SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
FUNDADO EM 1998– CNPJ – MF Nº. 02.510.599/0001-39
REGISTRO SINDICAL Nº 000.000.550.97713-9

RECOMENDAÇÃO SINOREG-ES Nº 005/2022

ASSUNTO: Fiscalização da regularidade
formal das entidades religiosas para realizar
casamentos conforme determinação do
Código de Normas – Artigo 198 CN.

CONSIDERANDO a função de orientação pelas instituições de classe aos notários e
registradores;
CONSIDERANDO a importância de padronização dos procedimentos a serem
aplicados para todo o Estado do Espírito Santo, firmando um norte que assegure previsibilidade e
segurança jurídica, sepultando as divergências existentes;
CONSIDERANDO o Provimento nº 041/2021 da Corregedoria Geral de Justiça de
10/05/2021 que inseriu o Parágrafo Único no artigo 198 do Código de Normas;
CONSIDERANDO que o referido dispositivo determina que os oficiais fiscalizem se
as entidades religiosas se encontram devidamente registradas, no registro de casamento
religioso com efeitos civis;

O SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
SINOREG-ES, com a finalidade de sanar dúvidas e auxiliar os registradores de pessoas naturais
capixabas, RECOMENDA o seguinte:

•

Que seja exigido o documento comprobatório da existência legal da organização religiosa
celebrante, quando do registro de casamento religioso com efeitos civis;
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•
•
•

Que seja exigido documento comprobatório da existência legal da organização religiosa
celebrante, independentemente de serem sedes ou filiais;
Ressalta-se que a devida exigência por parte dos oficiais se encontra determinada no
Artigo 198, parágrafo único do Código de Normas;
Que a referida Recomendação seja observada por TODOS os oficiais de registro das
pessoas naturais do estado, cumprindo o Código de Normas, para que não haja
desuniformização entre as serventias extrajudiciais, evitando conflitos entre usuários e
cartórios;

No mais, o SINOREG-ES se coloca à disposição para auxiliá-los, e dar todo o suporte
necessário para o perfeito funcionamento das serventias extrajudiciais capixabas, sem que haja
transtornos para seus registradores e colaboradores.

Vitória/ES, 20 de maio de 2022.
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