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“Todos esses movimento e avanços só são possíveis graças à união 
da nossa classe, que pode ser conferida e celebrada em eventos 
como o Congresso Nacional de Registro Civil (Conarci), que este 
ano será realizado, em Bonito (MS), no mês de novembro”

Registro Civil unido em torno
da segurança da informação

Caros colegas,

Tema de grande importância e debate entre o Poder judiciário e setor extrajudicial tem 
sido os novos requisitos de padrões mínimos de tecnologia da informação para segurança 
e continuidade dos serviços de notas e registro estabelecidos pelo Provimento nº 74, da 
Corregedoria Nacional de justiça, e publicado pelo Conselho Nacional de justiça (CNj) em 
31 de julho de 2018.

Desde então, nós, da Arpen/BR, juntamente à Corregedoria Nacional, às Corregedorias 
estaduais e demais entidade de classe, estamos trabalhando para que ao fim do prazo 
estabelecido, a princípio pelo Provimento e, posteriormente, pela suspensão de 90 dias 
dos efeitos dos requisitos do Provimento, pelo corregedor nacional, ministro Humberto 
Martins, os cartórios estejam funcionando de acordo com os novos padrões.

Os esforços têm girado em torno de diminuir o custo que as serventias terão ao im-
plementar essas tecnologias, além de facilitar e garantir mais eficiência, centralizando 
na Arpen/BR a responsabilidade de administrar e controlar a segurança das informações 
armazenadas na nuvem. Para colocar em prática esses objetivos, a Associação está prepa-
rando projeto que será apresentado ao CNj em breve.

Além disso ressaltamos os avanços que vêm ocorrendo devido ao alcance da Central 
de Informações do Registro Civil (CRC Nacional) - que também terá papel importante no 
desenvolvimento de padrões de segurança da informação -, como uma certidão emitida 
e enviada em apenas 24 horas entre cartórios localizados em extremos do País, sendo um 
no Oiapoque, Amapá, e outro no Chuí, Rio Grande do Sul.

Para finalizar, reforço que todos esses movimento e avanços só são possíveis graças à 
união da nossa classe, que pode ser conferida e celebrada em eventos como o Congresso 
Nacional de Registro Civil (Conarci), que este ano será realiza-
do, em Bonito (MS), no mês de novembro. Conto com todos 
para que possamos, na ocasião, reunir um número igual ou 
maior de participantes que o reunido no ano passado.

Boa leitura!

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente da Arpen-Brasil e Irpen/PR

EDITORIAl

A Revista do Irpen-PR 
é uma publicação do 
INSTITUTO DE REGISTRO 
CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 
DO PARANÁ IRPEN-PR

PRESIDENTE
Arion Toledo Cavalheiro Júnior
1o VICE-PRESIDENTE
Elisabete Regina Vedovatto
2o VICE-PRESIDENTE
Claudio Roberto Bley Carneiro
1o SECRETÁRIO
Karen Lúcia Cordeiro Andersen
2o SECRETÁRIO
Cintia Scheid
1o TESOUREIRO
Sergio Pazzotti Laurindo
2o TESOUREIRO
Maria Regina Pereira Boeira
CONSELHO SUPERIOR
Dante Ramos Júnior
Ricardo Augusto de Leão
Robert Jonczyk 
CONSELHO FISCAL
MEMBROS TITULARES
Gisselau Rogério Fernandes
Adilson Taborda
Eduardo de Souza Marque Pires
SUPLENTE
Cid Rocha Júnior

DIRETORES TÉCNICOS

DIRETOR PARA 
ASSUNTOS ACADêMICOS
Cintia Scheid
DIRETOR PARA 
ASSUNTOS JURÍDICOS 
Evandro Carlos Gomes
DIRETORA PARA 
ASSUNTOS POLÍTICOS 
Maria Regina Pereira Boeira 
DIRETORES REGIONAIS
Gisselau Rogério Fernandes
Elaine Magalhaes Souza Vasconcellos
Alessandro Augusto de Araujo
José Antonio Ortega Ruiz
Gracia Krainski Pinto
Danielle Mialski Vilas Boas Vicente
Marcos Pascolat

Rua Marechal Deodoro, 51
Galeria Ritz – 18 andar
Cep: 80020-905 – Curitiba-PR
Fone: (41) 3232-9811
URL: www.irpen.org.br

Jornalista Responsável:
Alexandre Lacerda Nascimento

Editora:
Larissa Luizari

Reportagens:
Eduardo Barbosa e
Frederico Guimarães

Sugestões de Matéria, 
Artigos e Publicidade: 
Tel: (41) 3232-9811

E-mail: 
alexlacerda@hotmail.com
contato@irpen.org.br

EXPEDIENTE

3



4

A Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen/BR) reuniu-se 
no dia 20 de fevereiro, no Rio de janeiro, 
para definir diretrizes em diferentes verten-
tes, como interna, técnica, política, comu-
nicação e responsabilidade social.

A abertura do encontro foi feita pelo pre-
sidente da Arpen/Rj, Alan do Nascimento 
Oliveira, que afirmou estar honrado em ser 
anfitrião da primeira reunião anual da enti-
dade nacional. Na sequência, o presidente 
da Associação nacional, Arion Toledo Ca-
valheiro junior, lembrou a importância de 

eventos como este, nos quais registradores 
civis de todo o País estão presentes. 

“São oito mil colegas que dependem do 
nosso trabalho, de todo o carinho e dedi-
cação que colocamos aqui, então é funda-
mental que façamos o nosso melhor”, dis-
se o presidente, que encerrou sua fala com 
um complemento ao jargão que foi base 
para a primeira gestão. “Mais do que estar-
mos juntos, é estarmos unidos. Assim, digo 
que juntos somos fortes, e unidos seremos 
imbatíveis”, completou.

O primeiro tema a ser debatido foi o 

Primeira reunião do ano da Arpen/BR definiu diretrizes para as áreas interna, técnica, política, comunicação e responsabilidade social

Primeira reunião de Diretoria da Arpen/BR 
de 2019 define metas para o ano
ENTRE OS ASSuNTOS ABORDADOS, O PROvIMENTO Nº 74 
E A NOvA DATA DO CONARCI 2019 fORAM DESTAquES

INSTITuCIONAl

Congresso Nacional de Registro Civil (Co-
narci), que este ano será realizado em Bo-
nito (MS). Por questões de calendário, a 
diretoria entrou em comum acordo de que 
a próxima edição do Congresso será reali-
zada entre os dias 21 e 24 de novembro, 
no Hotel Zagaia.

Em seguida, a diretora nacional para as-
suntos de responsabilidade social, Márcia 
Rosália Schwarzer, expôs a ideia de criar 
um selo responsabilidade social, com o 
objetivo de desenvolver uma cartilha com 
orientações de como os cartórios podem 
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O presidente da Arpen/BR, Arion Cavalheiro Júnior, falou da importância do encontro: 
“são oito mil colegas que dependem do nosso trabalho”

“Mais do que estarmos juntos, 
é estarmos unidos. Assim, digo 

que juntos somos fortes, e 
unidos seremos imbatíveis.”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen/BR

proceder para ter mais responsabilidade 
social. Sempre tendo como vertente a so-
lidariedade e o meio ambiente.

O destaque da reunião foi o Provimento 
nº 74, da Corregedoria Nacional de justiça, 
e como atender, com sustentabilidade, as 
determinações de padrões técnicos mínimos 
de tecnologia para as serventias extrajudi-
ciais no País, uma vez que, conforme abor-
dado pelos oficiais, muitos cartórios não têm 
estrutura física para realizar as mudanças.

O presidente da Arpen/Rj destacou o tra-
balho que tem sido feito para mostrar às 

autoridades a realidade de muitos registros 
civis deficitários. já o 2º vice-presidente da 
Arpen/BR e coordenador da Central de In-
formações do Registro Civil (CRC Nacional), 
luis Carlos vendramin junior, falou sobre 
a importância da Central para auxiliar no 
cumprimento do Provimento, devido à sua 
capacidade de armazenar todo o acervo 
em nuvem.

vendramin também falou sobre a nova 
ferramenta da CRC, que realiza auditoria 
do CPf com o objetivo de detectar fraudes. 
A tecnologia permite a comparação do nú-
mero usado com a certidão de nascimento.

Na sequência, a presidente da Associa-
ção dos Registradores de Pessoas Naturais 
do Estado de Santa Catarina (Arpen/SC) e 2ª 
secretária da Arpen/BR, liane Alves Rodri-
gues, falou sobre a lei no Estado que obriga 
os cartórios a emitirem certidão em braile e 
sobre seu impacto financeiro na serventia.

Diante da questão, a Arpen/BR se co-
locou à disposição para adquirir uma im-
pressora em braile, receber o documento 
do cartório, imprimi-lo em Braile e enviá-lo 
direto para o endereço do beneficiado.

Em outro ponto debatido na reunião e, a 
fim de aprimorar a comunicação da Asso-
ciação com seu público, o diretor nacional 

para assuntos de comunicação, Everson 
luis Matoso, ficará encarregado de filtrar 
os conteúdos publicados pela Arpen.

O assessor especial da Presidência e pre-
sidente da Arpen/MA, Devanir Garcia, disse 
que está intermediando a criação de sec-
cionais da Arpen em Estados que ainda não 
possuem, e citou a importância do traba-
lho realizado em 2018, quando a entidade 
nacional promoveu seminários locais para 
reunir os profissionais da classe, mostrando 
um exemplo. “Ouvi depoimento do Walber 
(Presidente da Arpen/AP), e ele me disse so-
bre como melhorou o ânimo dos registra-
dores do Estado apenas com a realização 
do seminário do ano passado” contou.

Ao fim da reunião, o diretor nacional 
para assuntos de qualidade, Mateus Afon-
so vido da Silva, e o diretor nacional para 
assuntos políticos, Ademar Custódio, fala-
ram sobre seus projetos. O primeiro disser-
tou sobre a certificação de qualidade para 
os cartórios, por meio de visitas técnicas, 
bem como a criação de diretorias regionais, 
para acompanhar o trabalho dos registra-
dores mais de perto, e o segundo, respon-
sável pela parte de encaminhamento políti-
ca, contou sobre os desafios do trabalho de 
conversação com os parlamentares.
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Medida Provisória cria Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados
ANPD EXERCERá AS COMPETêNCIAS ESTABElECIDAS PElA lEI 13.709/18

juRÍDICO
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No dia 28 de dezembro foi publicada no Diário Oficial da união (DOu) a Medida Provisória 
869/18, que altera a lei 13.709/18, que dispõe sobre a proteção de dados, e cria a Autori-
dade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

De acordo com a medida, a ANPD integrará a Presidência da República e fará parte do 
Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Essa autoridade exer-
cerá as competências estabelecidas pela lei 13.709/18.

A medida também altera dispositivos da norma que definem o tratamento de dados por 
pessoas jurídicas de Direito Privado, dos dados pessoais constantes em bancos de dados e 
da vedação de comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais 
sensíveis referentes à saúde, com o objetivo de se obter vantagem econômica.

Confira a íntegra da MP 869/18:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 869, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
para dispor sobre a proteção de dados pessoais e 
para criar a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 62 da Cons-
tituição, adota a seguinte Medida Provisória, com 
força de lei:

Art. 1º A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º …
II – a atividade de tratamento tenha por obje-

tivo a oferta ou o fornecimento de bens ou 
serviços ou o tratamento de dados de indi-
víduos localizados no território nacional; ou 
…” (NR)

“Art. 4º …
II – …
b) acadêmicos; …
§ 2º O tratamento dos dados a que se refere o 
inciso III do caput por pessoa jurídica de direito 
privado só será admitido em procedimentos sob 
a tutela de pessoa jurídica de direito público, hi-
pótese na qual será observada a limitação de que 
trata o § 3º.
§ 3º Os dados pessoais constantes de bancos de 
dados constituídos para os fins de que trata o inciso 
III do caput não poderão ser tratados em sua tota-
lidade por pessoas jurídicas de direito privado, não 
incluídas as controladas pelo Poder Público.” (NR)

“Art. 5º …
VIII – encarregado: pessoa indicada pelo contro-

lador para atuar como canal de comuni-
cação entre o controlador, os titulares dos 
dados e a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados; …

XVIII – órgão de pesquisa: órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta ou 
pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos legalmente constituída sob as leis 
brasileiras, com sede e foro no País, que 
inclua em sua missão institucional ou em 
seu objetivo social ou estatutário a pesqui-
sa básica ou aplicada de caráter histórico, 
científico, tecnológico ou estatístico; e

XIX – autoridade nacional: órgão da administração 
pública responsável por zelar, implementar 
e fiscalizar o cumprimento desta Lei.” (NR)

“Art. 11. …
§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compar-
tilhado entre controladores de dados pessoais 
sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter 
vantagem econômica, exceto nas hipóteses de:
I – portabilidade de dados quando consentido 

pelo titular; ou
II – necessidade de comunicação para a ade-

quada prestação de serviços de saúde su-
plementar.” (NR)

“Art. 20. O titular dos dados tem direito a soli-
citar a revisão de decisões tomadas unicamente 
com base em tratamento automatizado de dados 
pessoais que afetem seus interesses, incluídas as 
decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, 
profissional, de consumo e de crédito ou os aspec-
tos de sua personalidade. …” (NR)
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“Art. 26. …
§ 1º …
III – se for indicado um encarregado para as 

operações de tratamento de dados pesso-
ais, nos termos do art. 39;

IV – quando houver previsão legal ou a transfe-
rência for respaldada em contratos, convê-
nios ou instrumentos congêneres;

V – na hipótese de a transferência dos dados 
objetivar a prevenção de fraudes e irre-
gularidades, ou proteger e resguardar a 
segurança e a integridade do titular dos 
dados; ou

VI – nos casos em que os dados forem acessíveis 
publicamente, observadas as disposições 
desta Lei. …” (NR)

“Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado 
de dados pessoais de pessoa jurídica de direito 
público a pessoa jurídica de direito privado depen-
derá de consentimento do titular, exceto: …” (NR)

“Art. 29. A autoridade nacional poderá solicitar, 
a qualquer momento, aos órgãos e às entidades 
do Poder Público a realização de operações de 
tratamento de dados pessoais, as informações es-
pecíficas sobre o âmbito e a natureza dos dados e 
outros detalhes do tratamento realizado e poderá 
emitir parecer técnico complementar para garantir 
o cumprimento desta Lei.” (NR)

“Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despe-
sa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
– ANPD, órgão da administração pública federal, 
integrante da Presidência da República.” (NR)

“Art. 55-B. É assegurada autonomia técnica à 
ANPD.” (NR)

“Art. 55-C. ANPD é composta por:
I – Conselho Diretor, órgão máximo de direção;
II – Conselho Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade;
III – Corregedoria;
IV – Ouvidoria;
V – órgão de assessoramento jurídico próprio; e
VI – unidades administrativas e unidades espe-

cializadas necessárias à aplicação do dis-
posto nesta Lei.” (NR)

“Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será compos-
to por cinco diretores, incluído o Diretor-Presidente.

§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD 

serão nomeados pelo Presidente da República e 
ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superior – DAS de nível 5.” (NR)

§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão es-
colhidos dentre brasileiros, de reputação ilibada, 
com nível superior de educação e elevado concei-
to no campo de especialidade dos cargos para os 
quais serão nomeados.

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor 
será de quatro anos.

§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Con-
selho Diretor nomeados serão de dois, de três, de 
quatro, de cinco e de seis anos, conforme estabe-
lecido no ato de nomeação.

§ 5º Na hipótese de vacância do cargo no curso 
do mandato de membro do Conselho Diretor, o 
prazo remanescente será completado pelo suces-
sor.” (NR)

“Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor so-
mente perderão seus cargos em virtude de renún-
cia, condenação judicial transitada em julgado ou 
pena de demissão decorrente de processo admi-
nistrativo disciplinar.

§ 1º Nos termos do caput, cabe ao Ministro de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública instaurar o processo administrativo disci-
plinar, que será conduzido por comissão especial 
constituída por servidores públicos federais está-
veis.

§ 2º Compete ao Presidente da República determi-
nar o afastamento preventivo, caso necessário, e 
proferir o julgamento.” (NR)

“Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho 
Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no 
art. 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.
Parágrafo único. A infração ao disposto no caput ca-
racteriza ato de improbidade administrativa.” (NR)

“Art.55-G. Ato do Presidente da República disporá 
sobre a estrutura regimental da ANPD.

Parágrafo único. Até a data de entrada em vigor 
de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o 
apoio técnico e administrativo da Casa Civil da 
Presidência da República para o exercício de suas 
atividades.” (NR)

“Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de 
confiança da ANPD serão remanejados de outros ór-
gãos e entidades do Poder Executivo federal.” (NR)

“Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão 
e das funções de confiança da ANPD serão indica-
dos pelo Conselho Diretor e nomeados ou desig-
nados pelo Diretor-Presidente.” (NR)

“Art. 55-J. Compete à ANPD:
I – zelar pela proteção dos dados pessoais;
II – editar normas e procedimentos sobre a pro-

teção de dados pessoais;
III – deliberar, na esfera administrativa, sobre a 

interpretação desta Lei, suas competências 
e os casos omissos;

IV – requisitar informações, a qualquer momen-
to, aos controladores e operadores de dados 
pessoais que realizem operações de trata-
mento de dados pessoais;

V – implementar mecanismos simplificados, in-
clusive por meio eletrônico, para o registro 
de reclamações sobre o tratamento de dados 
pessoais em desconformidade com esta Lei;

VI – fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de 
tratamento de dados realizado em descum-
primento à legislação, mediante processo 
administrativo que assegure o contraditório, 
a ampla defesa e o direito de recurso;

VII – comunicar às autoridades competentes as in-
frações penais das quais tiver conhecimento;

VIII – comunicar aos órgãos de controle interno o 
descumprimento do disposto nesta Lei pra-
ticado por órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal;

IX – difundir na sociedade o conhecimento sobre 
as normas e as políticas públicas de prote-
ção de dados pessoais e sobre as medidas 
de segurança;

X – estimular a adoção de padrões para serviços 
e produtos que facilitem o exercício de con-
trole e proteção dos titulares sobre seus dados 
pessoais, consideradas as especificidades 
das atividades e o porte dos controladores;

XI – elaborar estudos sobre as práticas nacionais 
e internacionais de proteção de dados pes-
soais e privacidade;

XII – promover ações de cooperação com auto-
ridades de proteção de dados pessoais de 
outros países, de natureza internacional ou 
transnacional;

XIII – realizar consultas públicas para colher su-
gestões sobre temas de relevante interesse 
público na área de atuação da ANPD;
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cional de Proteção de Dados Pessoais e da 
Privacidade e para a atuação da ANPD;

II – elaborar relatórios anuais de avaliação da 
execução das ações da Política Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

III – sugerir ações a serem realizadas pela ANPD;
IV – elaborar estudos e realizar debates e audi-

ências públicas sobre a proteção de dados 
pessoais e da privacidade; e

V – disseminar o conhecimento sobre a prote-
ção de dados pessoais e da privacidade à 
população em geral.” (NR)

“Art. 65. Esta Lei entra em vigor:
I – quanto aos art. 55-A, art. 55-B, art. 55-C, 

art. 55-D, art. 55-E, art. 55-F, art. 55-G, art. 
55-H, art. 55-I, art. 55-J, art. 55-K, art. 58-A 
e art. 58-B, no dia 28 de dezembro de 2018; e

II – vinte e quatro meses após a data de sua pu-
blicação quanto aos demais artigos.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 
2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º …
V – o Gabinete de Segurança Institucional;
VI – a Secretaria Especial da Aquicultura e da 

Pesca; e
VII – a Autoridade Nacional de Proteção de Da-

dos Pessoais. …” (NR)

“SEÇÃO VI – A
DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS

Art. 12-A. À Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais compete exercer as competências 
estabelecidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018.” (NR)

Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos 
da Lei nº 13.709, de 2018:
I – o § 4º do art. 4º;
II – os § 1º e § 2º do art. 7º; e
III – o art. 62.

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 2018; 
197º da Independência e 130º da República.

MICHEL TEMER
ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação 
com o Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor do Ministério da Justiça e com outros órgãos 
e entidades com competências sancionatórias e 
normativas afetas ao tema de proteção de dados 
pessoais, e será o órgão central de interpretação 
desta Lei e do estabelecimento de normas e dire-
trizes para a sua implementação.” (NR)

“Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais e da Privacidade será composto 
por vinte e três representantes, titulares suplentes, 
dos seguintes órgãos:
I – seis do Poder Executivo federal;
II – um do Senado Federal;
III – um da Câmara dos Deputados;
IV – um do Conselho Nacional de Justiça;
V – um do Conselho Nacional do Ministério 

Público;
VI – um do Comitê Gestor da Internet no Brasil;
VII – quatro de entidades da sociedade civil com 

atuação comprovada em proteção de dados 
pessoais;

VIII – quatro de instituições científicas, tecnológi-
cas e de inovação; e

IX – quatro de entidades representativas do se-
tor empresarial relacionado à área de trata-
mento de dados pessoais.

§ 1º Os representantes serão designados pelo Pre-
sidente da República.

§ 2º Os representantes de que tratam os incisos 
I a VI do caput e seus suplentes serão indicados 
pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades 
da administração pública.

§ 3º Os representantes de que tratam os incisos 
VII, VIII e IX do caput e seus suplentes:
I – serão indicados na forma de regulamento;
II – terão mandato de dois anos, permitida uma 

recondução; e
III – não poderão ser membros do Comitê Gestor 

da Internet no Brasil.

§ 4º A participação no Conselho Nacional de Pro-
teção de Dados Pessoais e da Privacidade será 
considerada prestação de serviço público relevan-
te, não remunerada.” (NR)

“Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Pro-
teção de Dados Pessoais e da Privacidade:
I – propor diretrizes estratégicas e fornecer 

subsídios para a elaboração da Política Na-

XIV – realizar, previamente à edição de resolu-
ções, a oitiva de entidades ou órgãos da 
administração pública que sejam responsá-
veis pela regulação de setores específicos da 
atividade econômica;

XV – articular-se com as autoridades reguladoras 
públicas para exercer suas competências em 
setores específicos de atividades econômi-
cas e governamentais sujeitas à regulação; e

XVI – elaborar relatórios de gestão anuais acerca 
de suas atividades.

§ 1º A ANPD, na edição de suas normas, deverá 
observar a exigência de mínima intervenção, asse-
gurados os fundamentos e os princípios previstos 
nesta Lei e o disposto no art. 170 da Constituição.

§ 2º A ANPD e os órgãos e entidades públicos 
responsáveis pela regulação de setores especí-
ficos da atividade econômica e governamental 
devem coordenar suas atividades, nas corres-
pondentes esferas de atuação, com vistas a 
assegurar o cumprimento de suas atribuições 
com a maior eficiência e promover o adequado 
funcionamento dos setores regulados, conforme 
legislação específica, e o tratamento de dados 
pessoais, na forma desta Lei.

§ 3º A ANPD manterá fórum permanente de co-
municação, inclusive por meio de cooperação 
técnica, com órgãos e entidades da administração 
pública que sejam responsáveis pela regulação 
de setores específicos da atividade econômica e 
governamental, a fim de facilitar as competências 
regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD.

§ 4º No exercício das competências de que trata o 
caput, a autoridade competente deverá zelar pela 
preservação do segredo empresarial e do sigilo 
das informações, nos termos da lei, sob pena de 
responsabilidade.

§ 5º As reclamações colhidas conforme o disposto 
no inciso V do caput poderão ser analisadas de 
forma agregada e as eventuais providências delas 
decorrentes poderão ser adotadas de forma pa-
dronizada.” (NR)

“Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nes-
ta Lei compete exclusivamente à ANPD, cujas de-
mais competências prevalecerão, no que se refere 
à proteção de dados pessoais, sobre as competên-
cias correlatas de outras entidades ou órgãos da 
administração pública.
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Arpen/BR desenvolve 
projeto para auxiliar 
cartórios a se
adequarem ao 
Provimento nº 74
A IDEIA, quE TEM COMO OBjETIvO SuPRIMIR 
O CuSTO DAS SERvENTIAS, SERá APRESENTADA 
AO COGETISE EM DATA PRóXIMA

10



11

A Associação irá desenvolver 
aplicações para levar os 

sistemas que são operacionais 
dentro do cartório para 

a nuvem, utilizando 
integração com softwares e 
desenvolvedores próprios

Desde que o Conselho Nacional de jus-
tiça publicou o Provimento nº 74, que 
estabece padrões mínimos de tecnologia 
para segurança da informação para ser-
viços de notas e registros, as entidades 
de classe vêm se mobilizando para que 
os cartórios consigam se adequar às exi-
gências do documento. No fim do ano 
passado, a Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil (Anoreg/BR) junto 
aos institutos membros Corregedorias-
gerais dos Estados e do Distrito federal e 
dos Territórios redigiu Ofício solicitando a 
apresentação de um planejamento estra-
tégico para o cumprimento das determi-
nações do Provimento.

Diante da compreensão de que era ne-
cessário um tempo maior para que muitas 
questões tratadas pela normativa ainda 
fossem discutidas antes de sua entrada 
em vigor, em razão da complexidade dos 
procedimentos que devem ser adotados 
para implementar os padrões mínimos de 
tecnologia nas serventias extrajudiciais, 
no dia 18 de dezembro de 2018, a Corre-
gedoria Nacional de justiça, por meio do 
corregedor nacional de justiça, ministro 
Humberto Martins, determinou a suspen-
são dos efeitos do Provimento nº 74 pelo 
prazo de 90 dias. 

Por sua vez, a Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/
BR) vem trabalhando em um projeto que 
será apresentado, em breve, ao Comitê de 
Gestão da Tecnologia da Informação dos 
Serviços Extrajudiciais (COGETISE), órgão 
estabelecido pela Corregedoria Nacional de 
justiça, por meio do próprio Provimento nº 
74, e formado por membros da Corregedo-
ria Nacional de justiça, das Corregedorias 

estaduais e das associações representantes 
dos serviços de notas e registro.

O projeto tem por objetivo a constru-
ção de um barramento de interface pelo 
qual será possível salvar os bancos de 
dados na nuvem. Segundo o vice-presi-
dente da Arpen/BR e coordenador do Co-
mitê geral da CRC Nacional, luis Carlos 
vendramin junior, que está à frente do 
desenvolvimento do projeto, esses ban-
cos de dados dos próprios cartórios não 
vão ficar armazenados com a CRC e sim 
no datacenter que o cartório irá contratar 
ou que a Arpen irá disponibilizar. “Esse 
datacenter será instalado localmente no 
cartório e sincronizado automaticamente 
na nuvem. Não tem perigo de perder as 
informações”, explica.

Em resumo, a Associação irá desen-
volver aplicações para levar os sistemas 
que são operacionais dentro do cartório 
para a nuvem, utilizando integração com 
softwares e desenvolvedores próprios. 
Porém, colocar o projeto em prática de-
penderá da aprovação do CNj.

A questão da segurança das infor-

mações armazenadas tem sido a maior 
preocupação do CNj em relação aos re-
quisitos do Provimento. De acordo com 
vendramin, se a Arpen controlar a segu-
rança na nuvem, ficará mais fácil para os 
cartórios. “Desta forma, o custo e a preo-
cupação com segurança ficam concentra-
dos em um só”, afirma o vice-presidente 
da Arpen/BR.

Ele conta que assim como em um guar-
da-volumes, esse projeto terá vários ni-
chos para guardar as informações, isso 
não significa que elas estarão todas em 

“Esse datacenter será instalado 
localmente no cartório e 

sincronizado automaticamente 
na nuvem. Não tem perigo de 

perder as informações.”

Luis Carlos Vendramin Junior, 
vice-presidente da Arpen/BR

O vice-presidente da Arpen/BR, Luis Carlos Vendramin Junior, afirmou que a Central irá 
auxiliar no cumprimento do Provimento 74

11
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O presidente da Arpen/RJ, Alan do Nascimento Oliveira, destacou, durante reunião, o 
trabalho que tem sido feito para mostrar às autoridades a realidade de muitos cartórios

“Depende do produto que ele 
vai comprar. Tem cartório que 
quer contratar uma empresa 

que vai cobrar uma fortuna. O 
CNj não está exigindo isso. Está 
cheio de empresa explorando 

esse tipo de serviço.”

Luis Carlos Vendramin Junior, 
vice-presidente da Arpen/BR

um mesmo local. Hoje, no conceito de da-
tacenter, você pode ter uma informação 
aqui, outra em outro lugar, se o cartório 
também quiser, ele pode contratar um da-
tacenter próprio, aí já é o custo dele. Caso 
contrário, a Associação vai disponibilizar 
aplicações que ficarão isoladas, mas admi-
nistradas pela Arpen/BR”, reforça.

Em relação aos cartórios menores e 

com menos recursos, como aqueles que 
fazem dois registros de nascimento por 
mês, vendramin explica que esses terão 
a possibilidade de não ter que contratar 
um servidor físico e fazer a sincronização 
toda pelo celular. já um cartório com um 
movimento maior precisará lançar mão 
de um servidor que faça esta sincroniza-
ção. “Isso não vai exigir um investimen-
to maior, ele vai ter que ter um servidor 
porque ele precisa de agilidade, mas ele 
não precisa ter isso que estamos tentan-
do suprimir, que são as redundâncias, o 
backup na nuvem, porque isso a Arpen já 
estará fazendo”, complementa.

Além disso, a Associação junto ao CNj 
vem sendo estudando um outro tratamen-
to para o grupo dos cartórios menores que 
inclui mudança nos anexos das exigências 
e um prazo maior para adequação. 

Estimativa dE custo
Em relação ao custo que os cartórios te-
rão para implementar os requisitos míni-
mos de segurança, o vice-presisdente da 
Arpen/BR conta que depende do que o 

CNj irá atender do projeto que será apre-
sentado. Porém, também depende muito 
do que o cartório irá contratar. fazendo 
uma comparação de preço dos produtos 
existentes no mercado, vendramin dá o 
exemplo de servidores que custam 60 
mil reais e servidores que custam três mil 
reais. “Depende do produto que ele vai 
comprar. Tem cartório que quer contratar 
uma empresa que vai cobrar uma fortu-
na. O CNj não está exigindo isso. Está 
cheio de empresa explorando esse tipo 
de serviço”, alerta.

Para evitar equívocos na hora de rea-
lizar as adequações exigidas pelo Provi-
mento nº 74, a Arpen vem orientando os 
cartórios para que não aceitem propostas 
que onerem a serventia. “Nós soltamos 
algumas notas e alguns vídeos orientan-
do, mas acho que a imprensa também 
poderia fazer algum trabalho nesse sen-
tido”, conclui. 

REunião dEbatE PRovimEnto
Durante a primeira reunião do ano da 
Arpen/BR, os membros de sua diretoria 
aproveitaram para discutir o trabalho 
que a Associação vem realizando para 
implantar os requisitos de segurança da 
informação exigidos pelo Provimento 
nº 74. uma das questões debatidas foi 
como atender, com sustentabilidade, as 
determinações de padrões técnicos mí-
nimos de tecnologia para as serventias 
extrajudiciais no País.

O presidente da Arpen/Rj, Alan do Nas-
cimento Oliveira, que foi o anfitrião do 
encontro realizado na cidade do Rio de 
janeiro, em 20 de fevereiro, destacou o 
trabalho que tem sido feito para mostrar 
às autoridades a realidade de muitos re-
gistros civis deficitários.

Por sua vez, luis Carlos vendramin ju-
nior falou sobre a importância da Central 
para auxiliar no cumprimento do Provi-
mento, devido à sua capacidade de ar-
mazenar todo o acervo em nuvem. 

O vice-presidente da Arpen/BR também 
falou sobre a nova ferramenta da CRC, 
que realiza auditoria do CPf com o ob-
jetivo de detectar fraudes. A tecnologia 
permite a comparação do número usado 
com a certidão de nascimento.
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Em sua primeira reunião, o Comitê de Ges-
tão da Tecnologia da Informação dos Ser-
viços Extrajudiciais (COGETISE), da Correge-
doria Nacional de justiça, discutiu a forma 
de implantação do Provimento nº 74/2018 
pelos representantes dos serviços extrajudi-
ciais do País. 

“É imprescindível que a atividade extra-
judicial, responsável pelo armazenamen-
to de milhões de dados e informações 
de usuários, adeque-se à realidade atual, 
acompanhando a evolução tecnológica e 
garantindo a segurança jurídica pretendida 
e esperada por toda a população”, afirmou 
o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de 
justiça jorsenildo Dourado do Nascimento, 
no ato representando o corregedor nacio-
nal de justiça, ministro Humberto Martins.

O Comitê de Gestão da Tecnologia da 
Informação dos Serviços Extrajudiciais foi 
estabelecido pela Corregedoria Nacional 
de justiça, por meio do Provimento nº 74, 
de 31 de julho de 2018. Ele tem por finali-
dade divulgar, estimular, apoiar e detalhar a 
implementação das diretrizes da respectiva 
norma, que dispõe sobre os padrões míni-
mos de tecnologia da informação para a 
segurança, integridade e disponibilidade de 
dados para a continuidade da atividade pe-
los serviços notariais e de registro do Brasil.

“A necessidade de se estabelecer pa-
drões mínimos de segurança nos serviços 
extrajudiciais decorre da constatação, pela 
Corregedoria Nacional de justiça, da vulne-
rabilidade encontrada em diversos cartórios 
durante inspeções realizadas. Cartórios ex-
trajudiciais com armazenamento de livros 
de forma inadequada, em locais insalubres, 

sem as mínimas condições para se manter, 
em segurança, as informações dos usuá-
rios”, explicou o magistrado.

O COGETISE é formado por representan-
tes da Corregedoria Nacional de justiça; 
das Corregedorias de justiça dos Estados 
e do Distrito federal; da Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/
BR); do Colégio Notarial do Brasil – Conse-
lho federal (CNB/Cf); da Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
do Brasil (Arpen/BR); do Instituto de Regis-
tro Imobiliário do Brasil (IRIB); do Instituto 
de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil 
(IEPTB) e do Instituto de Registro de Títulos 
e Documentos e de Pessoas jurídicas do 
Brasil (IRTDPjBrasil).

susPEnsão do PRovimEnto nº 74
No dia 18 de dezembro de 2018, a Corre-
gedoria Nacional de justiça, por meio do 
corregedor nacional de justiça, ministro 
Humberto Martins, determinou a suspen-

Comitê de gestão é criado para estabelecer 
padrões de segurança nos serviços extrajudiciais
DuRANTE SuA PRIMEIRA REuNIãO, COGETISE DISCuTE IMPlANTAçãO DO PROvIMENTO Nº 74, 
quE, DESDE 18 DE DEZEMBRO, TEvE SEuS EfEITOS SuSPENSOS PElO PRAZO DE 90 DIAS 

“É imprescindível que a atividade 
extrajudicial, responsável pelo 
armazenamento de milhões 

de dados e informações 
de usuários, adeque-se 

à realidade atual”

Jorsenildo Dourado do Nascimento,
 juiz auxiliar da Corregedoria 

Nacional de Justiça

são dos efeitos do Provimento nº 74 pelo 
prazo de 90 dias. 

A suspensão dos efeitos da normativa 
teve base no Oficio redigido pela Associa-
ção dos Notários e Registradores do Brasil 
(Anoreg/BR) junto aos institutos membros e 
Corregedorias-gerais dos Estados e do Dis-
trito federal e dos Territórios, solicitando a 
apresentação de um planejamento estraté-
gico para o cumprimento das determina-
ções do Provimento.

O argumento das entidades e órgãos 
baseou-se no fato de muitas questões tra-
tadas pela normativa ainda precisarem ser 
discutidas antes de sua entrada em vigor, 
em razão da complexidade dos procedi-
mentos que devem ser adotados para im-
plementar os padrões mínimos de tecnolo-
gia nas serventias extrajudiciais.

Dentre as dificuldades apontadas pelas 
entidades de classe estão os elevados cus-
tos e a escassez de equipamentos e servi-
ços em determinadas regiões do País.
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Brasília - Df, disponibilização 
segunda-feira, 11 de março de 2019 

PORTARIA N. 09, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Define a composição do Comitê de Gestão da Tecnologia da Infor-
mação dos Serviços Extrajudiciais - COGETISE. 

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, usan-
do de suas atribuições, nos termos da Portaria n. 68, de 31 de 
agosto de 2018, e 

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

CONSIDERANDO a competência do Corregedor Nacional de justi-
ça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao 
aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro 
(art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de justiça); 

CONSIDERANDO disposto no art. 8º, §1º, do Provimento nº 74, 
de 31 de julho de 2018, CONSIDERANDO as indicações realizadas 
pelas Corregedorias estaduais e do Distrito federal nos autos do 
Pedido de Providência nº 2759-34.2018, 

RESOLVE: 

Art. 1º Definir a composição do Comitê de Gestão da Tecnologia 
da Informação dos Serviços Extrajudicias-COGETIS, com os seguin-
tes membros: 

I - Corregedoria Nacional de Justiça: 
jorsenildo Dourado do Nascimento, 
juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de justiça.

Composição do Comitê de Gestão 
da Tecnologia da Informação dos 
Serviços Extrajudiciais – COGETISE

II - Corregedoria de Justiça dos Estados e do DF: 
lorena Carla Santos vasconcelos Sotto-Mayor – Tj/Al 
flávio Henrique Albuquerque de freitas – Tj/AM 
Nilton Bianquini filho – Tj/AP 
Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda – Tj/BA 
Márcia Aurélia v. Paiva Tj/CE 
Pacífico Marcos Nunes - TjDfT 
Patriciafaroni – Tj/ES 
Algomiro Carvalho Neto – Tj/GO 
jaqueline dos Reis Caracas – Tj-MA 
Paulo Roberto Maia Alves ferreira – Tj/MG 
Renato Antonio liberali – Tj/MS 
EdleuzaZorgetti Monteiro da Silva – Tj/MT 
Silmary Alves de queiroga vita – Tj/PB 
janduhyfinizola da Cunha filho – Tj/PE 
Rodrigo Caetano Magalhães Dantas – Tj/PI 
Eduardo lino Bueno fagundes junior – Tj/PR 
Gustavo quintanilha Telles de Menezes – Tj/Rj 
Diego De Almeida Cabral – Tj/RN 
fabiano Peforaro franco – Tj/RO 
Breno jorge Portela Silva Coutinho – Tj/RR 
Maurício Ramires – Tj/RS 
Alexandre Bryan Martin Bohn – Tj/SC 
Rodrigo Ribeiro Emídio – Tj/SE 
Paulo César Batista dos Santos – Tj/SP 
Wagner josé dos Santos – Tj/TO 

III - Associação dos Notários e 
 Registradores do Brasil (ANOREG/BR) 

Representante: luiz Gustavo leão Ribeiro. 

IV - Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) 
Representante: Breno de Andrade Zoehler Santa Helena. 

V - Associação Nacional dos Registradores 
 de Pessoas Naturais do Brasil (ARPEN/BR) 

Representante: Alan do Nascimento Oliveira. 

VI - Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB/BR) 
Representante: flauzilino Araújo dos Santos 

VII - Instituto de Estudos de Protesto 
 de Títulos do Brasil (IEPTB/BR) 

Representante: André Gomes Netto. 

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

Representante: júlia vidigal 

Art. 2º Determinar a publicação desta portaria no Diário da justiça 
eletrônico do Conselho Nacional de justiça. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro HUMBERTO MARTINS 
Corregedor Nacional de Justiça
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Os mais de quatro mil quilômetros de dis-
tância entre Oiapoque, no Amapá, e Chuí, 
no Rio Grande do Sul, não foram empe-
cilho para que a segunda via da certidão 
de nascimento de uma adolescente de 16 
anos fosse emitida, via Central de Informa-
ções do Registro Civil (CRC Nacional), em 
24 horas.

Segundo a registradora civil de Chuí, Ga-
briela Nogueira Petitemberte, remetente do 
documento, depois que a CRC chegou ao 
cartório, a realidade local mudou. “A cida-
de tem cerca de cinco mil habitantes, e o 
município mais próximo fica a 20 quilôme-
tros. Então, o acesso da população de Chuí 
era muito limitado, mas isso mudou com 
a chegada da CRC. Agora conseguimos 
emitir em 24 horas, algo que seria possível 
apenas em 20 dias anteriormente, oneran-

Do Oiapoque (AP) ao Chuí (RS):
certidão cruza o País via 
CRC Nacional em 24h
SEGuNDO DADOS DA CRC NACIONAl, já fORAM EMITIDAS 
MAIS DE 2,5 MIlHõES DE CERTIDõES ElETRôNICAS

Segunda via da certidão de nascimento de adolescente de 16 anos emitida via CRC 
Nacional em 24 horas

“A cidade tem cerca de cinco mil 
habitantes, e o município mais 
próximo fica a 20 quilômetros. 
Então, o acesso da população 

de Chuí era muito limitado, mas 
isso mudou com a chegada da 
CRC. Agora conseguimos emitir 

em 24 horas.”

Gabriela Nogueira Petitemberte, 
registradora civil de Chuí

“Saber que agora é possível 
solicitar, por exemplo, um 

documento do Chuí e ter ele 
em mãos em um dia é um 

marco para o Registro Civil e 
ainda mais para os cidadãos, 

que deixaram de pagar quantias 
absurdas aos despachantes.”

Herbert Souza Harrop, 
oficial do Registro Civil de Oiapoque

do muito a parte. Estamos muito satisfeitos 
com a Central”, destacou.

já Herbert Souza Harrop, oficial do Re-
gistro Civil de Oiapoque e destinatário da 
certidão, passou a usar a Central em julho 
de 2018 e se disse honrado em fazer parte 
deste episódio da CRC. “Saber que agora 
é possível solicitar, por exemplo, um docu-
mento do Chuí e ter ele em mãos em um 
dia é um marco para o Registro Civil e ain-
da mais para os cidadãos, que deixaram de 
pagar quantias absurdas aos despachantes. 

NACIONAl

Me sinto honrado em fazer parte dessa his-
tória a partir de agora”, contou.

Desde 28 de novembro de 2017, é possí-
vel que cartórios dos mais distantes rincões 
do Brasil transmitam certidões entre si, pois 
todos os Estados da federação foram inte-
grados à CRC Nacional, aproximando as 
mais de 13 mil serventias. Até o momento, 
segundo dados da Central, foram emitidas 
mais de 2,5 milhões de certidões eletrôni-
cas, e mais de 4,7 milhões de CPfs em cer-
tidões de nascimento.
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No dia 27 de fevereiro, o Plenário do Su-
premo Tribunal federal (STf) reafirmou 
jurisprudência da Corte segundo a qual o 
Estado tem responsabilidade civil objetiva 
para reparar danos causados a terceiros por 
tabeliães e oficiais de registro no exercício 
de suas funções cartoriais. Por maioria de 
votos, o colegiado negou provimento ao 
Recurso Extraordinário (RE) 842846, com 
repercussão geral reconhecida, e assentou 
ainda que o Estado deve ajuizar ação de 
regresso contra o responsável pelo dano, 
nos casos de dolo ou culpa, sob pena de 
improbidade administrativa.

O recurso foi interposto pelo Estado de 
Santa Catarina contra acórdão do Tribunal 
de justiça local (Tj/SC), que entendeu que 
o Estado, na condição de delegante dos 
serviços notariais, responde objetivamente 
pela reparação de tais danos em decorrên-
cia do parágrafo 6° do artigo 37 da Consti-
tuição federal. Segundo a argumentação, a 
pessoa física do tabelião ou do oficial de re-
gistro é quem deveria responder pelos pre-
juízos causados a terceiros no exercício da 
atividade notarial. O caso concreto envolve 
uma ação ordinária com pedido de indeni-
zação feito por um cidadão em decorrência 
de erro do cartório na emissão da certidão 
de óbito de sua esposa.

O julgamento teve início na sessão ex-
traordinária realizada na manhã do dia 27 
de fevereiro, na qual o relator, ministro 
luiz fux, votou pela negativa de provi-
mento ao recurso para manter o acórdão 
do Tj/SC e reconhecer que o Estado res-
ponde objetivamente pelo dano, assegu-
rado o direito de regresso em caso de dolo 
ou culpa. Ele foi acompanhado pelo minis-
tro Alexandre de Moraes.

O ministro Edson fachin divergiu do re-
lator e votou pelo provimento parcial do 
recurso, por entender que o ato notarial 
de registro que provoca dano a terceiro 
gera ao Estado responsabilidade objetiva, 
mas apenas subsidiária. Seu voto foi pelo 
acolhimento da tese da possibilidade de 
serem simultaneamente demandados na 
ação tanto o tabelião quanto o Estado, 
mas mantendo, no caso concreto, a sen-
tença de procedência.

já o ministro luís Roberto Barroso ado-
tou uma terceira via para o julgamento da 

matéria. Ele considera, além da regra geral 
sobre responsabilização do Estado, prevista 
no artigo 37 da Constituição federal, a re-
gra específica prevista no artigo 236 com 
relação à responsabilização subjetiva de 
notários e registradores. Na avaliação do 
ministro, tanto a responsabilização do Es-
tado quanto a dos tabeliães e registradores 
deve ser subjetiva, mas não se deve, segun-
do seu entendimento, transferir o ônus da 
prova totalmente para o demandante. Su-
geriu, assim, uma reavaliação do ônus da 
prova, de forma a não ficar tão desigual um 
dissídio entre um particular e o cartório. 

No caso concreto, no entanto, Barroso 
acompanhou o relator pelo desprovimen-
to ao recurso, em conformidade com a 
jurisprudência da Corte. Mas, para fins de 
repercussão geral, propôs que novas ações 
em casos semelhantes sejam ajuizadas con-
tra o tabelião ou registrador, sendo faculta-
do ao autor incluir o Estado no polo passivo 
para fins de responsabilidade civil.

JuRisPRudência
Primeira a votar na sequência do julgamen-
to na sessão ordinária da tarde de hoje, a 

STF decide que Estado tem responsabilidade 
civil pelas atividades de cartórios
POR MAIORIA DE vOTOS, COlEGIADO NEGOu PROvIMENTO 
AO RECuRSO INTERPOSTO PElO ESTADO DE SANTA CATARINA

Julgamento do STF, com repercussão geral reconhecida, assentou também 
que o Estado deve ajuizar ação de regresso contra o responsável pelo dano

“A responsabilidade do Estado 
é direta, primária e solidária”

Rosa Weber, ministra do STF,
acompanhou o voto do relator
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ministra Rosa Weber acompanhou o rela-
tor. “A responsabilidade do Estado é direta, 
primária e solidária”, afirmou.

Na mesma linha, a ministra Cármen lúcia 
destacou que tirar do Estado a reponsabili-
dade de reparação deixaria o cidadão des-
protegido, pois caberia a ele a incumbência 
de comprovar a culpa ou dolo do agente.

Para o ministro Ricardo lewandowski, 
os serviços notariais, embora exercidos 
por particulares, são delegados. “Portan-
to, o Estado, em última análise, é respon-
sável sim por esse serviço”, disse ao votar 
com o relator.

O ministro Gilmar Mendes também 
acompanhou a corrente majoritária, obser-
vando que é dever do Estado ajuizar ação 
de regresso em caso de dolo ou culpa, 
quando for responsabilizado.

O decano do STf, ministro Celso de 
Mello, destacou que o exame do texto 

“Tirar do Estado a 
reponsabilidade de 

reparação deixaria o cidadão 
desprotegido, pois caberia a ele 
a incumbência de comprovar a 

culpa ou dolo do agente”

Cármen Lúcia, ministra do STF

“O Estado, em última
análise, é responsável sim 

por esse serviço”

Ricardo Lewandowski, ministro do STF, ao
afirmar que os serviços notariais, embora
exercidos por particulares, são delegados 

pelo Estado

“Eles só podem exercer tais 
atividades por delegação do 
Poder Público, estão sujeitos 
à permanente fiscalização do 
judiciário e dependem, para o 
ingresso na atividade, de prévia 

aprovação em concurso público”

Celso de Mello, decano do STF, destacou 
que o exame do texto constitucional 

permite concluir pela estatalidade 
dos serviços notariais e registrais

constitucional permite concluir pela estata-
lidade dos serviços notariais e registrais e 
pelo reconhecimento de que os serventu-
ários, incumbidos do desempenho de fun-
ções de ordem pública, qualificam-se como 
típicos agentes estatais. “Eles só podem 
exercer tais atividades por delegação do 
Poder Público, estão sujeitos à permanente 
fiscalização do judiciário e dependem, para 
o ingresso na atividade, de prévia aprova-
ção em concurso público”, ressaltou.

Também o ministro Dias Toffoli, pre-
sidente do STf, acompanhou a corrente 
majoritária.

caRátER PRivado
O ministro Marco Aurélio foi o único a vo-
tar pelo provimento integral do recurso. 
Para ele, o cartório deverá responder pelos 
prejuízos causados a terceiros no exercício 
da atividade notarial, pois os serviços car-
toriais são exercidos em caráter privado. 
A seu ver, a responsabilidade do Estado é 

apenas subjetiva, no caso de falha do Po-
der judiciário em sua função fiscalizadora 
da atividade cartorial.

tEsE
Também por maioria de votos, vencido 
apenas o ministro Marco Aurélio nesta 
parte, o Plenário aprovou a seguinte tese 
para fins de repercussão geral: “O Estado 
responde objetivamente pelos atos dos 
tabeliães e registradores que, no exercício 
de suas funções, causem danos a terceiros, 
assentado o dever de regresso contra o res-
ponsável, nos casos de dolo ou culpa, sob 
pena de improbidade administrativa”.

*Com informações do STF

17



18

Recife (PE) – A Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil (Anoreg/BR) mar-
cou presença na 80ª edição do Encontro 
Nacional do Colégio Permanente dos Cor-
regedores-Gerais dos Tribunais de justiça 
do Brasil (ENCOGE) realizado entre os dias 
7 e 9 de fevereiro, na cidade de Recife, em 
Pernambuco.

Na plenária principal do evento, com-
posta pelos corregedores-gerais de justiça 
de todo o Brasil e pelos juízes assessores, 
o presidente da entidade, Cláudio Marçal 
freire, palestrou sobre dois pontos nevrál-
gicos que envolvem a atual conjuntura do 
segmento extrajudicial brasileiro: a desjudi-
cialização e o teto remuneratório.

O presidente da Anoreg/BR, Claudio Marçal Freire (à dir.), recebe a “Medalha de Honra ao Mérito Desembargador Décio Antônio Erpen” 
das mãos do presidente do Encoge e corregedor-geral de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos

Anoreg/BR palestra no 80º Encontro de 
Corregedores Gerais da Justiça no Recife (PE)
ENTIDADE DEfENDEu AvANçOS NA DESjuDICIAlIZAçãO DE PROCEDIMENTOS 
E O fIM DO TETO REMuNERATóRIO, AlERTANDO SOBRE OS RISCOS DE 
SE TRATAR uMA fuNçãO PRIvADA DE ACORDO COM DITAMES PúBlICOS

NACIONAl

Para o presidente da Anoreg/BR, que dis-
cursou logo após o presidente do Tribunal 
de justiça do Estado de São Paulo (Tj/SP), 
desembargador Manoel de queiroz Perei-
ra Calças, a desjudicialização já se mostrou 
um mecanismo eficiente de contribuição 
com o Poder judiciário, podendo ser esten-
dida a diversos outros atos que hoje con-



19

“Os notários e registradores 
já deram mostra de quão 
eficientes podem ser em 

processos que não envolvem 
litígios e que impactam 

diretamente os Tribunais, 
a exemplo dos divórcios, 
inventários, dívida ativa, 

reconhecimentos de 
paternidade e apostilamento”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

gestionam os magistrados de todo o País.
“Os notários e registradores já deram 

mostra de quão eficientes podem ser em 
processos que não envolvem litígios e 
que impactam diretamente os Tribunais, a 
exemplo dos divórcios, inventários, dívida 
ativa, reconhecimentos de paternidade 
e apostilamento”, elencou. “vimos ago-
ra, na palestra do presidente do Tj/SP, o 
quanto o sistema financeiro demanda o 
Poder judiciário, simplesmente para pro-
duzir provas para seus balanços, algo que 
poderia ser muito mais prático, célere e 
eficiente pela via extrajudicial”, apontou. 
“Além disso ainda haveria benefício para 
o Poder judiciário, já que parte dos emo-
lumentos é destinada aos Tjs em razão da 
fiscalização”, completou.

O segundo ponto destacado na apresen-
tação de Cláudio Marçal freire foi a defesa 
do fim do teto remuneratório, por ser im-
possível conciliá-lo com o exercício privado 
da atividade, que envolve gestão privada, 
responsabilidade civil, responsabilidade tra-
balhista e encargos sociais. “O responsável 
pelo cartório é renumerado exclusivamente 
por emolumentos pagos diretamente pe-
las partes, pelo ato praticado, e não por 
dinheiro público (salário)”, disse. “A preva-
lecer o teto, os Tribunais de justiça serão 
responsabilizados na justiça Trabalhista por 
todas essas obrigações e ainda as correge-

dorias terão sérias dificuldades para encon-
trar quem queira responder interinamente 
pelas serventias vagas, como já acontece 
em muitos Estados”.

Ainda em sua fala, o presidente da Ano-
reg/BR apresentou aos corregedores-gerais 
da justiça a importância da postecipação 
do Protesto, mecanismo já com amplo 
sucesso em alguns Estados da federação, 
e que foi elogiado pelo presidente do En-
coge, e corregedor-geral da justiça de 
Pernambuco, desembargador fernando 
Cerqueira Norberto dos Santos. “Sabemos 
da importância desse mecanismo e de sua 
necessidade, mas é preciso um trabalho 
mais forte de convencimento dos Tribunais 
e das próprias Assembleias Estaduais sobre 
a relevância deste tema”, disse.

Ao final de sua apresentação, a Anoreg/
BR e a Confederação Nacional de Notários 
e Registradores (CNR), que também pales-
trou no evento e esteve representada por 
seu presidente Rogério Portugal Bacellar, 
assinaram um termo de cooperação com o 
Colégio dos Corregedores-Gerais da justiça 
para desenvolvimento de estudos acadêmi-
cos, culturais e técnicos sobre o segmento 
extrajudicial.

mEdalha ERPEn
No dia anterior à sua palestra, o presiden-
te da Anoreg/BR, representando todos os 
notários e registradores brasileiros recebeu 
a “Medalha de Honra ao Mérito Desem-
bargador Décio Antônio Erpen”, iniciativa 
que reconhece diversas personalidades da 
justiça que trabalham em prol do desenvol-
vimento do País. O presidente da CNR tam-
bém foi homenageado com a comenda, 
ambas entregues pelo presidente do En-
coge, desembargador fernando Cerqueira 
Norberto dos Santos.

Instituída pela Portaria nº 01/2010, a 
honraria se destina a agraciar autoridades 
públicas e privadas que tenham relevantes 
serviços prestados ao Colégio Permanen-
te de Corregedores-Gerais dos Tribunais 
de justiça do Brasil ou contribuído, por 
qualquer meio, e de modo eficaz, para o 
fortalecimento, aperfeiçoamento e celeri-
dade da prestação jurisdicional ou à causa 
da justiça.
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Mais de 1,8 milhão de documentos fo-
ram apostilados em 2018 pelos cartórios 
brasileiros. O montante é recorde e está 
quase 500 mil apostilamentos acima do 
registrado no ano anterior. Na opinião de 
especialistas, o acesso mais fácil é o princi-
pal motivo para o crescimento. De acordo 
com dados do Conselho Nacional de justi-
ça (CNj), o Estado de São Paulo continua 
a ser o que mais realiza o procedimento. 
No entanto, outras unidades da federação 
como o Distrito federal, Santa Catarina, Rio 
de janeiro e Minas Gerais quase dobraram 
os números de registros.

O Estado do Paraná também não fica 
atrás, dentre os estados que mais realizam 

Cartórios apostilaram mais de 
1,8 milhão de documentos em 2018
PARANá É O SÉTIMO ESTADO quE MAIS APOSTIlA. POSIçãO PODERIA SER 
MAIS AlTA SE O PREçO DO ATO fOSSE EquIPARADO AO DE SANTA CATARINA.

NACIONAl

apostilamento de documentos no Brasil, 
ele aparece em 7º lugar no ranking. Ante-
cedido por São Paulo, Distrito federal, Rio 
de janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul, o Paraná já realizou, 
desde 2016, 186.576 apostilamentos.

No entanto, esse número poderia ser 
maior. Segundo a 1ª vice-presidente do Ins-
tituto de Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen/PR) Elizabete 
Regina vedovatto, embora a região possua 
uma grande população de descendentes 
italianos, muitos dos que buscam a cidada-
nia italiana apostilam seus documentos em 
Santa Catarina devido ao valor mais baixo 
para a realização do ato. Enquanto no Pa-

raná o ato gira em torno de 90 reais, em 
Santa Catarina paga-se cerca de 18 reais. 

“Eles juntam os documentos, atravessam 
a fronteira, que é pertinho, ficam um dia na 
praia e apostilam tudo lá. Nós estamos per-
dendo por conta do valor”, conta Elizabete.

A registradora, que é titular do Registro 
Civil, Títulos e Documentos e Pessoas jurídi-
cas do foro Regional de Colombo, Paraná, 
diz que muitas pessoas procuram o cartó-
rio para emitir a certidão de inteiro teor, 
assim como fazer retificações adminsitrati-
vas, com uma média de dez processos por 
semana, no entanto, a maioria dos apos-
tilamentos desses documentos é feita em 
Santa Catarina. “O próprio tradutor pega 
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o documento para traduzir e já indica para 
Santa Catarina”, ressalta.

Para reverter essa situação, Elizabete 
conta que os cartórios do Paraná estão 
tentando aprovar com o Tribunal de justi-
ça do Paraná (Tj/PR) uma nova tabela de 
emolumentos e, com isso, diminuir o valor 
do apostilamento. “Nós queremos diminuir 
o valor para um equivalente ao de Sana Ca-
tarina. Se a tabela sair este ano, entrará em 
vigor no ano que vem”, afirma. 

O ato de apostilar, em si, não tem valor 
estabelecido, o preço cobrado, conforme 
decisão do Conselho Nacional de justiça 
(CNj), é definido com base no valor de ta-
bela da procuração sem valor econômico 
de cada estado.

o aPostilamEnto
O apostilamento certifica, perante autori-
dades de países signatários da Convenção 
da Haia, a autenticidade de documentos 
públicos. Antes da Apostila entrar em vigor, 
para um documento ser aceito por auto-
ridades estrangeiras era necessário trami-
tá-lo por diversas instâncias, gerando as 
chamadas “legalizações em cadeia”. Desde 
que o novo modelo entrou em vigor, houve 
a “legalização única” por meio do Sistema 
Eletrônico de Informação e Apostilamento 
(SEI Apostila): basta ao interessado dirigir-
se a um cartório habilitado e solicitar a 
emissão de uma “Apostila”. O documen-
to é impresso em papel especial, produzi-
do pela Casa da Moeda, e recebe um qR 
Code, que será colado com adesivo ao do-
cumento apresentado. Com a mudança, o 
prazo para legalização de documentos caiu 
drasticamente.

Desde agosto de 2016, quando o apos-
tilamento teve início no Brasil, mudanças 
protocolares facilitaram o acesso da popu-

lação ao procedimento. Os cartórios tam-
bém se modernizaram e investiram para 
conseguir atender a demanda com mais 
agilidade. 

Para o juiz auxiliar da Presidência do CNj, 
Márcio Evangelista, “a especialização das 
equipes cartoriais e a maior confiança da 
população certamente é um dos motivos 
para o crescimento do número de docu-
mentos apostilados”. De acordo com o ma-
gistrado, outros fatores também podem ter 
influenciado, como a obrigatoriedade, pelo 
CNj, de que todos os cartórios das capitais 
se habilitem e a partida de muitos brasi-
leiros para o exterior, em especial Estados 
unidos (Miami) e Portugal (lisboa).

históRico
O CNj é o responsável por coordenar e re-
gulamentar a aplicação da Convenção da 
Apostila da Haia no Brasil, que entrou em 
vigor em agosto de 2016. O tratado tem 
o objetivo de agilizar e simplificar a legali-

“Eles juntam os documentos, 
atravessam a fronteira, que 
é pertinho, ficam um dia na 
praia e apostilam tudo lá. 
Nós estamos perdendo 

por conta do valor.”

Elizabete Regina Vedovatto,
1ª vice-presidente do Instituto de Irpen/PR

“A especialização das equipes 
cartoriais e a maior confiança 

da população certamente 
são um dos motivos para o 
crescimento do número de 
documentos apostilados”

Márcio Evangelista,
juiz auxiliar da Presidência do CNJ

zação de documentos entre os 112 países 
signatários, permitindo o reconhecimento 
mútuo de documentos brasileiros no ex-
terior e de documentos estrangeiros no 
Brasil.

Atualmente, cerca de 5.770 cartórios de 
todo o País já estão habilitados para fazer 
o apostilamento de documentos para uso 
no exterior.

Estados que 
mais apostilam
documento

 837.357  –  SP
 621.987  –  DF
 555.073  –  RJ
 331.511  –  SC
 296.378  –  MG
 252.795  –  RS
 186.576  –  PR

Fonte CNJ

414.966

1.312.467

1.804.478

2016 2017 2018

total
3.531.922

Balanço de Documentos
Apostilados no Brasil
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Comentários sobre
a Lei nº 13.146/2015
(Lei da Inclusão)
Por Fernando Abreu da Costa Júnior

Estudo da lei nº 13.146/2015 (lei da 
Inclusão) revela que a mesma alterou 
profundamente os dispositivos da lei 
nº 10.406/2002 (Código Civil) pertinentes 
às incapacidades, senão vejamos:

Quanto aos 
absolutamente incapazes:
Redação anterior à vigência da lei da in-
clusão:

Art. 3º São absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I - os menores de dezesseis anos; 
II - os que, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tiverem o necessário dis-
cernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, 
não puderem exprimir sua vontade.

No dia 6 de julho de 2015 foi sancionada a 
lei 13.146 que instituiu o estatuto da pessoa 
com deficiência, a lei foi publicada um dia 
após ser sancionada e entrou em vigor 180 
dias após a sua publicação.
Por conta dessa nova lei, houve mudanças 
no artigo 4º do código civil, nos incisos II e 
III. O inciso II consignava que eram relativa-
mente incapazes os: “ébrios habituais, os vi-
ciados em tóxicos, e os que, por deficiência 
mental, tenham o discernimento reduzido” 
com a nova lei o inciso foi reduzido para so-
mente os “ébrios habituais e os viciados 
em tóxico”, revogando o restante. já o an-
tigo inciso III foi inteiramente revogado.
Em substituição ao inciso III foi editada 
a seguinte redação: “aqueles que por 
causa transitória ou permanente não 
puderem exprimir sua vontade”.

Redação Atual:

Art. 3º São absolutamente incapazes 
de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Quanto aos 
Relativamente Incapazes:
Redação anterior à vigência da lei da in-
clusão:

Art. 4o São incapazes, relativamente a cer-
tos atos, ou à maneira de os exercer:

II -  os ébrios habituais, os viciados em tó-
xicos, e os que, por deficiência mental, 
tenham o discernimento reduzido;

III - os excepcionais, sem desenvolvimento 
mental completo;

ARTIGO
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Portanto, ATUALMENTE a redação do ar-
tigo 4º é a seguinte:

Art. 4º São incapazes, relativamente a cer-
tos atos ou à maneira de os exercer:
(Redação dada pela lei nº 13.146, de 2015)
I - os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tó-

xico; (Redação dada pela lei nº 13.146, 
de 2015) 

III - aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua 
vontade; (Redação dada pela lei 

 nº 13.146, de 2015)
Iv - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indíge-
nas será regulada por legislação especial.

Salienta em vários de seus dispositivos a lei 
da Inclusão que a deficiência, a princípio, 
não afeta a plena capacidade civil da pes-
soa; vejamos alguns dentre eles:

Lei nº 13.146/2015:
Art. 6º A deficiência não afeta a plena 
capacidade civil da pessoa, inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o nú-

mero de filhos e de ter acesso a infor-
mações adequadas sobre reprodução e 
planejamento familiar;

Iv - conservar sua fertilidade, sendo vedada 
a esterilização compulsória;

v - exercer o direito à família e à convivên-
cia familiar e comunitária; e

vI - exercer o direito à guarda, à tutela, à 
curatela e à adoção, como adotante 
ou adotando, em igualdade de opor-
tunidades com as demais pessoas.

Lei nº 13.146/2015:
CAPÍTULO II – DO RECONHECIMENTO 
IGUAL PERANTE A LEI

Art. 84. A pessoa com deficiência tem 
assegurado o direito ao exercício de sua 
capacidade legal em igualdade de con-
dições com as demais pessoas.

No que se refere à curatela, a lei 
nº 13.146/2015, em seu art. 84, § 1º destaca:

§ 1o quando necessário, a pessoa com de-
ficiência será submetida à curatela, con-
forme a lei.

Ainda sobre curatela, o artigo 85 assim 
dispõe:

Art. 85. A curatela afetará tão somen-
te os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial.

§ 1º A definição da curatela não alcan-
ça o direito ao próprio corpo, à sexuali-
dade, ao matrimônio, à privacidade, à 
educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

§ 2º A curatela constitui medida extraor-
dinária, devendo constar da sentença as 
razões e motivações de sua definição, pre-
servados os interesses do curatelado. (...)

Destaque-se que há dispositivo na lei de 
Inclusão, voltado especificamente a No-
tários e Registradores, que garante às 
pessoas portadoras de deficiência o reco-
nhecimento da sua capacidade legal plena 
(lei nº 13.146/2015, art. 83, caput), assim 
como há previsão de que o descumprimen-
to da normativa constitui discriminação (lei 
nº 13.146/2015, art. 83, 
parágrafo único). E, ainda segundo a lei da 
Inclusão, discriminação é crime (lei 
nº 13.146/2015, art. 88), senão vejamos:

Lei nº 13.146/2015:
TÍTULO I – DO ACESSO À JUSTIÇA
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 83. Os serviços notariais e de re-
gistro não podem negar ou criar óbices 
ou condições diferenciadas à prestação de 
seus serviços em razão de deficiência do 
solicitante, devendo reconhecer sua ca-
pacidade legal plena, garantida a aces-
sibilidade.

Parágrafo único. O descumprimento do 
disposto no caput deste artigo cons-
titui discriminação em razão de defi-
ciência.

Lei nº 13.146/2015:
TÍTULO II – DOS CRIMES E DAS 
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discri-
minação de pessoa em razão de sua 
deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, 
e multa.

§ 1o Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) 
se a vítima encontrar-se sob cuidado e res-
ponsabilidade do agente.

§ 2o Se qualquer dos crimes previstos no 
caput deste artigo é cometido por intermé-
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dio de meios de comunicação social ou de 
publicação de qualquer natureza:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos, e multa.

§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o juiz 
poderá determinar, ouvido o Ministério Pú-
blico ou a pedido deste, ainda antes do in-
quérito policial, sob pena de desobediência:
I - recolhimento ou busca e apreensão 

dos exemplares do material discrimina-
tório;

II - interdição das respectivas mensagens 
ou páginas de informação na internet.

§ 4o Na hipótese do § 2o deste artigo, cons-
titui efeito da condenação, após o trânsito 
em julgado da decisão, a destruição do ma-
terial apreendido.

Como Corolário:

RECOMENDO, em razão de tudo o quanto 
supraexposto já o foi, que a interpretação 
sistemática do direito positivo seja efetiva-
mente levada a efeito pelo Oficial Registra-
dor; a relevância social da lei da Inclusão, 
convenhamos, é insofismável, enfatize-se 
que seus dispositivos haverão que ser apli-
cados sempre com vistas à efetiva aplicação 
dos artigos 1º e 3º da lei nº 8.935/94 (lei 
dos Notários e Registradores), ou seja, os 
serviços notariais e de registro deverão ser 
prestados pelo agente delegado, que é um 
profissional de direito dotado de fé pública, 
para com todas as pessoas indistintamente, 
visto que todos são iguais perante a lei (Cons-
tituição federal, art. 5º, caput), de modo a 
garantir a publicidade, a autenticidade, a 
segurança e a eficácia dos atos jurídicos.

Conte sempre com a Arpen-Brasil
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