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EDItorIAl

Gestão atual do 
Sinoreg-ES luta pelo 
fortalecimento da classe

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Dentro de poucos meses 
o Sinoreg-ES passará por 

mais um período de eleições 
internas, durante o qual 

novas ideias serão colocados 
para apreciação de todos”

O cenário é de modernização, tecnologia da informação avançando a todo ins-
tante. A consequência disso só pode ser uma: a quebra de paradigmas em 
tempo recorde. Os cartórios de hoje em dia estão cada vez mais distantes dos 

cartórios do passado. Rompemos com o excesso de burocracia e passamos a ser vistos 
como entidades provedoras de segurança jurídica.

Fomos além, alcançamos um novo patamar no exercício da função, nos tornamos pa-
cificadores sociais à medida que vemos o processo de desjudicialização e desafogamento 
do Poder Judiciário passar pelas mãos dos notários e registradores.

A importância da classe notarial e registral para com a sociedade é unânime. Para 
tanto, sabemos a importância da representatividade de nossa categoria na construção 
de uma entidade forte, inteligente, com capacidade técnica, jurídica e política para en-
frentar os novos desafios que surgem no futuro próximo.

Dentro de poucos meses o Sinoreg-ES passará por mais um período de eleições inter-
nas, durante o qual novas ideias serão colocados para apreciação de todos, e com o mo-
vimento político para formação de chapa, vejo como de extrema importância a união de 
todos nós. Trabalhar em equipe é unir várias formas de pensar em um único objetivo.

Nesse momento, sabemos que mais um fim de biênio presidencial se aproxima e com 
ele, carregamos o sentimento de que o trabalho tem sido desenvolvido com grandeza, 
sabedoria, honestidade e, sobretudo, com dedicação de um presidente que luta pelo 
fortalecimento da classe perante o poder público e toda a sociedade. 

Tenho fé de que no próximo ano estaremos mais unidos ainda, buscando novas con-
quistas e superando desafios dos mais diversos, sempre contando com uma chapa forte 
e disposta a lutar pelos anseios de nossa nobre função. 

Forte abraço a todos.

Boa leitura!

 Márcio Valory Silveira
 Presidente do Sinoreg-ES
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Comunicado RFB/Arpen-Brasil
Nota técnica elaborada pelas duas instituições fala sobre inscrição 
e cancelamento de CPF quando de um registro de adoção

Associação Nacional dos Registrado-
res de Pessoas Naturais (Arpen/BR) 
e a Receita Federal do Brasil (RFB), 

visando a padronização de procedimentos 
relativos à inscrição e cancelamento de CPF 
quando se tratar de registro de adoção, di-
vulgam o Comunicado Conjunto nº 03/2018, 
e informam que o sistema de cancelamento 
estará disponível na CRC Nacional na data in-
dicada no referido Comunicado (13.08.2018).

CONSIDERANDO o convênio celebrado 
entre a Arpen e a Receita Federal do Brasil para 
solicitações de emissões de CPF no momento 
do registro de nascimento pelo Oficiais de 

A Registro Civil das Pessoas Naturais do Brasil.
CONSIDERANDO o artigo 47 da Lei nº 

8.069/90, onde é determinado que o registro 
original do adotado será cancelado após o de-
ferimento da adoção.

CONSIDERANDO que após o deferimen-
to da adoção, é determinado que se lavre um 
novo registro de nascimento, vedando qual-
quer observação deste fato.

Informamos:
Os Oficiais de Registro Civil de Pessoas 

Naturais após a lavratura de registro de nas-
cimento, objeto de determinação judicial 
de adoção, deverão proceder a inscrição do 

CPF, nos termos do Provimento 63 do CNJ.
Verificado pelo Oficial de Registro Civil, 

quando do cancelamento do registro de nas-
cimento em virtude de mandado de adoção, 
a existência de inscrição de CPF em nome 
do registrado junto a base de inscrições dis-
ponibilizada pela CRC – Nacional, deverão 
os Oficiais de Registro Civil, a partir do dia 
13/08/2018, proceder a comunicação deste ato 
por meio de procedimento próprio disponibi-
lizado pela RFB junto a CRC-Nacional.

Receita Federal do Brasil
Arpen-Brasil
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês de junho de 2018

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  636.269,46
Saldo em caixa mês anterior  35.574,45
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   671.843,91

B – PAGAMENTOS
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  581.515,41 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  33.018,34 
3 – Devolução FARPEN 27.960,59 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 558,60 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.725,39 
5.1 - 2% referente depósito entre 18/05 a 31/05 262,26 
6 – Repasse à AMAGES 12.715,59 
6.1 – 2% referente depósito entre 18/05 a 31/05 262,26 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 006/2018 3.814,41 

SALDO LÍQUIDO   (672.832,85)  (988,94)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (63.626,95)
C.a – 10% referente depósito entre 18/05 a 31/05  (1.311,30)
SALDO  (988,94)
Recebimentos entre 20/06 a 30/06  9.427,18
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  8.438,24

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 MAIO/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 JUNHO/2018 foi de:

Redução global do repasse: 29% (vinte e nove por cento);

Redução Parcial* do repasse: 69% 
(sessenta e nove 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 julho de 2018.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente
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Tribunal de Justiça do Espírito Santo 
(TJ/ES) realizou no dia 3 de agosto, 
no Salão Pleno do Tribunal, o evento 

“Mediação e Conciliação: É conversando que 
a gente se entende”, que certificou 72 novos 
mediadores, que concluíram o Curso de Me-
diação Judicial, com estágio supervisionado e 
coordenado pelo Núcleo Permanente de Mé-
todos Consensuais de Solução de Conflitos 
(Nupemec). O treinamento compreendendo 
60 horas de prática em mediação.

Foram certificadas duas turmas: a turma 
da Faculdade Vale do Cricaré, de São Mateus, 
e a turma do Sindicato dos Notários e Regis-
tradores do Estado do Espírito Santo (Sino-
reg–ES) – a primeira de cartório extrajudicial 
do País formada em mediação.

Também foram certificadas as colaborado-
ras do Nupemec Jussiara dos Santos Martins de 
Souza e Lavínia Vieira de Andrade Souza Wei-
chert Lyrio que, após atuarem na formação de 
cinco turmas de mediadores, qualificaram-se 
como instrutoras de mediação judicial forma-
das pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além das certificações, o evento também 
contou com palestras, sendo a primeira, 
“Prevenção na Resolução de Conflitos para 

o Alcance da Justiça”, apresentada pelo de-
sembargador Roberto Portugal Bacellar, do 
TJ/PR, que destacou o papel da mediação de 
devolver para o cidadão a capacidade para a 
resolução dos seus próprios conflitos.

Em seguida, foi apresentada a palestra 
“Justiça Multiportas e o Papel dos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cida-
dania (Cejuscs)”, ministrada pela juíza do TJ/
SP Valeria Ferioli Lagrasta Luchiari que, en-
tre outros aspectos, falou sobre o surgimento 
dos centros judiciários e os parâmetros que 
regem sua criação.

Ao final da apresentação, a desembargado-
ra Janete Vargas Simões, supervisora do Nu-
pemec, conduziu uma mesa de debates com a 
participação do público, que pôde tirar suas 
dúvidas diretamente com os palestrantes.

Segundo a supervisora do Nupemec, a cer-
tificação desses 70 novos mediadores, depois 
de um longo e exigente processo de forma-

Mesa de honra do evento contou com a presença de diversas autoridades sobre o tema 

Sinoreg-ES forma primeira turma de 
mediadores de cartórios extrajudiciais do País
Evento promovido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado certificou mais de 70 novos mediadores

Primeira turma de mediadores extrajudiciais do Sinoreg/ES

O
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ção, é uma vitória para todos os envolvidos 
e para o Poder Judiciário. A magistrada de-
clarou sua plena confiança no trabalho desses 
profissionais, principalmente para mediar os 
conflitos oriundos das relações pessoais.

“A expectativa é de solução dos conflitos 
por meio do diálogo, da mediação, e não por 
meio de uma decisão judicial. Com certeza 
os resultados serão diferentes, especialmen-
te nas varas de família, nas varas de infância, 
nas varas de violência doméstica, onde os 
conflitos são entre familiares, entre aqueles 
que têm uma relação mais próxima, então, o 
trabalho dos mediadores é especial e excep-
cional na construção das relações pessoais”, 
explicou a magistrada.

Além da desembargadora Janete Vargas, a 
mesa de honra do evento contou com a pre-
sença do vice corregedor da Justiça, desem-
bargador Carlos Simões Fonseca, que repre-
sentou o presidente do TJ/ES, desembargador 

Sérgio Luiz Teixeira Gama; do supervisor dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, de-
sembargador Fernando Estevam Bravin Ruy; 
da vice-presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB/ES), 
Simone Silveira; do coordenador do Núcleo 
Permanente de Incentivo à Autocomposição 
de Conflitos, promotor de Justiça Francisco 
Martinez Berdeal; da vice-presidente do Fó-
rum Permanente de Juízes de Família do TJ/
ES, Maria Jovita Ferreira Reisen, e da repre-
sentante do Sinoreg-ES Mírian Queiroz.

Também estiveram presentes ao evento, 
o presidente da Câmara Cindes/Findes de 
Conciliação, Mediação e Arbitragem e ex-
conselheiro do CNJ, Luiz Cláudio Allemand, 
e o professor do Programa de Mestrado de 
Recursos Hídricos e Saneamento da Univer-
sidade Federal de Alagoas, que há 10 anos es-
tuda mediação de conflitos pelo uso da água, 
Valmir de Albuquerque Pedrosa.

“A expectativa é de solução dos 
conflitos por meio do diálogo, 
da mediação, e não por meio 

de uma decisão judicial”

Janete Vargas Simões,
desembargadora e supervisora do Nupemec

Para a desembargadora Janete Vargas Simões 
“o trabalho dos mediadores é excepcional na 
construção das relações pessoais”

Juíza do TJ/SP Valeria Ferioli Lagrasta 
Luchiari ministrou palestra sobre o 
papel dos Cejuscs

Desembargador Roberto Portugal Bacellar, do 
TJ/PR, falou sobre a “prevenção na resolução 
de conflitos”

Antes da entrega dos certificados, foi exi-
bido um vídeo produzido pela assessoria de 
imprensa e comunicação social do TJ/ES, no 
qual os novos mediadores falam sobre suas 
motivações, sobre as experiências que tive-
ram durante o período de prática com me-
diação e, ainda, como eles aplicam os novos 
conhecimentos e como estes reverberam em 
suas vidas pessoais.
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Quase dois milhões de documentos 
são apostilados no Brasil pelos 
cartórios em menos de dois anos
Balanço do CNJ revela que Estado do Espírito Santo já apostilou 
quase 40 mil documentos de brasileiros que precisam ir ao exterior

Q
Brasil foi o 112º país a aderir à Convenção de Haia, dando início à atividade em agosto de 2016

“Apesar de muitos cartórios 
estarem habilitados para 

a realização de apostilamento, 
não são todos que, de fato, 

prestam o serviço”

Márcio Henrique Martins de Almeida, 
tabelião de notas do Cartório Camburi

uase dois anos após entrar em vigor 
no Brasil o apostilamento de docu-
mentos para uso no exterior, previsto 

pela Convenção de Haia, um balanço do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), de junho de 
2018, revela que 5.770 cartórios de todo o País 
já estão habilitados para realizar a atividade. 
Este mesmo balanço mostra que, ao todo, já 
foram apostilados quase dois milhões de docu-
mentos em todo território nacional. 

Dados da Corregedoria Nacional de Justiça 
demonstram que o Estado de Minas Gerais é 
o que tem mais cartórios em condições de ofe-
recer o serviço (2.947). Em segundo lugar, está 
Santa Catarina (589), seguida por São Paulo 
(549). No Espírito Santo, 45 dos 380 cartórios 
do Estado já estão aptos a oferecer o serviço. O 
balanço do CNJ revela que o Estado já aposti-
lou 37.275 documentos. 

Para Márcio Evangelista Ferreira da Silva, 
juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, o apostilamento é um ato que corrobora a 
política brasileira de desburocratização. 

“A partir do momento em que o Brasil é 

signatário da Convenção de Haia, todos os do-
cumentos não necessitam mais do antigo pro-
cedimento de legalização, pois basta se dirigir 
ao cartório e efetuar o apostilamento em um 
sistema digital e seguro. A adesão dos cartórios 
confirma o viés de que o serviço extrajudicial é 
um grande parceiro e contribui, em muito, para 
o sucesso do serviço de apostilamento de do-
cumentos públicos para utilização no exterior”, 
afirma o magistrado. 

Vale lembrar que o apostilamento certifica, 
perante autoridades de países signatários da 

Convenção de Haia, a autenticidade dos docu-
mentos públicos. De acordo com o documento 
“ABC das Apostilas”, assinado pelo CNJ, é a le-
gislação local que determinará se o documen-
to é ou não público. A maioria das apostilas é 
expedida para documentos de natureza admi-
nistrativa, como certidões de nascimento, de 
casamento e de óbito, atas e reconhecimento de 
firma, além de diplomas escolares, universitá-
rios e outros diplomas acadêmicos expedidos 
por instituições públicas.

De acordo com o Decreto nº 8.660/2016, 
que promulga a Convenção sobre a Eliminação 
da Exigência de Legalização de Documentos 
Públicos Estrangeiros, e nos termos da Reso-
lução CNJ nº 228/2016 e Provimento CNJ nº 
62/2017, somente podem ser apostilados os do-
cumentos provenientes de uma autoridade ou 
de um agente público vinculados a qualquer ju-
risdição do Estado. Entretanto, não podem ser 
apostilados os documentos emitidos por agen-
tes diplomáticos ou consulares e os documen-
tos administrativos diretamente relacionados a 
operações comerciais ou aduaneiras.
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ApostilAmento em VitóriA 
Embora o número de cartórios aptos a realizar 
o apostilamento no Estado do Espírito seja de 
apenas 45, segundo balanço do CNJ, a maio-
ria dos atos são realizados em Vitória, já que a 
capital capixaba tem o maior número de car-
tórios do Estado. 

Na realidade, mais da metade dos docu-
mentos apostilados foram feitos em um único 
cartório da capital, o 2º Ofício de Notas do Juí-
zo de Vitória, um dos mais antigos do Estado, 
possuindo um acervo que remete ao início do 
século XIX. 

Em outubro de 2013, após muitos anos 
funcionando na Rua Duque de Caxias, no 
centro da cidade, a serventia mudou-se para 
o bairro Jardim Camburi, área continental de 
Vitória, passando a ser conhecido como Car-
tório Camburi. O titular da unidade, Márcio 
Henrique Martins de Almeida, recebeu a dele-
gação em 2014. Desde que a Apostila da Haia 
entrou em vigor no Brasil, a serventia já rea-
lizou aproximadamente 19.500 atos, mais da 
metade do total realizado em todo o Estado. 

Segundo Almeida, além da segurança ju-
rídica promovida pelos cartórios, os atos 
ganharam mais celeridade para atender o 
cidadão que pretende viajar ao exterior. “O 
procedimento consular de legalização de 
documentos pelo que se sabe era mais mo-
roso, e demandava mais diligência em outros 
órgãos. O procedimento de apostilamento é 

mais dinâmico, visto que todas as diligências 
necessárias estão à disposição do delegatário, 
porém, tão seguro quanto à legalização de 
documentos”, afirma. 

No entanto, o cartorário também tece crí-
ticas ao serviço oferecido. Mesmo tendo feito 
um número significativo de apostilamentos, 
o titular do Cartório Camburi acredita que o 
Provimento nº 62/2017, do CNJ, comprome-
teu a atuação das serventias extrajudiciais. 

“Apesar de muitos cartórios estarem habili-
tados para a realização de apostilamentos, não 
são todos que, de fato, prestam o serviço. O 
Provimento nº 62/2017 comprometeu a atua-
ção das serventias extrajudiciais ao estabelecer 
que estas devem apostilar apenas documen-
tos relativos às suas respectivas atribuições. 
Ocorre que, principalmente nos processos 
de obtenção de cidadania italiana, algo com 
bastante demanda aqui no Espírito Santo, a 
maior parte dos documentos, como certidões 
de nascimento, casamento e óbito, princi-
palmente, não pode mais ser apostilado em 
qualquer serventia extrajudicial, mas apenas 
naquelas com atribuição de registro civil das 
pessoas naturais. Em nossa visão, a limitação 
do apostilamento por atribuição restringiu a 
capilaridade do serviço”, argumenta. 

Para Rodrigo Sarlo Antônio, tabelião e ofi-
cial do Cartório Sarlo, também localizado em 
Vitória, a adesão dos cartórios ao sistema do 

apostilamento favorece a população. “Nada 
mais natural que fosse agregada esta nova atri-
buição, devido a fé pública que a lei nos con-
fere, já que temos atribuições tão importantes 
quanto o apostilamento, e o principal, que visa 
a facilitar a própria população, principalmente 
devido à capilaridade de nossos serviços”, rela-
ta o delegatário. 

Em dezembro de 2017, mais de seis mil 
serventias estavam habilitadas a realizar o 
apostilamento em todo o Brasil. Porém, até 
junho deste ano, o número caiu devido ao 
pedido de descredenciamento de alguns car-
tórios, que não estavam recebendo demandas 
pelo serviço.

“O serviço extrajudicial é um 
grande parceiro e contribuiu, 

em muito, para o sucesso 
do serviço de apostilamento 
de documentos públicos para 

uso no exterior”

Márcio Evangelista, juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Justiça

“Nada mais natural que fosse 
agregada esta nova atribuição, 
devido à fé pública que a lei nos 

confere” 

Rodrigo Sarlo Antônio, 
titular do Cartório Sarlo

Fonte: CNJ *Fevereiro de 2018
**Junho de 2018

Total Geral
1.914.831

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

16
20
60

5
126

59
38
45

101
44

2.947
31

9
27
52
50
13

240
399

27
19

6
107
584

34
549
169

Cartórios
Habilitados**

1.209
5.343

10.746
1.278

28.590
25.146

286.232
37.275
29.133

4.346
212.797
12.564

3.508
10.046

5.170
29.384

1.730
98.021

297.471
7.089
4.743

146.450
167.211
167.211

3.000
484.024

2.325

Documentos
Apostilados*
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“Essa parte da documentação, 
da legalização de documentos, 

ficou mais facilitada”

Maria Dulce Silva Barros, subsecretária-geral 
das Comunidades Brasileiras e de Assuntos

Consulares e Jurídicos

Segundo Márcio Evangelista, ainda assim, o 
número de cartórios aptos a realizar o serviço 
é suficiente se comparado com outros países. 
“No começo da prestação do serviço houve 
uma procura muito grande e, assim, era ne-
cessário que todos os serviços extrajudiciais 
das capitais prestassem o serviço. No entan-
to, passado o impacto inicial, constatou-se 
que muitos cartórios não possuíam demanda, 
razão pela qual, foi autorizado o descreden-
ciamento. Note-se que o número é suficiente 
para a prestação do serviço se compararmos 
com outros países signatários da Convenção 
de Haia para o apostilamento”, explica o juiz. 

DesburocrAtizAção 
Dentre os inúmeros acordos existentes entre 
países, talvez o apostilamento de documentos 
seja um dos mais importantes, principalmente 
porque facilita, de uma forma simples e me-
nos burocrática, o reconhecimento mútuo de 
documentos no exterior.

Antes da Apostila entrar em vigor, para um 
documento ser aceito por autoridades estran-
geiras era necessário tramitá-lo por diversas 
instâncias, gerando as chamadas legalizações 
em cadeia. Com o apostilamento de docu-
mentos em cartório, basta o interessado di-
rigir-se a um cartório habilitado e solicitar o 
serviço. Com a mudança, o que levava meses 
passou a levar alguns dias.

Atualmente, 115 países fazem parte do tra-
tado, que foi assinado pelo Brasil no segun-
do semestre de 2015, entrando em vigor em 
agosto de 2016. Depois do Brasil, aderiram ao 
tratado: Chile (2016), Guatemala (2017) e Tu-
nísia (2018), mais recentemente. 

A subsecretária-geral das Comunidades 
Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídi-
cos, embaixadora Maria Dulce Silva Barros, 
acredita que o trabalho dos cartórios nesses 
quase dois anos de apostilamento tem servido 
para ajudar não só os usuários, mas também os 
consulados, que antes eram responsáveis por 

emitir os documentos públicos. De acordo com 
Maria Dulce, o Ministério das Relações Exte-
riores legalizou 53.879 documentos em 2017, 
uma demanda 30% inferior ao ano anterior. 

“Neste particular dos assuntos notariais di-
minuiu massivamente o trabalho. Essa parte 
da documentação, da legalização de docu-
mentos, ficou mais facilitada. Efetivamente a 
Convenção de Haia foi uma ferramenta que 
ajudou muito a vida das pessoas, dos usuários 
e dos consulados.”, reconhece a embaixadora. 

No Brasil, o CNJ é o responsável por manter 

Equipe do cartório Camburi já realizou aproximadamente 19.500 atos, mais da metade do total realizado em todo o Estado
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“Antigamente se 
legalizava o documento 

nos consulados. Hoje, se vai 
a um único cartório.”

Gustavo Monaco, professor 
de Direito Internacional da USP

“Certamente fez parte da 
necessidade de liberar o 
Ministério das Relações 

Exteriores de uma atividade 
burocrática”

Nadia de Araujo, doutora em 
Direito Internacional pela USP

o funcionamento da Apostila da Haia. O juiz 
auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 
Márcio Evangelista Ferreira da Silva, conta 
como nasceu a ideia de introduzir o procedi-
mento no País. 

“O projeto iniciou-se na gestão passada do 
CNJ em parceria com o Ministério das Rela-
ções Exteriores e das Associações de Notários 
e Registradores do Brasil (Anoreg/BR) para 
dar cumprimento ao documento assinado 
pelo Brasil, no qual passou a adotar a Conven-
ção de Haia para a desburocratização da lega-
lização de documentos”, relembra o juiz. 

O professor associado do Departamento 
de Direito Internacional e Comparado da Fa-
culdade de Direito da USP, Gustavo Ferraz de 
Campos Monaco, explica que o fato do Brasil 
estar fora do “clube da apostila” dificultava a 
circulação de documentos, gerava custos adi-
cionais e encarecia negociar com brasileiros. 
Segundo ele, o benefício de delegar o serviço 
do apostilamento aos cartórios é, sem dúvida 
nenhuma, uma desburocratização. 

“Pense num recém-formado que quer fa-
zer um curso de pós no exterior e se inscreve 

em universidades de quatro países diferentes, 
todos vinculados à Convenção. Antigamente, 
ele legalizava esse documento nos consulados. 
Hoje, ele vai a um único cartório e faz esse do-
cumento circular nos mesmos quatro países e 
ainda em outros que ele venha a querer futu-
ramente. O benefício é, portanto, a desburo-
cratização”, avalia o professor. 

Para a doutora em Direito Internacional 
pela USP e professora de Direito Internacional 
da PUC-Rio Nadia de Araujo a medida veio 
para desburocratizar e desafogar as demandas 
nos consulados brasileiros. De acordo com a 
acadêmica, o apostilamento nos cartórios faz 
parte da necessidade de liberar o Ministério 
das Relações Exteriores de uma atividade bu-
rocrática e que consumia uma parcela expres-
siva dos seus recursos. 

“Hoje, na maioria das grandes cidades, há 
um bom número de cartórios que promove o 
apostilamento. Antes da Convenção, a legali-
zação precisava ser feita primeiro no Minis-
tério das Relações Exteriores, que tem apenas 
dez escritórios regionais, além do de Brasília, 
operando em horário reduzido. E depois era 
preciso uma segunda etapa, a da consulariza-
ção, que ocorria segundo as regras e no Con-
sulado do país desejado, o que muitas vezes só 
era possível em Brasília”, explica a professora. 

conVenção De HAiA 
A Conferência da Haia sobre Direito Interna-
cional Privado foi criada em 1893 e conver-
teu-se em organização intergovernamental 
permanente em 1955. Atualmente, a Con-
ferência é a principal Organização Mundial 

para assuntos jurídicos transfronteiriços em 
matéria civil e comercial. Sua missão é tra-
balhar por um mundo em que indivíduos e 
empresas possam ter alto grau de segurança 
jurídica em situações transfronteiriças. 

Em resposta às necessidades da comunidade 
internacional, a Conferência da Haia tem de-
senvolvido convenções multilaterais (45 desde 
1893) e oferece apoio em sua implementação e 
seu funcionamento prático. Essas convenções 
referem-se a diversos temas, como apostilas, 
processo no exterior, obtenção de provas em 
processo, ações, títulos e seguros, subtração 
de menores, adoção internacional, pensões 
alimentícias; servem para criar pontes entre 
os diferentes sistemas jurídicos, respeitando 
sua diversidade. 

Composta hoje por 75 Estados-Membros, 
esse foro tem como missão trabalhar para uma 
progressiva redução das diferenças entre os 
sistemas jurídicos de cada país; adotando, para 
tanto, uma série de regras e tratados internacio-
nais de Direito Internacional Privado.

Doutora em Direito Internacional pela USP, 
Nadia de Araujo reconhece o bom trabalho 
realizado pelas serventias

Professor de Direito Internacional da USP, 
Gustavo Monaco aprova os dois anos do 
serviço em cartório

Para Márcio Evangelista, juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça, os cartórios 
realizam com qualidade o serviço
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Para a embaixadora Maria Dulce Silva Barros, é “inestimável” a parceria entre o Ministério das 
Relações Exteriores, o CNJ e os cartórios brasileiros

“Facilitou a vida das pessoas 
diminuindo os trâmites burocráticos”
Subsecretária-geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos 
Consulares e Jurídicos, a embaixadora Maria Dulce Silva Barros reconhece 
que o apostilamento em cartório ajuda a diminuir a burocracia

“É uma atuação que caminha 
de mãos dadas com os 

nossos interesses em servir 
a comunidade de uma maneira 

geral lá fora e aqui dentro”

N ascida em Teresina, a embaixadora 
Maria Dulce Silva Barros formou-se 
em Direito pela Universidade do Es-

tado do Rio de Janeiro (UERJ) e entrou para 
a carreira diplomática em 1972. Atualmente 
é subsecretária-geral das Comunidades Bra-
sileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos. 

Em entrevista exclusiva à Revista de Direito 
Notarial e Registral do ES, Maria Dulce fala 
sobre a importância do trabalho que os car-
tórios extrajudiciais vêm realizando nesses 
quase dois anos da Apostila da Haia no Brasil. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES - 
Como avalia esses dois anos do trabalho dos 
cartórios no que concerne ao apostilamento 
de documentos para uso no exterior? 
Emb. Maria Dulce Silva Barros - Efetiva-
mente a Convenção de Haia foi uma ferra-
menta que ajudou muito a vida das pessoas, 
dos usuários e dos consulados. Antigamente, 
quem tinha que legalizar diplomas e outros 
documentos no exterior agora consegue fa-
zer esse trabalho por meio dos cartórios. 
Então é inestimável. É uma atuação que ca-
minha de mãos dadas com os nossos interes-
ses em servir a comunidade de uma maneira 
geral lá fora e aqui dentro.
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES - 
Com a diminuição das solicitações aos es-
critórios regionais do Ministério das Re-
lações Exteriores, o que mudou para esse 
órgão? Qual a função desses escritórios 
atualmente? Ainda há uma demanda de do-
cumentação grande para os outros países 
que não fazem parte da Convenção de Haia?
Emb. Maria Dulce Silva Barros - Os escritó-
rios regionais não cuidam apenas de assuntos 
consulares, eles têm muitas outras atividades. 
Por exemplo, de cerimonial, de relação com 
os governos locais, nós temos escritórios em 
muitos dos Estados brasileiros. Em Recife 
nós temos um para o Nordeste, no Norte fica 
em Manaus. Neste particular dos assuntos 
notariais, obviamente diminuiu, mas não 
quer dizer que esses escritórios estão ocio-
sos, pelo contrário, há muita atividade, mas 
essa parte da documentação, da legalização 
de documentos, ficou mais facilitada. Em 
relação a outra pergunta, há sim uma de-
manda grande de documentação para outros 
países, mas coincidentemente os países que 
assinaram a Convenção de Haia são os países 
com os quais temos um relacionamento mais 
intenso, maior número de brasileiros fora e 
maior número de nacionais desses países 
aqui. Uma vez por outra vem alguém de um 
país que não assinou, mas de fato, diminuiu 
massivamente. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES - 
Em termos de comparação – antes e depois 
da Apostila da Haia entrar em vigor - quais 
são os principais pontos que mudaram para 
um documento ser aceito por autoridades 
estrangeiras?
Emb. Maria Dulce Silva Barros - O que mu-
dou foi apenas quem regulamenta, quem le-
galiza, mas as exigências continuam existin-
do. Apenas passou a responsabilidade para 
outros órgãos, no caso, os cartórios. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES - 
Em 2016, quando o Brasil começou a fazer 
o apostilamento e aderiu à Convenção de 
Haia, o Ministério das Relações Exteriores 

legalizava, mensalmente, 83 mil documen-
tos para efeito no exterior. Com o apostila-
mento, essa demanda caiu? Qual o número 
de documentos legalizados pelo Ministério 
do Exterior atualmente?
Emb. Maria Dulce Silva Barros - Com cer-
teza. Essa demanda caiu em torno de 30%. 
Só em 2017, foram legalizados 53.879 docu-
mentos. Vale lembrar que há duas vertentes 
no que concerne ao Ministério das Relações 
Exteriores. Primeiro são os brasileiros que 
estão no exterior e que recorrem aos cartó-
rios nos países em que estão para legalizar, 
por exemplo, um diploma universitário para 
trazer para o Brasil o seu diploma já legali-
zado. E a outra são os estrangeiros que estão 
aqui, que têm que legalizar documentos para 
ser válidos nos seus países de origem. O Ita-
maraty tem essas duas vertentes. Os cartórios 
aqui têm apenas uma dessas duas vertentes, 
não a dos brasileiros que estão no exterior. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES - 
Atualmente 115 países são signatários da 
Convenção de Haia, mas na década de 90 
eram 40, em 2000 subiu para cerca de 60 e 
agora já são 115, incluindo o Brasil. Qual a 
importância de fazer parte dessa Conven-
ção para o Brasil? 
Emb. Maria Dulce Silva Barros - Em primei-
ro lugar, o Brasil se interessa muito em todas 
essas convenções internacionais que auxi-
liem e facilitem a vida de usuários e serviços 
públicos de uma maneira geral. O Brasil foi 
signatário dessa Convenção quando ela foi 
aprovada. Ela só demorou a entrar em vigor, 
porque esses tratados, acordos e convenções 
internacionais passam por um processo de 

“Nós temos avançado 
efetivamente muito para 
um País que tem mais de 

5 mil municípios, gigantesco, 
de tamanho continental”

internalização para virar lei efetivamente. O 
Brasil não foi um dos primeiros a ratificar 
e não estava entre os primeiros países que 
aprovaram, mas foi um passo gigantesco em 
beneficio a diminuir a burocracia, diminuir 
os trâmites para esses usuários que têm uma 
vida internacional, estudam foram, moram 
fora em uma época, ou porque herdam algu-
ma coisa. São várias situações. Foi um auxílio 
imenso porque facilitou a vida dessas pes-
soas, diminuindo os trâmites burocráticos. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES - 
Em relação à tecnologia utilizado para fazer 
o apostilamento. Como a avalia? 
Emb. Maria Dulce Silva Barros - Nós temos 
avançado efetivamente muito para um País 
que tem mais de 5 mil municípios, gigantes-
co, de tamanho continental. Dispor de uma 
ferramenta moderna é fundamental. Acho 
que nós estamos na vanguarda da utilização 
desses mecanismos. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES - 
Quais são os documentos passíveis de apos-
tilamento? 
Emb. Maria Dulce Silva Barros - Os docu-
mentos passíveis de apostilamento vão desde 
um diploma universitário a uma certidão de 
herança. O artigo 1 da Convenção de Haia 
relativo à supressão da exigência da legali-
zação dos atos públicos estrangeiros define 
como atos públicos: documentos provenien-
tes de uma autoridade ou de um funcioná-
rio dependentes de qualquer jurisdição do 
Estado, compreendidos os provenientes do 
Ministério Público, de um escrivão de direito 
ou de um oficial de diligências; documentos 
administrativos; atos notariais; declarações 
oficiais tais como menções de registro, vis-
tos para data determinada e reconhecimento 
de assinatura, inseridos em atos de natureza 
privada. Em contrapartida, a convenção não 
se aplica: aos documentos elaborados pelos 
agentes diplomáticos ou consulares; aos do-
cumentos administrativos relacionados di-
retamente com uma operação comercial ou 
aduaneira.
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Lei de Proteção de Dados é sancionada 
pelo presidente Michel Temer
Artigo que determina a criação da Autoridade Nacional foi vetado

“Esse é um desafio ainda 
maior no Brasil, na medida 

em que nossa sociedade está 
pouco habituada à cultura 
de valorização de dados 

pessoais e da privacidade e 
não há uma definição clara 

de direitos, obrigações e 
responsabilidades”

Ricardo Ferraço, senador (PSDB/ES)

oi sancionada pelo Presidente Michel 
Temer, no dia 14 de agosto, a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados. O Projeto de 

Lei 53/2018, responsável pela criação da Lei, 
foi aprovado pelo Plenário do Senado no dia 
10 de julho e garante maior controle dos ci-
dadãos sobre seus dados pessoais, exigindo 
consentimento explícito do titular para cole-
ta e uso dos dados, tanto pelo poder público 
quanto pela iniciativa privada, e obriga a ofer-
ta de opções para o usuário visualizar, corrigir 
e excluir esses dados.

No entanto, Temer vetou os artigos que 
previam a criação da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD), órgão con-
siderado um dos pilares da regulamentação 
brasileira e que garantiria o cumprimento das 
novas regras, alegando “vício de iniciativa”. No 
entendimento do Governo, cabe ao Executivo 
propor a criação da ANPD.

Para corrigir o vício de iniciativa, o presi-
dente declarou que enviará um novo projeto ao 
Congresso sobre o mesmo tema. Questionado 

F após a cerimônia de sanção se o órgão será vin-
culado ao Ministério da Justiça, responde que 
ainda vai definir. “Vou definir, vou mais ou me-
nos deixar tal como está do projeto. A questão 
teve vício de iniciativa. Portanto, vou consertar 
este vício de iniciativa, nada mais do que isso. 
No mais, continua igual”, disse.

Com a sanção do texto que teve sua pri-
meira aprovação na Câmara dos Deputados, o 
Brasil será colocado em pé de igualdade com 
outros países que já possuem legislação sobre 
o tema. A Lei passa a vigorar 18 meses após 
sua publicação.

No total, cerca de 125 países no mundo já 
adotaram normas específicas de proteção de 
dados, dentre esses, seis estão na América do 
Sul: Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru 
e Colômbia. “Passa da hora, portanto, de o 
Brasil aderir a esse seleto grupo. A cada ano 
de omissão deste Congresso Nacional, vulto-
sas somas de investimento internacional são 
excluídas da rota brasileira, em razão da ina-
dequação em que nosso ordenamento jurídico 

se encontra com relação aos países desenvol-
vidos que já adotaram leis protetivas”, afirma o 
relator da matéria no Senado, senador Ricardo 
Ferraço (PSDB/ES).

Popularmente chamado de lei geral de pro-
teção de dados, o PL 53 nasceu do texto apre-
sentado pelo deputado Milton Monti (PR/SP) 
há seis anos, o PL 4060/2012. Nesse ínterim, a
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O senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES) acredita que “passou da hora de o 
Brasil aderir a esse seleto grupo de países”

O deputado Milton Monti (PR/SP), autor do PL, vê o tema como de 
extrema relevância

o que preVê o pl
Além de dados pessoais - toda informação rela-
cionada a uma pessoa e que permite identificá
-la -, como nome e sobrenome, data e local de 
nascimento, idade, endereço, telefone, estado 
civil, nome dos pais, situação de trabalho, es-
colaridade, o texto também define dados sen-
síveis, que são aqueles que revelam a origem 
racial ou étnica, opiniões políticas e convicções 
religiosas ou filosóficas; filiação sindical; dados 
genéticos, dados biométricos tratados simples-
mente para identificar um ser humano; dados 
relacionados com a saúde; dados relativos à 
vida sexual ou orientação sexual da pessoa. 

Tanto os dados pessoais como os dados sen-
síveis só poderão ser tratados mediante consen-
timento do titular. No entanto, os dados sensí-
veis só poderão ser tratados com fornecimento 
de consentimento específico e em destaque, 
pelo titular, para finalidades específicas, caso 
contrário, não será permitido seu tratamento.

Também é previsto que o responsável pelo 
tratamento deve apontar a finalidade certa, 
garantida e justificável, para o tratamento de 
quaisquer dados de pessoa natural, além de 
garantir que serão utilizados apenas para tal 
fim. As organizações também são responsá-
veis por incidentes - como vazamentos – de-
vendo aplicar medidas de prevenção e pro-
teção à segurança dos dados que manuseia, 
como anonimização e encriptação das infor-
mações. Ainda assim, no caso de qualquer in-
cidente, é obrigação da organização notificar 
as autoridades imediatamente.

O texto também estabelece punições para 
aqueles que descumprirem as regras, que va-
riam entre advertências, aplicação de multas, 
suspensão e até mesmo proibição das ativi-
dades relacionadas ao tratamento de dados. 
Essas punições variam de forma gradativa, de 
acordo com cada caso, conforme gravidade do 
dano, condição econômica do infrator, rein-
cidência, boa-fé do infrator, e devem ser in-
vestigadas por meio de um processo adminis-
trativo que assegura o contraditório, a ampla 
defesa e o direito de recurso. As multas podem 
ser simples ou diárias com valor relativo a 2% 
do faturamento da organização privada limi-
tada a um total de R$ 50 milhões por infração.

Para garantir o cumprimento das novas re-
gras para tratamento de dados, o projeto de lei 
prevê ainda a criação de um órgão regulador. 
No entanto, o presidente Michel Temer cogi-
ta vetar a criação da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), um dos pilares 
da regulamentação brasileira, alegando in-
constitucionalidade.

Não é prevista obrigações legais para o 
tratamento de dados para fins pessoais, jor-
nalísticos e artísticos. O Poder Público e os 
cartórios extrajudiciais também têm o direito 
de tratar sem consentimento dados pessoais 
em determinadas situações, como na execu-
ção de políticas públicas. Para isso, deve ser 
informado no site do órgão em qual hipótese 
o processamento de dados é realizado, assim 
como sua finalidade e quais são os procedi-
mentos adotados.

matéria passou por várias audiências públicas 
e ouviu diversos setores da sociedade. As últi-
mas foram em abril deste ano passou, quando 
ainda tramitava na Câmara dos Deputados, e 
enquanto era analisado pela Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE), antes de ser apro-
vado pelo Senado. Tornando-se, assim, o texto 
mais completo sobre o assunto.

O deputado, que vê o tema como de extre-
ma relevância, conta o que o motivou a apre-
sentar o projeto ao legislativo. “Este projeto 
trata de um tema extremamente relevante, 
cada vez mais atual, pois dá segurança às pes-
soas. A minha intenção foi a de preservar a in-
dividualidade e a privacidade e fazer com que 
a cidadania fosse enaltecida.”

O PL teve voto favorável do relator da ma-
téria no Senado, que fez alguns ajustes de re-
dação e rejeitou outras três proposições sobre 
o tema, que tramitavam em conjunto: PLS 
131/2014, PLS 181/2014 e PLS 330/2013. Se-
gundo ele, a proposição votada na Câmara se 
aproximou muito do que era esperado pelo 
Senado e as emendas feitas pela Casa foram 
apenas para aprimorar a técnica legislativa.

A matéria tramitou em regime de urgência 
após ser aprovada na Câmara dos Deputados, 
em maio. A razão da rapidez foi a publicação 
da Lei Geral de Proteção de Dados da União 
Europeia (GDPR, sigla em inglês para Gene-
ral Data Protection Regulation), publicada no 
dia 25 de maio, que tem pressionado empresas 
e governos do mundo inteiro a se adequar às 
normas da União Europeia.
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emancipação1, conceitualmente, é o 
ato pelo qual cessa a incapacidade do 
menor antes de atingida a maioridade 

civil (18 anos), e tem como objetivo conferir o 
governo de sua pessoa, o gozo e administração 
de seus bens. Com a emancipação, o menor 
adquire capacidade para realização de atos da 
vida civil independentemente de representa-
ção ou assistência.

O Código Civil de 2002 tratou do assunto no 
parágrafo único do artigo 5º, enquanto a Lei 
6.015/73 o fez em seus artigos 89, 90 e 91, e o 
novo Código de Processo Civil no inciso I do ar-
tigo 725. Vejamos, pois, o disposto na Lei Civil:

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito 
anos completos, quando a pessoa fica habi-
litada à prática de todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, 
a incapacidade:
I pela concessão dos pais, ou de um deles 

na falta do outro, mediante instrumento 
público, independentemente de homo-
logação judicial, ou por sentença do juiz, 
ouvido o tutor, se o menor tiver dezes-
seis anos completos;

II pelo casamento;
III pelo exercício de emprego público efetivo;
IV pela colação de grau em curso de ensino 

superior;
V pelo estabelecimento civil ou comercial, 

ou pela existência de relação de empre-
go, desde que, em função deles, o menor 
com dezesseis anos completos tenha 
economia própria.

Das hipóteses acima descritas podem-se 
inferir três diferentes classificações da eman-
cipação, são elas: i) emancipação voluntária 
ou consensual (primeira parte do inciso I); ii) 
emancipação judicial (segunda parte do inciso 
I); iii) emancipação legal (incisos II a V).

A emancipação voluntária é aquela conce-
dida, regra geral, por ambos os pais, sendo, 
pois, um atributo do poder familiar. Na hipó-
tese de ausência de um dos genitores, seja pela 
morte ou por estar em local incerto ou não 

Artigo – Capacidade Civil – Da Emancipação

“Com a emancipação, o menor 
adquire capacidade para 
realização de atos da vida 

civil independentemente de 
representação ou assistência”

“A primeira hipótese de 
emancipação legal é aquela 
decorrente do casamento”

A

 Por Bruno Bittencourt
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“A emancipação judicial será 
aquela concedida na falta dos 

pais, oportunidade em que será 
ouvido o tutor do menor com 
dezesseis anos completos”

Assessor Jurídico do Sinoreg-ES, Bruno 
Bittencourt explica quais as formas de 
emancipação de acordo com o direito brasileiro

1Cuida-se da emancipação, figura equivalente à declara-
ção de maioridade do direito alemão e do direito suíço.
2Apesar de ser uma faculdade, é sempre recomendável 
para que não haja qualquer suspeita sobre o ato que o 
menor emancipado, ou em vias de o ser, consinta opondo 
sua assinatura no ato.
3Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 
autoridade e em sua companhia; 
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do arti-
go antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, 
responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali re-
feridos.

sabido, será permitido ao outro a faculdade da 
emancipação do filho, vejamos: 

“A falta de um dos genitores pode ocor-
rer não apenas em virtude da morte ou da 
ausência: o simples afastamento do domi-
cílio, sem deixar notícias, já permite que o 
genitor que efetivamente tem a guarda do 
menor conceda a emancipação. Nesse caso, 
basta a afirmativa do genitor presente para 
que possa o notário lavrar a escritura públi-
ca de emancipação sem a anuência do ou-
tro”. (Luiz Guilherme Loureiro)
A emancipação voluntária se dará por es-

critura pública, independente da anuência do 
emancipado2, que deverá ter dezesseis anos 
completos, é ato irrevogável e não depende de 
homologação judicial. Cumpre observar que, 
na prática, alguns notários colhem a assinatu-
ra do emancipado permeando mais segurança 
ao ato. Ainda, não obstante conceder título de 
capaz ao menor de dezoito anos, não exclui-
rá a responsabilidade civil dos pais, os quais 
respondem objetiva e solidariamente3 pelos 
danos causados pelo filho emancipado obser-
vado que “o incapaz responde pelos prejuízos 
que causar, se as pessoas por ele responsáveis 
não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dis-
puserem de meios suficientes” (art. 928).

A emancipação judicial será aquela conce-
dida na falta dos pais, oportunidade em que 
será ouvido o tutor do menor com dezesseis 
anos completos. O procedimento a ser ado-
tado será da jurisdição voluntária (art. 725, I 
do novo Código Processo Civil) e a sentença, 
para surtir seus efeitos, deverá ser levada re-
gistro perante o oficial do registro civil no pra-
zo de oito dias. Não providenciado o registro 
pelas partes interessadas, deverá o juiz o fazer, 
sob pena da emancipação não surtir efeitos.

Posto isso, passemos à análise das três hipó-
teses de emancipação legal.

A primeira hipótese de emancipação legal 
é aquela decorrente do casamento. Conforme 
visto na parte II do presente estudo, a idade 
núbil estabelecida pela lei civil é de dezesseis 
anos, observada a hipóteses de suprimento ju-
dicial para núpcias do menor de dezesseis em 
caso de gravidez. Seja qual for a forma da rea-
lização do matrimônio, emancipados estarão 
os nubentes, por expressa disposição do artigo 
5º, inciso II do Código Civil, não se tratando, 
pois, de uma faculdade.

Tal norma fundamenta-se no poder fami-
liar (antigo pátrio poder) decorrente da cria-

ção de um novo núcleo familiar, não fazendo 
sentido que, mesmo casados, permanecessem 
sob responsabilidade de seus genitores. A 
responsabilidade do casamento justifica essa 
hipótese legal de emancipação. A capacidade 
obtida pelo casamento não será revogada em 
caso de divórcio, mas o será em caso de anula-
ção do casamento, haja vista os efeitos retroa-
tivos da decisão anulatória.

Cumpre observar que estas constituem as 
duas únicas e excepcionalíssimas hipóteses de 
capacidade civil atingida antes dos dezesseis 
anos completos.

No que toca ao inciso V do artigo 5º, sua 
aplicabilidade é praticamente inexistente no 
ordenamento jurídico brasileiro, uma vez 
que, via de regra, qualquer emprego público 
efetivo só é acessível a brasileiros com dezoi-
to anos completos, o que retira a eficácia qua-
se por completo do dispositivo em comento. 
De todo modo, ele ainda existe no mundo 
jurídico e deve ser observado.

A quarta e última hipótese da emancipação 
legal diz respeito ao menor com economia 

própria, seja pelo desenvolvimento de ativida-
de comercial ou pela relação de emprego que 
lhe garanta independência financeira, obede-
cida a idade mínima de dezesseis anos com-
pletos. Neste caso também não será necessária 
qualquer autorização dos pais.

Impende destacar que as emancipações 
legais independem de qualquer registro, já 
que se configuram e apresentam seus efeitos 
desde logo, ou seja, a partir do ato ou fato que 
a justifique.

Noutro giro, as emancipações voluntária e 
judicial deverão ser levadas a registro no Livro 
E do cartório do 1° Ofício ou da 1ª subdivisão 
judiciária do domicílio do emancipado. An-
tes do registro a emancipação não produzirá 
efeitos, por expressa disposição do parágrafo 
único do artigo 91 da Lei 6.015/73.

Por fim, o registro será feito mediante a 
trasladação da sentença oferecida em certi-
dão ou instrumento, limitando-se, se for de 
escritura pública, às referências da data, livro, 
folha e ofício em que foi lavrada, constando a 
presença do apresentante. Do registro cons-
tarão os seguintes dados: 1º) data do registro 
e da emancipação; 2º) nome, prenome, idade, 
filiação, profissão, naturalidade e residência 
do emancipado; data e cartório em que foi 
registrado o seu nascimento; 3º) nome, pro-
fissão, naturalidade e residência dos pais ou 
do tutor.
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mento. Em busca de uma prestação jurisdicio-
nal célere, eficiente, mas, sobretudo, buscando 
que o cidadão receba um serviço de qualidade. 
O Poder Judiciário quer oferecer orientações. 
Quer discutir com vocês o que o público ne-
cessita para ter um serviço de mais eficiência” 
disse ele. “É por isso que o Conselho Nacional 
de Justiça vem editando normativas. No senti-
do de encontrar melhores caminhos para uma 
atividade eficiente, de qualidade. E visando 
padronizar a atividade no país”, completou.

O corregedor nacional de Justiça também 
destacou as dificuldades que os cartórios extra-
judiciais passam e que é preciso ter sensibilida-
de com as realidades diferentes das serventias 
de cada munícipio do País. “Muitas vezes olha-
se para a atividade notarial e registral apenas 
tendo como base os cartórios maiores, que têm 
grandes recursos financeiros, esquecendo-se de 

que a maioria tem pouco. Nós temos um Bra-
sil de diferenças, onde o Norte é diferente do 
Sudeste; o Sudeste é diferente do Sul; que é di-
ferente do Norte. Então é preciso ter sensibili-
dade com essas muitas realidades” explicou ele.

Na sequência, Martins enfatizou a impor-
tância de cada uma das naturezas dos servi-
ços extrajudiciais. “Quando se fala que uma 
atividade é mais importante que a outra, não 
tem sentido. Precisamos acabar com essa his-
tória. Todos, dentro de suas modalidades, são 
importantes. Tem um papel importante. O 
registro de imóveis é essencial para questões 
como a regularização fundiária urbana e rural; 
o registro civil tem um papel muito relevante 
ao garantir a todos seus registros civis desde o 
nascimento até o óbito; a qualidade do crédito 
e a melhoria da arrecadação pública e privada 
são outros aspectos de sua importância social 

IX Fórum de Integração Jurídica 
recebe o ministro Humberto Martins
Próximo a ocupar o cargo de corregedor nacional de Justiça, Humberto 
Martins falou sobre o papel do CNJ na atuação junto à atividade extrajudicial

m discurso solene na abertura do IX 
Fórum de Integração Jurídica, even-
to promovido pela Escola Nacional de 

Notários e Registradores (Ennor) com apoio 
da Associação de Notários e Registradores do 
Brasil (Anoreg/BR) e da Confederação Na-
cional de Notários e Registradores (CNR), na 
cidade do Recife (PE), o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e já eleito novo cor-
regedor nacional de justiça, Humberto Mar-
tins, falou sobre o papel do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) na atuação junto à atividade 
extrajudicial.

Durante seu discurso, Martins destacou o 
papel do Poder Judiciário como órgão peda-
gógico da atividade extrajudicial. “O CNJ abre 
caminhos ao trazer normas inovadoras para o 
segmento. Não como conselho nacional puni-
tivo, mas orientador, pedagógico, de ensina-

E
IX Fórum de Integração Jurídica foi promovido pela Ennor e teve apoio da Anoreg/BR e da CNR
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excelência do registro de imóveis, todos os car-
tórios precisam estar interligados. Se dois não 
estiverem, não vai funcionar”, completou.

Para exemplificar o seu ponto de vista, o juiz 
auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça 
destacou a questão da mudança de gênero e 
prenome de transexuais nos cartórios de Re-
gistro Civil. Segundo Evangelista, se o sistema 
cartorário não estiver ligado de ponta a ponta, 
será inseguro. “Por exemplo, eu quero fazer um 
negócio com uma pessoa que fez a alteração 
de nome e gênero e eu não sei. Como eu vou 
saber se o nome dela não estava sujo? Se não 
é acusada de algum crime? Quando se realiza 
essa alteração de nome e gênero é preciso in-
formar a vários órgãos, como a Polícia Federal 
por conta do passaporte. Como vai ser feita essa 
comunicação? Por ofício? Via papel? Tem que 
ser imediato, eletrônico. É necessário que todos 
os serviços estejam interligados e com a mesma 
segurança. Para eu ter certeza que a certidão 
retirada pelo sistema buscou todas as informa-
ções daquele indivíduo em todos os cartórios 
do País. E não estou falando de sistemas exclu-
sivos entre cada natureza. Os sistemas, de todas 
as naturezas de cartórios, precisam conversar 
entre si”, disse Evangelista.

Para Márcio Evangelista, a criação de políticas 
básicas de segurança é essencial

Corregedoria Nacional debate 
Provimento 74 no IX Fórum
Juiz auxiliar da Corregedoria Nacional respondeu 
a dúvidas sobre as novas normas de segurança

om o tema “Novas Tecnologias e as 
Metas da Corregedoria Nacional do 
CNJ para o Extrajudicial”, a plenária 

de abertura do 2º dia do IX Fórum de Integra-
ção Jurídica, realizada no dia 3 de agosto, teve 
como palestrante o juiz auxiliar da Correge-
doria Nacional de Justiça, Márcio Evangelista. 
Com objetivo de debater o Provimento nº 74, 
publicado no último mês de julho, e que cria 
padrões mínimos de tecnologia para os servi-
ços extrajudiciais, a mesa ainda contou com o 
desembargador do Tribunal de Justiça do Esta-
do de Pernambuco (TJ/PE) Eduardo Sertório, 
como mediador; e com a presidente do Sindi-
cato dos Notários e Registradores no Estado 
de Pernambuco (Sinoreg/PE), Eva Tenório de 
Brito, como debatedora.

Na abertura de sua apresentação, Evangelista 
destacou a importância da segurança tecnoló-
gica, mostrando que, de acordo com um estudo 
realizado pela Norton Cyber Security, o Brasil 
é o 4º País que mais sofreu ataques hacker em 
2016 e o 2º que mais perdeu dinheiro com ci-
bercrimes em 2017.

“Venho falando sobre tecnologia nos cartórios 
há pelo menos um ano e meio. Até nos encon-
tros com os representantes dos serviços extraju-
diciais, sempre falei da necessidade de trabalhar-
mos essa questão da tecnologia nas serventias. E 
porque temos que olhar para este tema? Porque 
nós estamos sendo atacados. Nós já tivemos al-
gumas notícias relatando ataques a bancos de 
dados em cartórios no Brasil. É essencial criar-
mos políticas básicas de segurança”, afirmou.

De acordo com Evangelista, o Provimento nº 
74 foi construído no intuito de criar uma uni-
formização dos sistemas, dando continuidade 
à prestação dos serviços com equipes técnicas 
minimamente estruturadas e com instalações 
razoavelmente adequadas, além de ter mais in-
tegridade e disponibilidade dos atos e informa-
ções realizadas em cartórios.

“Todas as serventias devem ter um sistema 
básico tecnológico. Se não, nunca vamos avan-
çar. Para criação do Provimento, fizemos uma 
análise técnica e financeira, porque não podía-
mos exigir que todos tivessem o mesmo tipo de 
sistema que o setor bancário, porque é muito 
caro”, afirmou. “O sistema será de todos vocês. 
Se eu quero, por exemplo, ter um sistema de 

C

“Olha-se para a atividade 
notarial e registral tendo como 

base os cartórios que têm 
grandes recursos financeiros, 

esquecendo-se de que a 
maioria tem pouco”

Humberto Martins, 
corregedor nacional de Justiça

Novo corregedor nacional, ministro Humberto 
Martins enfatizou a importância de cada 
natureza de cartório

que são realizados pelos tabeliães de protesto; o 
serviço de notas tem dado especial colaboração 
na solução consensual de divórcio e resolução 
de usucapião; e os registradores de títulos e 
documentos auxiliam o sistema bancário. En-
tão, cada um é importante em seu papel. Este é 
um cargo de grande significação, desta forma, 
tenham orgulho do que vocês realizam, vocês 
têm um papel importante”, concluiu ele. 

Ao final, destacou a importância do even-
to. “Este encontro é para debater ideias, trocar 
experiências e, sobretudo, buscar os melhores 
caminhos para atuação no nosso dia a dia. E 
nós estamos aqui para uma aprendizagem. 
Como diz Norberto Bobbio, direito é luta, 
direito é debate, direito é discussão. Então 
vamos debater esses dois dias os melhores ca-
minhos, as melhores saídas para uma melhor 
prestação de serviço”, disse ele.
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“Tudo que está vindo neste 
provimento, sabemos que 
não é um castigo, que é 

necessário evoluir”

Eva Tenório,
presidente do Sinoreg/PE

“Podemos ter os 
livros do cartório 
armazenados nos 

serviços do Google?”

Eduardo Sertório,
desembargador do TJ/PE

“Tenho uma preocupação 
muito grande sobre como 
se dará esta retomada de 
sistema em 15 minutos”

Rainey Marinho,
presidente da Anoreg/AL

Presidente da Anoreg/AL, Rainey Marinho 
questiona se normativa deveria ser 
autoaplicável

Desembargador do TJ/PE, Eduardo Sertório 
também falou sobre as novas normas para 
backup

A presidente do Sinoreg/PE, Eva Tenório, 
manifestou preocupação com relação aos que 
não têm conhecimento sobre o tema

bAckup
O artigo 4º do Provimento nº 74, que trata sobre 
o armazenamento do banco de dados dos car-
tórios, foi o que mais levantou questionamentos 
da plateia ao representante da Corregedoria.

Presente na mesa da plenária, a presidente do 
Sinoreg/PE, Eva Tenório, questionou Márcio 
Evangelista sobre a necessidade de o backup ser 
feito em até 24 horas com recuperação da cópia 
de segurança em até 30 minutos. “Não é compli-
cado, até para os maiores cartórios? E no anexo 
I, para os pequenos cartórios, afirma-se que se 
houver pane no sistema, o atendimento deverá 
voltar em 15 minutos. Como?”, perguntou ela.

“A ideia inicial era que o backup fosse feito de 
três em três horas. Mas percebemos que seria 
um grande problema para as serventias peque-
nas. Então, fixou-se o backup a cada 24 horas. 
Ou seja, quando se encerra o expediente se co-
meça o backup”, explicou Evangelista. “Já a se-
gunda questão está relacionada à retomada de 
serviços. Que deve ser em até 15 minutos por-
que a população não pode esperar mais do que 
isso. A ideia inicial é que o cartório tenha uma 
equipe estruturada com condições de fazer essa 
virada de chaves. O sistema atual quebrou. Tra-
vou. Nada funciona. Desliga tudo e sobe em 
um segundo servidor. Essa é a ideia. Então, as 
últimas cópias de segurança têm que ser feitas 
em até 30 minutos antes da queda”, completou.

“Como usuário, muitas vezes, fico surpreso. 
Por exemplo, fui procurar algum um endere-
ço no Google Maps e aparecia uma opção de 
backup automático. O Google tem condições de 
fazer esse backup automático. Então, podemos 
ter os livros do cartório armazenados nos servi-
ços do Google?”, também perguntou o mediador 
da mesa, o desembargador Eduardo Sertório.

“O sistema de backup em nuvem não tinha 
uma regulamentação correta. Que dizer, ainda 
não tem, porque a Lei de Proteção de Dados 
não foi sancionada ainda. Mas o Marco Civil da 
Internet determina que os dados de brasileiros 
não podem ser armazenados em sistemas de 
nuvens fora do País. Então, não se pode usar o 
Google. E dentro dos cartórios é essencial um 
sistema fechado. Funcionário não pode acessar 
seu e-mail pessoal, por exemplo, no computa-
dor da serventia. Teria que ser um sistema zero 
de internet, em que só quando fosse subir os 
dados, é acessada a rede. Se não tiver isso, está 
vulnerável”, explicou Evangelista.

Ao final da mesa, Eva Tenório manifestou 
preocupação com relação aos que não têm co-
nhecimento sobre o tema e que irão depender 
de um técnico contratado. “Mas tem o outro 
lado também. Normalmente os mais novos, que 
são os mais afoitos. Então, tem que ter o equi-
líbrio, cuidado. Tudo que está vindo neste pro-
vimento, sabemos que não é um castigo, que é 

necessário evoluir. Quando a gente não evolui, 
é arrastado à força. É preciso abrir a cabeça e 
perceber que esse é um investimento”, disse ela.

O presidente Associação dos Notários e Re-
gistradores de Alagoas (Anoreg/AL), Rainey 
Marinho, também manifestou sua preocupação 
com relação à normativa. “Tenho uma preocu-
pação muito grande sobre como se dará esta 
retomada de sistema em 15 minutos. Como 
vamos operacionalizar isso no Brasil inteiro? E 
mais ainda, no artigo 9, fala-se que já estamos 
descumprindo norma administrativa, penal 
e civil porque o Provimento é autoaplicável. 
Como vamos colocar em prática o provimen-
to? E se os corregedores começarem a aplicar, 
estaremos todos em descumprimento. Minha 
pergunta: será que essa normativa deveria ser 
autoaplicável dessa forma?”, questionou.

“A responsabilidade civil e criminal já existe, 
então não tem novidade nenhuma. A pedido 
das associações colocamos que o Provimento 
entra em vigor após 180 dias de sua publicação. 
Isso para que vocês possam fazer um plane-
jamento estratégico. A associação e o próprio 
delegatário pensarem em quanto tempo podem 
implementar. É importante esse planejamento 
e apresentar ao corregedor local. Foi por isso 
que contamos com a colaboração de todos: 
para apresentar as dificuldades e as facilidades”, 
respondeu Evangelista.
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CNJ divulga Provimento sobre requisitos
mínimos em tecnologia da informação
Provimento no 74 foi publicado pela Corregedoria Nacional de Justiça no dia 31.07

o dia 31 de julho, o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) divulgou o 
Provimento nº 74, que trata sobre os 

requisitos mínimos em tecnologia da informa-
ção, como segurança, integridade e disponibili-
dade de dados para a continuidade da atividade 
pelos serviços notariais e de registro do Brasil.

O Provimento determina que a elaboração 
de um plano de continuidade de negócios pre-
vendo as ocorrências nocivas à prestação dos 
serviços extrajudiciais e estabelece que todos 
os livros e atos eletrônicos praticados devem 

N ser arquivados mediante cópia de segurança 
(backup) feita dentro de 24 horas, seja em mí-
dia eletrônica de segurança ou em serviço de 
cópia de segurança na internet.

O CNJ determinou também que a mídia 
eletrônica de segurança deverá ser armazena-
da em outro local que não seja a instalação da 
serventia, observando a segurança física e lógi-
ca necessária. Além disso, a medida define que 
todos os componentes de software devem estar 
licenciados para uso comercial, podendo ser 
ainda de código aberto ou de livre distribuição.

Para que o referido Provimento seja atuali-
zado anualmente, foi criado o Comitê de Ges-
tão da Tecnologia da Informação dos Serviços 
Extrajudiciais (Cogetise), composto pela Cor-
regedoria Nacional de Justiça, na condição de 
presidente; Corregedorias de Justiça dos Esta-
dos e do Distrito Federal; Associação dos No-
tários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR); 
o Colégio Notarial do Brasil – Conselho Fede-
ral (CNB/CF), dentre outras instituições que 
atuam em defesa dos interesses dos notários e 
registradores.
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Dispõe sobre padrões mínimos de tecnologia da 
informação para a segurança, integridade e dis-
ponibilidade de dados para a continuidade da 
atividade pelos serviços notariais e de registro do 
Brasil e dá outras providências.

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando 
de suas atribuições constitucionais, legais e regi-
mentais e CONSIDERANDO o poder de fiscaliza-
ção 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 Judiciá-
rio de fiscalizar os serviços notariais e de registro 
(arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constitui-
ção Federal);

CONSIDERANDO a competência do Corregedor 
Nacional de Justiça de expedir provimentos e 
outros atos normativos destinados ao aperfeiçoa-
mento das atividades dos serviços notariais e de 
registro (art. 8º, X, do Regimento Interno do Conse-
lho Nacional de Justiça);

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

CONSIDERANDO o avanço tecnológico, a informa-
tização e a implementação de sistemas eletrôni-
cos compartilhados e de sistema de registro ele-
trônico que possibilita a realização das atividades 
notariais e de registro mediante o uso de tecnolo-
gias da informação e comunicação;

CONSIDERANDO a necessidade de se uniformi-
zar a manutenção de arquivos eletrônicos/mídia 
digital de segurança dos livros e documentos que 
compõem o acervo dos serviços notariais e de re-
gistro, bem como de se imprimir eficiência a esse 
procedimento;

CONSIDERANDO os resultados obtidos nas ins-
peções realizadas, em 2016, 2017 e 2018, pela 
Corregedoria Nacional de Justiça nos serviços no-
tariais e de registro do Brasil, tais como vulnerabi-
lidade e situação de risco das bases de dados e 
informações afetas aos atos praticados;

CONSIDERANDO os estudos técnicos realizados 
pela Corregedoria Nacional de Justiça sobre a 
proteção da base de dados, os sistemas, as con-
dições financeiras e o perfil de arrecadação dos 
serviços de notas e de registro do Brasil;

CONSIDERANDO as sugestões apresentadas 
nos autos do Pedido de Providência n. 0002759-
34.2018.00.0000, em trâmite no Conselho Nacio-
nal de Justiça,

RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre padrões mínimos de tecnologia 
da informação para a segurança, integridade e dis-
ponibilidade de dados para a continuidade da ativi-
dade pelos serviços notariais e de registro do Brasil.

Art. 2º Os serviços notariais e de registro deverão 
adotar políticas de segurança de informação com 
relação a confidencialidade, disponibilidade, au-
tenticidade e integridade e a mecanismos preven-
tivos de controle físico e lógico.

Parágrafo único. Como política de segurança da 
informação, entre outras, os serviços de notas e 
de registro deverão:
I ter um plano de continuidade de negócios que 

preveja ocorrências nocivas ao regular funcio-
namento dos serviços;

II atender a normas de interoperabilidade, legibi-
lidade e recuperação a longo prazo na prática 
dos atos e comunicações eletrônicas.

Art. 3º Todos os livros e atos eletrônicos pratica-
dos pelos serviços notariais e de registro deverão 
ser arquivados de forma a garantir a segurança e 
a integridade de seu conteúdo.

1º Os livros e atos eletrônicos que integram o acer-
vo dos serviços notariais e de registro deverão 
ser arquivados mediante cópia de segurança 
(backup) feita em intervalos não superiores a 
24 horas.

2º Ao longo das 24 horas mencionadas no pará-
grafo anterior, deverão ser geradas imagens ou 
cópias incrementais dos dados que permitam 
a recuperação dos atos praticados a partir das 
últimas cópias de segurança até pelo menos 
30 minutos antes da ocorrência de evento que 
comprometa a base de dados e informações 
associadas.

3º A cópia de segurança mencionada no § 1º 
deverá ser feita tanto em mídia eletrônica de 
segurança quanto em serviço de cópia de segu-
rança na internet (backup em nuvem).

4º A mídia eletrônica de segurança deverá ser ar-
mazenada em local distinto da instalação da 
serventia, observada a segurança física e lógica 
necessária.

5º Os meios de armazenamento utilizados para 
todos os dados e componentes de informação 
relativos aos livros e atos eletrônicos deverão 
contar com recursos de tolerância a falhas.

Art. 4º O titular delegatário ou o interino/interven-
tor, os escreventes, os prepostos e os colaborado-
res do serviço notarial e de registro devem possuir 
formas de autenticação por certificação digital 
própria ou por biometria, além de usuário e senha 
associados aos perfis pessoais com permissões 
distintas, de acordo com a função, não sendo per-
mitido o uso de “usuários genéricos”.

Art. 5º O sistema informatizado dos serviços no-
tariais e de registro deverá ter trilha de auditoria 
própria que permita a identificação do responsá-
vel pela confecção ou por eventual modificação 
dos atos, bem como da data e hora de efetivação.
1º A plataforma de banco de dados deverá possuir 

recurso de trilha de auditoria ativada.

2º As trilhas de auditoria do sistema e do banco 
de dados deverão ser preservadas em backup, 
visando a eventuais auditorias.

Art. 6º Os serviços notariais e de registro deverão 
adotar os padrões mínimos dispostos no anexo do 
presente provimento, de acordo com as classes 
nele definidas.

Parágrafo único. Todos os componentes de soft-
ware utilizados pela serventia deverão estar 
devidamente licenciados para uso comercial, 
admitindo-se os de código aberto ou os de livre 
distribuição.

Art. 7º Os serviços notariais e de registro deverão 
adotar rotina que possibilite a transmissão de 
todo o acervo eletrônico pertencente à serventia, 
inclusive banco de dados, softwares e atualiza-
ções que permitam o pleno uso, além de senhas 
e dados necessários ao acesso a tais programas, 
garantindo a continuidade da prestação do servi-
ço de forma adequada e eficiente, sem interrup-
ção, em caso de eventual sucessão. 

Art. 8º Os padrões mínimos dispostos no anexo do 
presente provimento deverão ser atualizados anual-
mente pelo Comitê de Gestão da Tecnologia da In-
formação dos Serviços Extrajudiciais (COGETISE).

1º Comporão o COGETISE:
 a Corregedoria Nacional de Justiça, na condi-

ção de presidente;
II as Corregedorias de Justiça dos Estados e do 

Distrito Federal;
III a Associação dos Notários e Registradores do 

Brasil (ANOREG/BR);
IV o Colégio Notarial do Brasil – Conselho Fede-

ral (CNB/CF);
V a Associação Nacional dos Registradores de 

Pessoas Naturais do Brasil (ARPEN/BR);
VI o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 

(IRIB/BR); VII – o Instituto de Estudos de Pro-
testo de Títulos do Brasil (IEPTB/BR); e

VIII o Instituto de Registro de Títulos e Documentos 
e de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDPJ/BR).

2º Compete ao COGETISE divulgar, estimular, 
apoiar e detalhar a implementação das diretrizes 
do presente provimento e fixar prazos para tanto.

Art. 9º O descumprimento das disposições do 
presente provimento pelos serviços notariais e de 
registro ensejará a instauração de procedimento 
administrativo disciplinar, sem prejuízo de respon-
sabilização cível e criminal.

Art. 10. A Recomendação CNJ n. 9, de 7 de março 
de 2013, e as normas editadas pelas corregedo-
rias de justiça dos Estados e do Distrito Federal 
permanecem em vigor no que forem compatíveis 
com o presente provimento.

Art. 11. Este provimento entra em vigor após de-
corridos 180 dias da data de sua publicação.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Leia a íntegra do Provimento nº 74 do CNJ
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