidade de gênero (ou Declaro que o pedido que 
estava em trâmite na via judicial foi arquivado, conforme 
certidão anexa.)
IV - FUNDAMENTO JURÍDICO
O presente requerimento está fundamentado no princí-
pio da dignidade da pessoa humana, no art. 58 da Lei n. 
6.015/1973, interpretado pelo Supremo Tribunal Federal 
no julgamento da ADI n. 4.275, e no Provimento CN-CNJ 
n. ......./2018.
Por ser verdade, firmo o presente termo.
Local e data.
Assinatura do requerente
CERTIFICO E DOU FÉ que a assinatura supra foi lançada 
em minha presença.
Local e data.
Carimbo e assinatura do cartório

§ 4º A pessoa requerente deverá declarar a inexistência 
de processo judicial que tenha por objeto a alteração pre-
tendida.
§ 5º A opção pela via administrativa na hipótese de trami-
tação anterior de processo judicial cujo objeto tenha sido 
a alteração pretendida será condicionada à comprovação 
de arquivamento do feito judicial.
§ 6º A pessoa requerente deverá apresentar ao ofício do 
RCPN, no ato do requerimento, os seguintes documentos:

 I certidão de nascimento atualizada;
 II Certidão de casamento atualizada, se for o caso;
 III cópia do registro geral de identidade (RG);
 IV cópia da identificação civil nacional (ICN), se for o 

caso;
 V cópia do passaporte brasileiro, se for o caso;
 VI cópia do cadastro de pessoa física (CPF) no Ministé-

rio da Fazenda;
 VII cópia do título de eleitor;
 IX cópia de carteira de identidade social, se for o caso;
 X comprovante de endereço;
 XI certidão do distribuidor cível do local de residência 

dos últimos cinco anos (estadual/federal);
 XII certidão do distribuidor criminal do local de residên-

cia dos últimos cinco anos (estadual/federal);
 XIII certidão de execução criminal do local de residência 

dos últimos cinco anos (estadual/federal);
 XIV certidão dos tabelionatos de protestos do local de 

residência dos últimos cinco anos;
 XV certidão da Justiça Eleitoral do local de residência 

dos últimos cinco anos;
 XVI certidão da Justiça do Trabalho do local de residên-

cia dos últimos cinco anos;
 XVII certidão da Justiça Militar, se for o caso.

§ 7º Além dos documentos listados no parágrafo anterior, 
é facultado à pessoa requerente juntar ao requerimento, 
para instrução do procedimento previsto no presente pro-
vimento, os seguintes documentos:

 I laudo médico que ateste a transexualidade/travesti-
lidade;

 II parecer psicológico que ateste a transexualidade/
travestilidade;

 III laudo médico que ateste a realização de cirurgia de 
redesignação de sexo.

§ 8º A falta de documento listado no § 6º impede a al-
teração indicada no requerimento apresentado ao ofício 
do RCPN.
§ 9º Ações em andamento ou débitos pendentes, nas hi-
póteses dos incisos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII do § 6º, 
não impedem a averbação da alteração pretendida, que 
deverá ser comunicada aos juízos e órgãos competentes 
pelo ofício do RCPN onde o requerimento foi formalizado.

Art. 5º A alteração de que trata o presente provimento 
tem natureza sigilosa, razão pela qual a informação a seu 
respeito não pode constar das certidões dos assentos, 
salvo por solicitação da pessoa requerente ou por deter-
minação judicial, hipóteses em que a certidão deverá dis-
por sobre todo o conteúdo registral.

Art. 6º Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de 
vontade ou simulação quanto ao desejo real da pessoa re-
querente, o registrador do RCPN fundamentará a recusa 
e encaminhará o pedido ao juiz corregedor permanente.

Art. 7º Todos os documentos referidos no art. 4º deste 
provimento deverão permanecer arquivados indefinida-
mente, de forma física ou eletrônica, tanto no ofício do 
RCPN em que foi lavrado originalmente o registro civil 
quanto naquele em que foi lavrada a alteração, se diverso 
do ofício do assento original.
Parágrafo único. O ofício do RCPN deverá manter índice 
em papel e/ou eletrônico de forma que permita a loca-
lização do registro tanto pelo nome original quanto pelo 
nome alterado.

7Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto
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Sinoreg/ES promoverá 
3º Simpósio de Direito Notarial 
e Registral em Vitória (ES)
Evento, que irá acontecer no dia 25 de agosto, espera receber 250 pessoas
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om o objetivo de trocar conhecimento e 
esclarecer dúvidas pertinentes à ativida-
de, o 3º Simpósio de Direito Notarial e 

Registral do Espírito Santo, será realizado no 
dia 25 de agosto, no auditório do hotel Golden 
Tulip, localizado, em Vitória, capital do Estado. 

O evento, que espera receber 250 pessoas, 
é organizado pelo Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo 
(Sinoreg/ES), Colégio Notarial do Brasil - Se-
ção Espírito Santo (CNB/ES), Associação dos 
Notários e Registradores do Estado do Espí-
rito Santo (Anoreg/ES), Instituto de Estudos 
e Protestos de Títulos do Brasil - Seção Espí-
rito Santo (IEPTB/ES), e a Escola Notarial e 
Registral do Espírito Santo (Enores). 

A cerimônia de abertura irá contar com a 
presença do presidente do Sinoreg/ES, Már-
cio Valory Silveira, do presidente da Anoreg/
ES, Helvécio Duia Castello, do presidente do 
IEPTB/ES, João Dalmácio Castello Miguel, 
além do presidente do CNB/ES e diretor do 
Sinoreg/ES, Rodrigo Reis Cyrino. 

Segundo Cyrino, um dos responsáveis pela 
organização do evento, o Simpósio serve 
para esclarecer dúvidas de todos os profissio-
nais da classe. “A importância desse Simpó-
sio não é só de atualização da classe, dos seus 
profissionais, não só tabeliães, registradores, 
mas também escreventes. Será um momento 

“Eu estendo o convite a todos 
os colegas que ainda não se 

inscreveram”

Rodrigo Reis Cyrino, presidente do CNB/ES

“O próprio Judiciário está vendo 
nos delegatários pessoas 

qualificadas para acabar com 
essa burocracia enervante que 

existe no Brasil”

Jeferson Miranda, oficial de Registro Civil 
de Iúna (ES) e ex-presidente do Sinoreg/ES

C
de confraternização para tirar dúvidas e tam-
bém de atualização que é o mais importante”, 
esclarece.

Além da cerimônia de abertura, o evento 
apresentará quatro palestras ministradas por 
especialistas e autoridades, que irão discutir 
temas relacionados ao registro civil, registro 
de imóveis e protesto de títulos. 

De acordo com o presidente do CNB/ES, 
pelo menos metade das inscrições já foram 
efetivadas dois meses antes do evento. 

“Eu estendo o convite a todos os colegas que 
ainda não se inscreveram, que possam compa-
recer nesse momento de atualização, momen-
to de você trazer novidades para dentro da sua 
serventia, porque o usuário, a todo momento, 
através da internet, tem acesso a essas novas 
tendências, essas novas realidades, e ele bus-
ca o tabelião, registrador, mais atualizado na 
classe. Portanto, é interessante que estejamos 
inseridos nessa realidade e possamos compa-
recer, fazendo a inscrição pelo e-mail”, afirma. 

Durante o encontro, também serão pre-
miados os três melhores artigos inscritos no 
Concurso de Artigos Notariais e Registrais, 
promovido pela Enores. O tema desta edição 
é voltado para o universo que norteia o direito 
notarial e registral.

Posteriormente, o resultado do concurso 
será publicado também no site do Sinoreg/ES, 
no endereço: www.sinoreg-es.org.br. 

Medidas desjudicializantes
A primeira mesa do Simpósio será comanda-
da pelo registrador civil em Francisco Beltrão 
(PR) e presidente da Arpen/BR, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior. 

Além dele, dois mediadores farão parte do 
debate. O oficial de Registro Civil de Iúna (ES) 
e ex-presidente do Sinoreg/ES Jeferson Miran-
da, e o oficial de Registro Civil de Marilândia 
(ES) Roberto William de Oliveira Ruy. 

O tema abordado será “a atuação dos regis-
tradores civis no âmbito de medidas desburo-
cratizantes e desjudicializantes: um enfoque nos 
novos serviços em colaboração com o poder pú-
blico (Provimentos 63/2017 e 66/2018 do CNJ)”. 

Segundo Cavalheiro Júnior, o Simpósio re-
presenta um momento de atualização e con-
fraternização entre os colegas do Estado, além 
de debater assuntos importantes, como as me-
didas desjudicializantes. 

“O tema da desjudicialização é extremamen-
te relevante porque temos um papel funda-
mental junto à sociedade brasileira, pelo qual 
conseguimos agilizar muito dos procedimentos 
que antes eram judicializados”. E complementa. 
“Você tinha que levar ao conhecimento dos juí-
zes e aguardar o manifesto em despacho, uma 
sentença de um juiz. Agora, esse procedimento 
pode ser feito direto no cartório de registro ci-
vil”, diz o presidente da Arpen/BR. 

De fato, são vários os provimentos recentes 
publicados pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) autorizando os procedimentos nos car-
tórios de registro civil. O Provimento 62, por 
exemplo, trata do apostilamento; o 63 trata da 
paternidade socioafetiva; o 67, da mediação e 
conciliação; e o mais recente deles, o Provi-
mento 73, trata sobre a alteração de nome e 
sexo dos transgêneros. 

Jeferson Miranda acredita que o serviço 
notarial e de registro do Brasil está, hoje, com 
muita credibilidade diante da sociedade e do 
judiciário.
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“Até a Lei 13.465 de 2017, o 
silêncio do proprietário era 
tido como discordância da 

usucapião e agora passou a ser 
uma concordância”

Hércules Alexandre da Costa Benício, 
presidente do CNB/DF

O presidente da Arpen/BR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, diz: “temos 
que nos aprimorar e atualizar o quanto antes”

Para Hércules Benício, o tabelião precisa estar ciente dos próprios 
instrumentos de regularização fundiária

Segundo Hércules Benício, a ata notarial 
é um documento que estabiliza um meio de 
prova em que o tabelião colhe declarações dos 
confrontantes, eventualmente dos titulares de 
direitos reais sobre o imóvel que está sendo 
usucapido e mostra um certo protagonismo do 
tabelião nesse início de movimento de declara-
ção da usucapião a favor do possuidor.

“O tabelião dá segurança jurídica a essas 
declarações, faz também uma visita ao imóvel, 
quando necessário, para que na sua ata fique 
clara a posse, qual o bem que foi possuído por 
um intervalo de tempo considerável e também 
que a posse existente é mansa e pacífica”, obser-
va o presidente do CNB/DF. 

Durante a tarde, a palestra “Usucapião Ex-
trajudicial e sua prática no registro de imóveis” 
também abordará o tema. Será ministrada pelo 
oficial do 1º Registro de Imóveis de Porto Ale-
gre (RS) e presidente do Colégio Registral do 
RS, João Pedro Lamana Paiva. 

Também participarão da mesa o presidente da 
Anoreg/ES, Helvécio Duia Castello, o oficial do 1º 
Registro de Imóveis de Vargem Alta (ES) Bruno 
Santonlin Cipriano e o oficial do 1º Registro de Imó-
veis de Boa Esperança (ES) Jocsã Araujo Moura. 

usucapião extrajudicial 
Outra palestra do evento irá abordar “a regu-
larização fundiária pelos notários: a usucapião 
administrativa e a Lei 13.465/2017”. O debate 
será ministrado pelo presidente do Colégio 
Notarial do Brasil - Seção do Distrito Federal, 
Hércules Alexandre da Costa Benício. Ao seu 
lado também estarão o presidente do CNB/
ES, Rodrigo Reis Cyrino, o registrador civil e 
tabelião de notas do Cartório do Distrito de 
Guaraná – Aracruz (ES) Milson Fernandes 
Paulin, e a tabeliã de notas do 2º Ofício de Vila 
Velha (ES) Gerusa Corteletti Ronconi. 

Para Hércules Benício, o tema da regulari-
zação fundiária é palpitante uma vez que a Lei 
13.465/2017 revolucionou o conceito de área ur-
bana. “Á urbana é propriamente a função dada 
à terra por um conjunto de pessoas. O tabelião 
precisa estar ciente das inovações, dos pró-
prios instrumentos de regularização fundiária”.

O tabelião explica ainda que a Lei 13.465 
modificou de forma relevante o artigo 216-A, 
da lei de registros públicos. “Caso o proprie-
tário de um imóvel que esteja sendo usucapi-
do não venha a manifestar a sua impugnação 
contra a usucapião de forma expressa, o silên-
cio desse proprietário, agora, é lido como uma 
anuência à usucapião”.

Instituído pela Lei Federal nº 13.465/2017 e 
disciplinado pelo Provimento nº 65, da Corre-
gedoria Nacional de Justiça, o procedimento 
da usucapião extrajudicial – forma de aqui-
sição de propriedade móvel ou imóvel pela 
posse prolongada e sem interrupção, durante 
o prazo legal estabelecido – passa a ter a ata 
notarial como documento primário e essen-
cial para dar início ao procedimento de trans-
ferência de propriedade.

“O próprio judiciário está vendo, nos dele-
gatários, pessoas qualificadas para acabar com 
essa burocracia enervante que existe no Brasil. 
Os cartórios estão na vanguarda, estão exer-
cendo o seu papel na sociedade brasileira com 
muita eficiência. O judiciário deve transferir, 
sim, para o extrajudicial muito das suas atri-
buições. Nós somos capazes, não existe greve, 
não existe burocracia, e agora com essas alte-
rações recentes as coisas estão muito melhores 
para o cidadão”, avalia o registrador. 

Com as novas demandas surgidas no seio 
da sociedade, o presidente da Arpen/BR lem-
bra que os profissionais devem se atualizar a 
todo momento.

“A primeira coisa que ele tem que fazer é 
se inteirar dos provimentos e buscar sempre 
a sua atualização. Buscar conhecer a fundo 
cada procedimento. Há algumas situações 
que precisam de uma atualização tecnológica. 
O próprio apostilamento; você tem que estar 
preparado com equipamentos para isso. Há 
também as parcerias com outros órgãos que 
vão precisar de equipamento. De acordo com 
cada provimento que vai saindo, a gente tem 
que ir se adequando”, ressalta. 

“A desjudicialização é 
extremamente relevante. 

Temos um papel fundamental 
agora junto à sociedade 

brasileira.”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen/BR
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Celso Belmiro, presidente do IEPTB/RJ, diz: “nosso calcanhar de aquiles 
é a falta de uniformidade do serviço”

“A Lei 13.465 é muito 
importante para o contexto 

da regularização de 
imóveis no Brasil”

João Pedro Lamana Paiva, oficial do 
1º Registro de Imóveis de Porto Alegre, 

e ex-presidente do IRIB

“Em nosso encontro, teremos 
a oportunidade de destacar 
a necessidade, tanto quanto 
possível, da uniformização 

de procedimentos”

Celso Belmiro, presidente do IEPTB/RJ

Ex-presidente do IRIB, João Pedro Lamana Paiva fala sobre situação dos 
imóveis: “60% não estão matriculados”

De acordo com Lamana Paiva, a usucapião 
extrajudicial tem um caráter opcional de ju-
risdição, processando-se perante o registro de 
imóveis, sendo uma das grandes novidades da 
lei processual. 

“A Lei 13.465 consertou o dispositivo esta-
belecido com referência ao silêncio dos con-
frontantes. Nessas condições, podemos dizer 
que ela é muito importante para o contexto da 
regularização de imóveis no Brasil. Como se 
sabe, o nosso País, se somar os 26 estados, mais 
o Distrito Federal, e colocar tudo em um taxo 
e dividir por 27, nós vamos encontrar cerca de 
50, 60% de imóveis sem matrícula. Ou seja, em 
situação irregular”.

O oficial de Porto Alegre explica ainda que a 
falta regularização dos imóveis tem impacto di-
reto na economia do muncípio. “Se você regu-
larizar 30% isso já representa muito para o mu-
nicípio, para o Estado e para a União”, avalia. 

postecipação do protesto 
Para encerrar o 3º Simpósio de Direito Notarial 
e Registral do Espírito Santo, será apresentada 
a palestra “Os aspectos jurídicos do diferimen-
to do pagamento do protesto”, ministrada pelo 
presidente do Instituto de Estudos de Protesto 

de Títulos do Brasil – Seccional Rio de Janeiro 
(IEPTB/RJ), Celso Jorge Fernandes Belmiro, 
que também é tabelião de notas e protesto do 
5º Ofício de São Gonçalo (RJ). 

Além dele, também estarão presentes à mesa 
Rogério Lugon Valladão, tabelião de protesto 
em Cachoeiro do Itapemirim (ES) e Bruno do 
Valle Couto Teixeira, tabelião substituto do 1º 
Ofício da 2ª Zona da Serra (ES). 

Segundo o presidente do IEPTB/RJ, imple-
mentar a postecipação do pagamento dos emo-
lumentos significa poder garantir o acesso ao 
serviço extrajudicial de protesto a um contin-
gente enorme de credores que não podem pa-
gar antecipadamente para ter acesso ao serviço, 
com emolumentos cartorários que são, muitas 
vezes, bastante altos.

“Em linhas muito breves, na imensa maioria 
das situações, o credor não quer colocar ‘di-
nheiro bom’ em ‘dinheiro ruim’, já sofreu o des-
falque em seu fluxo de caixa por conta do não 
pagamento da dívida; já sofreu o prejuízo por-
que seu devedor não lhe pagou. Por conta disso, 
não quer colocar mais dinheiro (emolumentos 
cobrados antecipadamente pelo tabelionato) na 
tentativa de recuperação daquele crédito sem 
ter nenhuma garantia de que vai recebê-lo”. 

O tabelião explica que o que se pretende com 
a postecipação é que não haja a antecipação de 
pagamento por parte do credor. “Ele apresenta-
rá seu título a protesto, não antecipará os emo-
lumentos e o cartório processará normalmente 
esse título, apresentado, fazendo a qualificação 
dele e intimando o devedor para pagamento 
de um valor que contempla o crédito acrescido 
dos emolumentos do cartório”, relata Belmiro. 

Ainda de acordo com o presidente do IEP-
TB/RJ, a competição com os birôs de crédito 

privados, que atuam de forma homogênea em 
todo o Brasil, com os mesmos valores e proce-
dimentos, tem feito com que a apresentação de 
títulos a protesto caia ano após ano, chegando 
ao ponto de colocar em risco a viabilidade da 
atividade dos cartórios de protesto. Para ele, 
essa é apenas uma das dificuldades do protesto. 

“O nosso grande problema, o nosso ‘calca-
nhar de aquiles’ é exatamente a falta de unifor-
midade do serviço que é prestado por cada um 
dos Estados da Federação e, mesmo dentro de 
um mesmo Estado, é possível se observar dife-
rentes formas de processar o título apresenta-
do”, afirma.

Para Belmiro, o encontro será a oportunida-
de de destacar a necessidade da uniformização 
de procedimentos. “Indicando pontos sobre os 
quais se podemos avançar com alguma facili-
dade e outros no quais, por questões jurídicas, 
não podemos”, conclui.

As inscrições para o 3º Simpósio de Direito 
Notarial e Registral do Espírito Santo podem 
ser realizadas pelo e-mail enores@sinoreg-es.
org. O valor da inscrição é de R$ 80,00 para os 
associados e R$ 160,00 para não associados. 
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m dos principais organizadores do 3º 
Simpósio de Direito Notarial e Regis-
tral do Espírito Santo, o presidente do 

CNB/ES, Rodrigo Reis Cyrino, fala sobre o 
evento e os temas que serão abordados nas 
palestras.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Qual a importância desse evento e dos temas 
que serão abordados? 
Rodrigo Reis Cyrino – O 3º Simpósio vai abor-
dar temas atuais de direito notarial e registral, 
como, por exemplo, a usucapião extrajudicial 
na visão notarial e na visão do registro de imó-
veis. O evento também vai contar com o pre-
sidente da Arpen/BR, doutor Arion, que vai 
tratar sobre as novas tendências para o regis-
tro civil. E ao final do evento nós teremos uma 
palestra sobre as atualidades dos cartórios de 
protesto com o doutor Celso Belmiro, que é do 
Rio de Janeiro. A importância desse Simpósio 
não é só de atualização da classe, dos seus pro-
fissionais, não só tabeliães, registradores, mas 
também escreventes. Será um momento de 
confraternização para tirar dúvidas e também 
se atualizar, que é o mais importante. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Qual é o papel do Sinoreg/ES e do CNB/ES 
em um evento como esse?
Rodrigo Reis Cyrino – O Sinoreg/ES e o 
CNB/ES têm uma postura de trabalhar sem-
pre em conjunto com as instituições. Ano-
reg, Sinoreg, CNB, IEPTB, IRIB. Procuramos 
sempre trabalhar juntos para que tenhamos 
mais força nas demandas. E isso está sendo 
feito também no Simpósio. O papel do CNB 
é justamente na realização do Simpósio, já que  
estamos mais à frente da organização. E nos 
outros simpósios nós tivemos uma média de 
200 a 300 pessoas participando e foi um su-
cesso. Agora vamos realizar mais um evento 
de peso no Estado do Espirito Santo. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Uma das mesas do evento irá discutir sobre 
a atuação dos registradores civis no âmbito 
de medidas desburocratizantes e desjudi-
cializantes: um enfoque nos novos serviços 
em colaboração com o poder público (Prov. 

Rodrigo Reis Cyrino foi um dos principais organizadores do evento: 
“temos tido sucesso com essa união da classe”

“O registrador civil deve abrir a sua visão 
para que o cartório seja um facilitador”
Presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis Cyrino acredita que o Simpósio será 
um momento de confraternização para esclarecer dúvidas e também se atualizar

U
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“O registrador civil, dentro 
dessa nova realidade, deve se 
atualizar com cursos e eventos 
tais como esse Simpósio que 

iremos realizar”

“A grande saída para os 
cartórios de protesto é a 

postecipação do pagamento, 
algo que também vamos 
abordar nesse evento”

63/2017 e 66/2018 do CNJ). Qual a relevân-
cia de debater esse tema? 
Rodrigo Reis Cyrino – Hoje se fala muito na 
desjudicialização, que é trazer ofícios de coope-
ração de justiça que vão colaborar com o poder 
judiciário para a solução de demandas. Nesse 
contexto, nós vemos os ofícios de cidadania, 
um projeto a nível nacional, em que os cartó-
rios de registro civil irão intermediar a emissão 
de carteiras de identidade, CPF e até passa-
porte. A desjudicialização nada mais é do que 
aqueles procedimentos que não tem tanta com-
plexidade, não tem litigio, serem analisados pe-
los cartórios extrajudiciais. Mostra disso são as 
cartas de sentenças extrajudiciais e a usucapião 
extrajudicial que já são realizadas em cartórios. 
Agora, por meio de um provimento do CNJ, a 
mediação extrajudicial e tantos outros proce-
dimentos já estão autorizados a serem extraju-
dicializados, como o divórcio, a separação, in-
ventários, partilhas e a retificação extrajudicial. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como o registrador civil deve se preparar para 
acompanhar os novos serviços que surgem?
Rodrigo Reis Cyrino – O registrador civil, 
dentro dessa nova realidade, deve se atualizar 
com cursos e eventos, tais como esse Simpó-
sio que iremos realizar. Ele deve abrir a sua 
visão para que o cartório não seja apenas um 
cartório de registros de informações, mas que, 
realmente, seja um facilitador da vida do cida-
dão. Porque o cartório de registro civil traba-
lha desde o nascimento até a morte. Acredito 
que é importante essa visão nova de orientar 
as partes com cartilhas, folders explicativos, 
bem didáticos, com uma linguagem acessível 
ao usuário. Isso tem sido feito a nível nacional 
e também a nível estadual. Temos trabalhado 
bastante a questão de orientação ao cidadão 
em relação aos serviços notariais e registrais.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Uma outra mesa vai abordar a regularização 
fundiária pelos notários: a usucapião ad-
ministrativa e a Lei 13.465/2017. Como vê a 
utilização da usucapião extrajudicial e a im-
portância da ata notarial para o processo da 
regularização fundiária?
Rodrigo Reis Cyrino – A usucapião foi um 
procedimento trazido pelo novo CPC, que 
possibilitou aos notários e registradores esta-
rem inseridos dentro desse procedimento. Foi 
uma forma de desjudicialização. O CPC trouxe 
uma autorização, mas com várias restrições, 
que inviabilizava, na prática, o procedimento. 
Então, o CNJ publicou o Provimento nº 65, de 
2017, que trouxe uma flexibilização maior para 
a usucapião extrajudicial. Dentro dessa esfera, a 
primeira etapa é o aspecto notarial que começa 
com uma ata notarial, pela qual o tabelião pode-
rá ir ao local, certificar-se do tempo de posse do 
usucapiente, ouvir os confrontantes, bater fotos 
do imóvel. Realizada essa etapa, segue-se para a 
segunda fase do procedimento, que é feita no re-
gistro de imóveis. São duas etapas distintas e es-
senciais ao ato e que geram muitas dúvidas por 
ser um procedimento novo para toda a classe. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Os aspectos jurídicos do diferimento do paga-
mento do protesto será outro assunto aborda-
do durante o Simpósio. Como o senhor avalia 
esse assunto? 
Rodrigo Reis Cyrino – O cartório de protesto 
tem vivido uma certa crise no mercado por-
que tem sofrido a concorrência de outros ór-
gãos, como SPC, Serasa. Diante desse cenário 
de mercado, o cartório de protesto tem que se 
ajustar a essa nova realidade para que possa 
sobreviver. Uma das grandes saídas para o car-
tório de protesto continuar atuando é que a co-
brança seja feita de forma postecipada. Ou seja, 
ao protestar o título, os emolumentos serão 
pagos junto com o pagamento do título, caso 
esse título seja pago pelo devedor. Isso seria a 
postecipação. A postecipação vai incentivar os 
credores a levarem os seus títulos ao cartório de 
protesto, pois esse requerimento será gratuito. 
O pagamento dos emolumentos será diferido, 
postergado, postecipado, para um momento 
futuro.  No início, quando é dada entrada no 

título, não é preciso pagar os emolumentos. 
Isso é uma grande vantagem porque o credor já 
está no prejuízo. Imagine ele ter de pagar mais 
um valor. Já não recebeu o que deveria rece-
ber e ainda tem de pagar mais para o cartório 
do protesto. Essa foi uma forma de jogar esse 
pagamento dos emolumentos para o devedor, 
que vai pagar não só o credor, mas também o 
cartório de protesto. E, com isso, nós perma-
necemos na atividade do protesto com grandes 
possibilidades de concorrer com outros órgãos, 
que também são órgãos de proteção ao crédi-
to. Por isso, a grande saída para os cartórios de 
protesto é a postecipação do pagamento, algo 
que também vamos abordar nesse evento. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Para quem está interessado em comparecer no 
evento, o que é necessário fazer e qual a sua 
mensagem para o público? 
Rodrigo Reis Cyrino – As vagas são limitadas 
para 250 pessoas. Nós já temos quase a metade 
de inscrições efetivas. Mas eu estendo o convite 
a todos os colegas que ainda não se inscreve-
ram, que possam comparecer nesse momento 
de atualização, momento de trazer novidades 
para dentro da serventia, porque o usuário, a 
todo momento, através da internet, tem aces-
so a essas novas tendências, essas novas reali-
dades, e ele busca o tabelião, registrador, mais 
atualizado na classe. Portanto, é interessante 
que nós estejamos inseridos nessa realidade. E 
que se possa comparecer, fazendo a inscrição 
pelo e-mail. Nesse Simpósio serão emitidos 
certificados e teremos o lançamento de dois 
livros. Um deles sobre regularização fundiária 
e o outro sobre direito notarial e registral, que 
tem o apoio do Sinoreg/ES. Nós temos mais 
dois projetos para lançar também nesse Simpó-
sio, pois são projetos que vão agregar bastante a 
toda classe notarial e registral do Estado.
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om espaço de eventos para comportar 
mais de mil pessoas, o hotel Golden 
Tulip vai receber os convidados do 

3º Simpósio de Direito Notarial e Registral do 
Espírito Santo. 

Localizado à Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Vitória, o hotel fica em uma 
das áreas mais nobres da cidade.

O hotel também está a 7 km de dois pontos 
turísticos mais visitados da cidade: o Conventos 
da Penha e a Fábrica de Chocolates da Garoto. 
A 10 minutos de carro do hotel está o Shopping 
Center Vitória, o maior do Espírito Santo, com 
diversas opções de restaurantes e lojas.

Cardápio padrão do hotel tem opção de até cinco tipos de sobremesas

“Mudamos totalmente 
a estratégia para poder 
trabalhar nesse período”

Paulo Amaral, gerente geral
do hotel Golden Tulip

Golden Tulip Hotel define 
estratégia para receber notários 
e registradores no dia 25 de agosto
Estabelecimento tem a maior estrutura 
para eventos dos hotéis do Espírito Santo

C
Segundo o gerente geral do hotel Golden Tu-

lip, Paulo Amaral, o período do mês de agosto é 
uma ótima época para realizar eventos. 

“Mudamos totalmente a estratégia para po-
der trabalhar nesse período. As expectativas 
são as melhores possíveis. De fazer um bom 
evento, poder atender bem o evento e poder, de 
alguma outra forma, agregar para o hotel como 
um todo, aproveitando a participação do Sim-
pósio aqui”, relata o gerente do hotel. 

Em relação aos preparativos para o evento, 
Amaral explica que a equipe já vem trabalhan-
do nisso desde a assinatura do contrato. 

“A parte que vai ser utilizada para o evento 
fica próxima ao restaurante. Temos uma sala 
que comporta até 350 pessoas, uma outra sala 
onde cabe 110 pessoas, uma área grande que 
pode atender até 600 pessoas em conjunto, en-
trada independente. O funcionamento estará à 
disposição de quem estiver vindo para o even-
to. É a maior estrutura de eventos dentro de um 
hotel no Espírito Santo. A parte de estaciona-
mento é gigantesca. São mais de 400 vagas, so-
mando o total que é necessário”, avalia.

A 10 minutos de carro do hotel está o 
Shopping Center Vitória

Hotel fica em uma das áreas mais nobres da cidade
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Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ) aprovou o Projeto 
de Lei 7161/17, do deputado Carlos 

Manato (PSL-ES), que autoriza os notários e 
registradores a acumular o cargo de professor.

A proposta altera a Lei 8.935/94, que regu-
lamenta serviços notariais e de registro. O re-
lator, deputado Sergio Zveiter (DEM-RJ), fez 
apenas ajustes no texto.

O projeto visa corrigir uma inobservância 
da lei federal que estabeleceu de forma indis-
criminada as incompatibilidades e impedi-
mentos dos notários e registradores, sem ob-
servar o que dizia a Constituição Federal em 
seu artigo 37, XVI.

Segundo Carlos Manato, “a proposta aper-
feiçoa o sistema jurídico processual vigente”, 
adequando a lei à Constituição Federal que, em 
seu artigo 37, proíbe a acumulação remunerada 
de cargos públicos, mas abre algumas exceções, 
como ao exercício do cargo de professor.

Ainda de acordo com o deputado, o consti-
tuinte fez essa ressalva na letra “a”, “b” e “c” do 
artigo 37, XVI.

“Havendo compatibilidade de horários po-
derá ser acumulado o cargo técnico ou cien-
tifico com o cargo de professor. A lei é muito 
clara. Fica evidente que o notário e registrador 
também foi abarcado nessa norma pelo cons-
tituinte”, afirma o deputado. 

Carlos Manato diz que acompanha o traba-

Deputado Carlos Manato (PSL-ES) fala sobre projeto que autoriza notários a acumular cargo de 
professor: “proposta aperfeiçoa o sistema jurídico processual”

“Como conheço a seriedade 
desses profissionais, 

prontamente me dispus a 
corrigir esse equívoco e, aqui 
estamos nós, conquistando 

essa vitória na CCJ”

Carlos Manato, deputado federal (PSL-ES)

Câmara aprova proposta que 
autoriza notários e registradores 
a acumular cargo de professor
Proposta altera a Lei 8.935/94, que 
regulamenta serviços notariais e de registro

lho dos notários e registradores no Estado, e 
revela que eles são essenciais à nossa sociedade. 

“Eu tanto acompanho o trabalho deles que, 
em um desses contatos com a categoria, fui 
alertado dessa falha no ordenamento jurídico. 
Como conheço o comprometimento e a se-
riedade desses profissionais, prontamente me 

A

dispus a corrigir esse equívoco e, aqui estamos 
nós, conquistando essa vitória na CCJ”, avalia 
o deputado. 

A proposta foi aprovada em caráter conclu-
sivo e, portanto, deverá seguir para análise do 
Senado, a não ser que haja recurso para vota-
ção em Plenário.
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Para se inscrever basta acessar o site da Ar-
pen-Brasil, por meio do endereço www.arpen-
brasil.org.br/conarci até o dia 10 de setembro. 
As vagas são limitadas ao número máximo de 
400 inscrições. 

Veja abaixo o valor das inscrições:

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/BR (www.arpenbrasil.org.br).

E
stão abertas as inscrições para o Congres-
so Nacional do Registro Civil (Conarci), 
que será realizado em Foz do Iguaçu (PR), 

entre os dias 13 e 15 de setembro, no Recanto 
Cataratas Thermas Resort & Convention.

Promovido pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) e coordenado pelo Instituto de Re-
gistro Civil de Pessoas Naturais do Paraná 
(Irpen/PR), o Conarci está em sua 24ª edição 
e tem como objetivo aprimorar, atualizar e de-
bater os principais assuntos relacionados com 
a atividade registral brasileira.

Já estão previstos na grade de palestras te-

mas como filiação socioafetiva e multiparen-
talidade, os deveres trabalhistas dos regista-
dores, os novos provimentos da Corregedoria 
Nacional de Justiça, a Central de Informações 
do Registro Civil (CRC Nacional), identidade 
de gênero no Registro Civil e responsabilidade 
administrativa.

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 pa-
lestras e autoridades serão confirmadas.

Valores:

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
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Presidente do CNB, Paulo Gaiger, diz que o 
Escritura Simples vai manter a segurança 
jurídica conferida pelos tabelionatos

ealizar uma compra e venda de imó-
veis em Cartório de Notas ficou muito 
mais simples e eletrônica a partir deste 

mês de junho. Isso porque entrou no ar o 
portal Escritura Simples, que permite ao 
cidadão realizar sua escritura pública pelo 
computador ou telefone, preenchendo os 
dados básicos do imóvel, dos compradores e 
dos vendedores. O serviço entrou em opera-
ção imediata nas capitais de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal. No Espírito Santo 
e demais estados brasileiros, está operando 
desde 1º de julho.

A iniciativa é uma ação do Colégio Nota-
rial do Brasil (CNB), entidade representativa 

de todos os Tabelionatos de Notas brasilei-
ros. A tecnologia é baseada em ambiente 
web, rodando em plataforma Microsoft, pos-
sibilitando a redução de etapas, tempo e cus-
to na contratação imobiliária. Somente em 
2017 foram realizadas mais de 1,5 milhão 
de escrituras de compra e venda de imóveis 
em Tabelionatos de Notas dos Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

O Escritura Simples é executado total-
mente via internet. Após o preenchimento 
dos dados, o usuário recebe um número de 
identificação da solicitação para acompa-
nhar todo o procedimento pela interface do 
portal. Posteriormente, o tabelião entra em 
contato para as orientações necessárias e se-
quência dos procedimentos até a lavratura da 
escritura, que será impressa. Somente neste 
momento, o usuário deve ir ao tabelionato, 
ou solicitar que este vá ao seu encontro, para 
as assinaturas. Todas as certidões e emissões 
de guias de pagamento serão providenciadas 
pelo tabelião, facilitando todo o procedimen-
to para o usuário.

“O Escritura Simples permitirá ao cidadão 

“O Escritura Simples permitirá 
ao cidadão realizar todo o 

processo de compra e venda de 
imóveis de forma eletrônica”

Paulo Roberto Gaiger Ferreira, 
presidente do CNB

realizar todo o processo de compra e venda 
de imóveis de forma eletrônica, reduzindo 
etapas, deslocamentos, tempo e dinheiro, 
tornando assim a aquisição de imóveis um 
procedimento mais simples, mas com a mes-
ma segurança jurídica que permanece sendo 
proporcionada pelos Tabelionatos de Notas 
brasileiros”, diz Paulo Roberto Gaiger Ferrei-
ra, presidente do CNB.

Com a expansão para as demais cidades 
brasileiras, o próximo passo do projeto é 
consolidar o uso da plataforma pelo mercado 
imobiliário efetuando melhorias contínuas 
do sistema para a melhor experiência dos 
cidadãos e do setor da construção civil. O 
objetivo é integrar, até o final do ano, os 8,5 
mil tabelionatos de notas presentes em 4.869 
cidades do Brasil.

O projeto integra o Programa Bem Mais 
Simples, do Governo Federal, e permitirá 
que o Brasil melhore sua posição no relató-
rio Doing Business, do Banco Mundial. Com 
a melhoria dos indicadores, espera-se atrair 
mais investimentos e ter um ambiente de ne-
gócios saudável e transparente no País.

Cartórios de Notas lançam 
serviço de escrituras de compra 
e venda de imóveis pela internet
Por meio do Portal Escritura Simples, cidadão poderá realizar todas as etapas da 
contratação imobiliária via web. Sistema está disponível no ES desde 1º de julho

R
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usucapião é uma das formas de se pro-
ceder com a regularização de um imó-
vel. De acordo com o Novo Código de 

Processo Civil e o Provimento nº 65 do Con-
selho Nacional de Justiça, os cartórios bra-
sileiros podem facilitar a regularização das 
propriedades urbanas por meio da usucapião, 
reduzindo para alguns dias, pelo foro extraju-
dicial, um processo que atualmente leva anos 
para ser sentenciado no Poder Judiciário.

Mais precisamente, a Lei de Registros Pú-
blicos, em seu art. 216-A, dispõe do rol de 
documentos necessários para que seja pro-
cessado um pedido de usucapião extrajudi-
cial, tais como: (a) ata notarial lavrada pelo 
tabelião, atestando o tempo de posse do re-
querente e de seus antecessores, conforme 
o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o 
disposto no art. 384 do Código de Processo 
Civil; (b) planta e memorial descritivo assi-
nado por profissional legalmente habilitado, 

com prova de anotação de responsabilidade 
técnica no respectivo conselho de fiscaliza-
ção profissional, e pelos titulares de direitos 
registrados ou averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo ou na matrícula dos 
imóveis confinantes; (c) certidões negativas 
dos distribuidores da comarca da situação 
do imóvel e do domicílio do requerente; (d) 
justo título ou quaisquer outros documentos 
que demonstrem a origem, a continuidade, 
a natureza e o tempo da posse, tais como o 
pagamento dos impostos e das taxas que in-
cidirem sobre o imóvel.

Um grande avanço no tema refere-se a mu-
dança da redação original do § 2º do art. 216-
A da Lei 6.015/73, trazida pelo novo CPC, 
onde estabelecia que se a planta não possuís-
se a assinatura de qualquer um dos titulares 
de direitos reais, após notificação destes no 
prazo de 15 (quinze) dias, o silêncio era in-
terpretado como discordância, inviabilizan-
do o procedimento em questão.

“Os cartórios brasileiros podem 
facilitar a regularização das 

propriedades urbanas por meio 
da usucapião”

“A Lei 13.465, de 11 de julho de 
2017, alterou diversos aspectos 

da usucapião extrajudicial”

Assessor jurídico do Sinoreg/ES, Caio 
Ivanov acredita que toda a sociedade será 
beneficiada com a usucapião extrajudicial

Esta exigência desencorajava muitos advo-
gados por acreditarem ser impossível conse-
guir a anuência do antigo proprietário, ten-
do em vista a dificuldade de aproximar um 
contato com este. Entretanto, o ápice da nova 
normativa veio com a Lei 13.465 de 11 de ju-
lho de 2017, que alterou diversos aspectos da 
usucapião extrajudicial, inclusive o § 2º. Ou 
seja, o silêncio passa a ser interpretado como 
concordância.

Seguindo, com a documentação em mãos, 
o cidadão pode buscar pelo Cartório de No-
tas, onde fará uma ata notarial para ser en-
tregue ao Cartório de Registro de Imóveis, 
pretendendo o seguimento do registro defi-
nitivo. O prazo aproximado para a usucapião 
extrajudicial é de seis meses ou até menos, 
caso a documentação esteja completa.

Frisa-se que é muito importante a partici-
pação de um advogado, eis que sua presença 
durante o processo é obrigatória. 

Por fim, ao analisar o instituto em desta-
que, verifica-se que toda a sociedade será 
beneficiada, uma vez que o cidadão passa a 
ter o registro do imóvel, o que lhe garante 
a segurança jurídica, podendo obter finan-
ciamentos com instituições bancárias para 
construção ou reforma do imóvel e até mes-
mo facilitará uma futura venda.

Usucapião Extrajudicial em Cartórios
Por Caio Gianordoli Ivanov

A
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O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), por meio de sua Corregedoria, 
publicou, no dia 28 de junho, o Provi-

mento nº 72, que dispõe sobre medidas de incen-
tivo à quitação ou renegociação de dívidas pro-
testadas nos tabelionatos de protesto do Brasil.

As medidas de incentivo à quitação ou à re-
negociação de dívidas serão medidas prévias e 
facultativas aos procedimentos de conciliação 
e mediação e deverão seguir os requisitos pre-
vistos no provimento.

O provimento estabelece a autorização pré-

Provimento no 72 do CNJ incentiva 
quitação ou renegociação de 
dívidas protestadas em cartórios
Documento foi publicado pela Corregedoria 
Nacional de Justiça no dia 28 de junho

via dos tabelionatos de protesto pelo Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solu-
ção de Conflitos (Nupemec) dos tribunais e às 
corregedorias-gerais de justiça dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Territórios, que manterão 
em seu site listagem pública dos tabelionatos de 
protesto autorizados a realizar as medidas de in-
centivo à quitação ou à renegociação de dívidas 
protestadas e os procedimentos de conciliação 
e mediação, indicando os nomes dos concilia-
dores e mediadores, de livre escolha das partes.

Além disso, o procedimento terá início me-

diante requerimento do credor ou do devedor, 
pessoalmente, no tabelionato onde foi lavrado 
o protesto; por meio eletrônico; ou por inter-
médio da central eletrônica mantida pelas en-
tidades representativas de classe.

O documento também define que os tabe-
lionatos de protesto do Brasil poderão firmar 
convênio com a União, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios para adoção das medidas 
de incentivo à quitação ou à renegociação de 
dívidas protestadas.

Veja, ao lado, a íntegra do Provimento nº 72.

O
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Dispõe sobre medidas de incentivo à quitação ou à 
renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos 
de protesto do Brasil.

O Corregedor Nacional da Justiça, usando de suas atri-
buições constitucionais, legais e regimentais e CONSI-
DERANDO 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 Judiciário de 
fiscalizar os serviços extrajudiciais (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 ativida-
des dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO a obrigação dos serviços extrajudiciais 
de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Po-
der Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de 
novembro de 1994);
CONSIDERANDO a incumbência do Conselho Nacional 
de Justiça de consolidar uma política pública permanen-
te de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos con-
sensuais de solução de litígios (Resolução CNJ n. 125, 
de 29 de novembro de 2010);
CONSIDERANDO a necessidade de organização e uni-
formização de procedimentos consensuais de solução 
de conflitos, a serem realizados, de forma facultativa, 
pelos serviços extrajudiciais; Edição nº 119/2018 Brasí-
lia - DF, disponibilização sexta-feira, 29 de junho de 2018 
CONSIDERANDO as disposições do Código de Processo 
Civil, da Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015, e as su-
gestões e aquiescência da Comissão de Acesso à Justi-
ça e Cidadania (CAJC), do Conselho Nacional de Justiça,

RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre medidas de incentivo à quitação ou 
renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos 
de protesto do Brasil.

Art. 2º As medidas de incentivo à quitação ou à rene-
gociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de 
protesto serão medidas prévias e facultativas aos proce-
dimentos de conciliação e mediação e deverão observar 
os requisitos previstos neste provimento.

Art. 3º As corregedorias-gerais de justiça dos Estados 
e do Distrito Federal e dos Territórios manterão em seu 
site listagem pública dos tabelionatos de protesto auto-
rizados a realizar as medidas de incentivo à quitação ou 
à renegociação de dívidas protestadas e os procedimen-
tos de conciliação e mediação, indicando os nomes dos 
conciliadores e mediadores, de livre escolha das partes.
§ 1º O processo de autorização dos tabelionatos de pro-
testo deverá ser submetido ao Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPE-
MEC) dos tribunais e às corregedorias-gerais de justiça 
dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 2º O processo de autorização mencionado no pará-
grafo anterior deverá ser instruído com os seguintes 
documentos:
I plano de trabalho, indicando a estrutura existente para 

a prestação de serviço de conciliação e mediação;
II proposta de fluxograma do procedimento para a qui-

tação ou a renegociação de dívidas protestadas;
III cópia dos certificados de capacitação dos concilia-

dores e mediadores, nos termos da Resolução CNJ 
n. 125/2010.

Art. 4º As medidas de incentivo à quitação ou à renegocia-
ção de dívidas protestadas nos tabelionatos de protesto 
serão consideradas fase antecedente à possível instau-
ração de procedimento de conciliação ou de mediação.
Parágrafo único. As mencionadas medidas serão ado-
tadas pelos delegatários ou por seus escreventes autori-
zados, e as sessões de conciliação e de mediação deve-

rão observar as regras dispostas no Provimento CN-CNJ 
n. 67, de 26 de março de 2018.

Art. 5º O procedimento de incentivo à quitação ou à re-
negociação de dívidas protestadas terá início mediante 
requerimento do credor ou do devedor, pessoalmente 
no tabelionato onde foi lavrado o protesto; por meio ele-
trônico; ou por intermédio da central eletrônica mantida 
pelas entidades representativas de classe.
Parágrafo único. O procedimento não poderá ser adota-
do se o protesto tiver sido sustado ou cancelado.

Art. 6º São requisitos mínimos para requerer medidas de 
incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas pro-
testadas e procedimentos de conciliação e 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 
cadastro de pessoas físicas (CPF) ou do cadastro 
nacional de pessoa jurídica (CNPJ) na Secretaria da 
Receita Federal, conforme o caso;

II dados suficientes da outra parte para que seja possí-
vel sua identificação e convite;

III a indicação de meio idôneo de notificação da outra parte;
IV a proposta de renegociação;
V outras informações relevantes, a critério do requerente.

Art. 7º Após o recebimento e protocolo do requerimento, 
se, em exame formal, for considerado não preenchido 
algum dos requisitos previstos no artigo anterior, o re-
querente será notificado, preferencialmente por meio 
eletrônico, para sanar o vício no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º Se persistir o não cumprimento de qualquer dos 
requisitos, o pedido será rejeitado.
§ 2º A inércia do requerente acarretará o arquivamento 
do pedido por ausência de interesse.

Art. 8º No requerimento de medidas de incentivo à quita-
ção ou à renegociação de dívidas protestadas, o credor po-
derá conceder autorização ao tabelião de protesto para:
I expedir aviso ao devedor sobre a existência do pro-

testo e a possibilidade de quitação da dívida direta-
mente no tabelionato, indicando o valor atualizado 
do débito, eventuais condições especiais de paga-
mento e o prazo estipulado;

II receber o valor do título ou documento de dívida 
protestado, atualizado monetariamente e acrescido 
de encargos moratórios, emolumentos, despesas do 
protesto e encargos administrativos;

III receber o pagamento, mediante condições especiais, 
como abatimento parcial do valor ou parcelamento, 
observando-se as instruções contidas no ato de auto-
rização do credor;

IV dar quitação ao devedor e promover o cancelamento 
do protesto.

§ 1º O valor recebido será creditado na conta bancária 
indicada pelo credor ou será colocado a sua disposição 
no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento.
§ 2º Os encargos administrativos referidos no inciso II 
do caput deste artigo incidirão somente na hipótese de 
quitação on-line da dívida ou de pedido de cancelamen-
to por intermédio da central eletrônica mantida pelas 
entidades representativas de classe, em âmbito nacio-
nal ou regional, e serão reembolsados pelo devedor na 
forma e conforme os valores que forem fixados pela enti-
dade e informados à corregedoria geral de justiça local.
§ 3º Serão compreendidas como encargos administrati-
vos as despesas com compensação de boleto bancário, 
operação de cartão de crédito, transferências bancá-
rias, certificação digital (SDK, framework, certificado de 
atributo e de carimbo de tempo) e outras que forem pre-
vistas em normas estaduais, desde que indispensáveis 
para a prestação do serviço por meio da central informa-
tizada. Edição nº 119/2018
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§ 4º A autorização deverá ter prazo de vigência especi-

ficado, e o credor deverá atualizar os dados cadastrais 
fornecidos, especialmente os bancários.
§ 5º Se ajustado parcelamento da dívida, o protesto 
poderá ser cancelado após o pagamento da primeira 
parcela, salvo existência de estipulação em contrário no 
termo de renegociação da dívida.

Art. 9º A qualquer tempo, o devedor poderá formular pro-
posta de pagamento ao credor, caso em que será expedi-
do aviso ao credor acerca das condições da proposta, ar-
cando o interessado com a eventual despesa respectiva.

Art. 10. O credor ou o devedor poderão requerer a de-
signação de sessão de conciliação ou de mediação, 
aplicando-se as disposições previstas no Provimento 
CN-CNJ n. 67/2018.

Art. 11. Os tabelionatos de protesto do Brasil poderão 
firmar convênio com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios para adoção das medidas de incentivo à 
quitação ou à renegociação de dívidas protestadas.

Art. 12. O convênio de que trata o artigo anterior, em 
âmbito nacional, dependerá da homologação da Corre-
gedoria Nacional de Justiça.
Parágrafo único. O Instituto de Estudos de Protesto de 
Títulos do Brasil (IEPTB/BR) formulará pedido de homo-
logação à Corregedoria Nacional de Justiça via PJe.

Art. 13. O convênio mencionado no art. 11 deste pro-
vimento, em âmbito local, dependerá da homologação 
das corregedorias de justiça dos Estados ou do Distrito 
Federal, às quais competirá:
I realizar estudo prévio acerca da viabilidade jurídica, 

técnica e financeira do serviço;
II enviar à Corregedoria Nacional de Justiça cópia do 

termo celebrado em caso de homologação, para dis-
seminação de boas práticas entre os demais entes 
da Federação.

Art. 14. Enquanto não editadas, no âmbito dos Estados 
e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos 
emolumentos, observadas as diretrizes previstas pela 
Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-se-á 
às medidas de incentivo à quitação ou à renegociação 
de dívidas protestadas a tabela referente ao menor valor 
de uma certidão individual de protesto; às conciliações 
e às mediações extrajudiciais, a tabela referente ao me-
nor valor cobrado na lavratura de escritura pública sem 
valor econômico, incidindo as disposições previstas na 
Seção VII do Provimento CN-CNJ n. 67/2018.
§ 1º O pagamento dos emolumentos pelas medidas 
de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas 
e pelas conciliações e mediações extrajudiciais não 
dispensará o pagamento de emolumentos devidos pelo 
eventual cancelamento do protesto.
§ 2º Será vedado aos tabelionatos de protesto receber 
das partes qualquer vantagem referente às medidas de 
incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas pro-
testadas e às sessões de conciliação e de mediação, 
exceto os valores previstos no art. 8º, II, deste provimen-
to, os emolumentos previstos no caput deste artigo e as 
despesas de notificação.

Art. 15. Será vedado aos tabelionatos de protesto estabe-
lecer, em documentos por eles expedidos, cláusula com-
promissória de conciliação ou de mediação extrajudicial.

Art. 16. Aplica-se o disposto no art. 132, caput e § 1º, 
do Código Civil brasileiro à contagem dos prazos, bem 
como as disposições do Provimento CN-CNJ n. 67/2018.

Art. 17. Este provimento entra em vigor na data de sua pu-
blicação, permanecendo válidos os provimentos editados 
pelas corregedorias de justiça no que forem compatíveis.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
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