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Atos previstos pela Convenção da Haia passam a contar com a 
capilaridade dos mais de 15 mil cartórios brasileiros, facilitando a 
vida da população e desburocratizando um longo procedimento  

Págs 16 a 25

Cartórios brasileiros iniciam o 
Apostilamento de Documentos 

para o Exterior
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EXpEDIENTE

Poder Judiciário 
reconhece a eficiência 
dos Registros Públicos

Caros amigos,

Abro mais uma edição da revista do nosso Irpen tendo o prazer de registrar a valorização 
de nossa atividade. A novidade é que desta vez não somos nós, registradores ou notários, que 
estamos a falar bem deste serviço essencial à população e aos órgãos públicos, mas sim os 
responsáveis por nossa fiscalização.

A seriedade dos serviços prestados pelas assim denominadas serventias extrajudiciais foi 
novamente reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça que, embora muitas vezes se equi-
voque ao tomar decisões de gabinete – onde não há consultas aos que estão envolvidos com 
o serviço – mais uma vez reconheceu a importância de nossa atividade ao delegar uma nova 
atribuição aos cartórios: a legalização de documentos a serem utilizados no exterior com base 
na Convenção da Haia.

Logo de início a iniciativa já trará importantes ganhos ao cidadão, que antes contava com 
escassos oito postos do Ministério das relações Exteriores para a prática do serviço, que de-
morava meses para ser agendado, e que agora disporá de mais de 15 mil postos de cartórios 
distribuídos por todo o país, inclusive nos menores Distritos de cada um dos Estados.

o Apostilamento de Documentos também trará mais facilidade aos usuários que, em ato 
único, poderão ver solucionada sua demanda, o que antes exigia a visita a no mínimo quatro 
órgãos diferentes, sem contar custos de deslocamentos e, invariavelmente, da contratação de 
despachantes para realizar o serviço.

Embora seja pedir demais um reconhecimento público do CNJ aos serviços extrajudiciais 
brasileiros, fica mais uma vez cristalino para todos que, quando deseja oferecer um serviço 
eficiente, ágil, mais barato e mais acessível aos usuários, a escolha do poder Judiciário é clara: 
delegar os serviços à atividade cartorária, que já provou em mais de uma oportunidade a 
seriedade e eficácia de sua atuação.

É com este espírito que iniciamos esta nova gestão. De que os poderes públicos reconhe-
çam de uma vez por todas que o serviço público, delegado à iniciativa privada pode facilitar a 
vida do cidadão, ao mesmo tempo em que é sinônimo de serieda-
de e eficiência aos serviços delegados pelo Estado. 

Que venham os novos serviços de emissão de rGs e veículos 
automotivos nas serventias do registro Civil. A população agra-
decerá.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR

“A seriedade dos serviços prestados pelas assim denominadas 
serventias extrajudiciais foi novamente reconhecida pelo Conselho 
Nacional de Justiça que mais uma vez reconheceu a importância 
de nossa atividade ao delegar uma nova atribuição aos cartórios: a 
legalização de documentos a serem utilizados no exterior com base 
na Convenção da Haia”
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A demanda online por 2ª via de certidões, 
nos cartórios de registro civil do paraná, 
tem aumentado anualmente. Só em 2016, 
4.030 documentos foram emitidos após 
solicitação pela central e-certidões (e-cer-
tidoes.com.br), o número do primeiro se-
mestre de 2016 já é 44% maior que o total 
de solicitações em 2015, quando 2.798 
certidões foram requeridas pelo site.

os números são do Instituto do regis-
tro Civil das pessoas Naturais do Estado 
do paraná (Irpen), responsável pelo portal 
e instituto membro da Associação dos No-
tários e registradores do Estado do paraná 
(Anoreg-pr).

Segundo o presidente do Irpen e diretor 
da Anoreg-pr, Arion Cavalheiro, a procu-
ra tem aumentado não só por moradores 
do estado, mas também por residentes de 
outras regiões. “Isso acontece porque, atu-
almente, muitas pessoas vivem em cidades 
distintas de onde se encontram os seus 
documentos originários. Anteriormente era 
necessário ligar para o respectivo cartório, 
realizar depósito para então receber o do-
cumento. Hoje, tudo é realizado de forma 
online, sem sair de casa”, explica.

o portal e-certidões foi criado com base 
no provimento nº 239/2013 da Correge-
doria Geral de Justiça do estado (CGJ/pr) 
e integra os 537 cartórios de registro ci-
vil do paraná. o site oferece o serviço de 
emissão de segundas vias de certidões de 
nascimento, casamento e óbito cujos regis-
tros pertençam ao acervo dos Cartórios de 
registro Civil de pessoas Naturais do para-
ná. o objetivo é de “facilitar, agilizar e an-
tecipar o tempo do cidadão que busca os 
serviços, além de melhorar a comunicação 
e aprimorar o atendimento oferecido pelas 
serventias”, conta Cavalheiro.

para requerer uma certidão de nascimen-
to, por exemplo, basta informar alguns da-
dos como nome completo, nome da mãe 
e data de nascimento. Em seguida, a solici-

Solicitação online de certidões de Registro 
Civil cresce 44% no Estado do Paraná
NúMEro DE DoCuMENToS EMITIDoS pELo porTAL E-CErTIDõES 
Do IrpEN prATICAMENTE DobrA No prIMEIro SEMESTrE DE 2016

SErvIçoS

tação é enviada ao cartório que possui os 
registros do documento sem a necessidade 
de deslocar-se até ele. Após a compensa-
ção do pagamento, que pode ser em bo-
leto ou cartão, em um prazo de até cinco 
dias a certidão é enviada ao destino indica-
do pelo usuário.

Arion Cavalheiro ainda explica que a 
central e-certidões conta com um suporte 
técnico para auxiliar o cidadão que estiver 
com problemas ou dificuldades na realiza-
ção dos procedimentos. “No próprio site é 
possível encontrar o serviço de atendimen-
to online ao usuário para esclarecer todas 
as dúvidas referentes à solicitação da se-
gunda via dos documentos. Caso a pessoa 
prefira, ela também pode entrar em conta-
to por telefone”, finaliza o diretor.

“Atualmente, muitas pessoas 
vivem em cidades distintas 
de onde se encontram os 
seus documentos originários. 
Anteriormente era necessário 
ligar para o respectivo cartório, 
realizar depósito para então 
receber o documento. Hoje, 
tudo é realizado de forma 
online, sem sair de casa”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR
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Umuarama - Jéssica Maria vicente, 22 
anos, e Alonso da Mata Lacerda, 27 anos, 
ambos portadores de Síndrome de Down, 
casaram no início do mês de agosto em 
umuarama. Conforme o Cartório de regis-
tro Civil do município, esse foi o primeiro 
casamento do paraná entre pessoas porta-
doras da síndrome. Hoje o casal realiza a 
cerimonia ecumênica no Centro de Even-
tos Lebaron, sendo que a união se tornou 
exemplo para muitos casais.

Conforme a família, Jéssica e Alonso 
sempre estudaram na Associação de pais 
e Amigos dos Excepcionais (ApAE), porém 
nunca tiveram proximidade até começarem 
a conversar em uma festa junina realizada 
há três anos. “o namoro começou na esco-
la. No começo pensávamos que era brinca-
deira. Mas estão juntos há três anos e nos 
últimos tempos começaram a falar em ca-
samento”, disse a mãe de Alonso, Guiomar 
rodrigues da Mata.

Marilza da Silva vicente, mãe da Jéssica, 
recorda de quando Alonso chegou em sua 
casa, acompanhado da sua família, pen-
dido a sua filha em namoro. “Ele chegou 
em casa e era um homem educado e cava-
lheiro pedindo minha filha em namoro. Foi 
emocionante e hoje estamos realizando o 
casamento dos dois”, disse.

Umuarama realiza casamento histórico 
entre portadores de Síndrome de Down
LEI brASILEIrA DA INCLuSão (LbI) – LEI FEDErAL Nº 13.146/2015 – pASSou A pErMITIr o 
CASAMENTo DE pESSoAS CoM DEFICIêNCIA INTELECTuAL QuE poSSAM MANIFESTAr voNTADE

CIDADANIA

Segundo os dados do Cartório de regis-
tro Civil de umuarama esse foi o primeiro 
casamento de portadores de Síndrome de 
Down de umuarama e possivelmente do 
paraná. “É um exemplo para todos da for-
ça do amor. Como também, uma situação 
histórica para o setor de registro civil. Foi 
tudo conforme a Lei e com autorizações da 
Justiça e os pais”, ressaltou rodrigo Souza 
Scanavaca, juiz de paz.

para os familiares e amigos, que estive-
ram no casamento ontem, o relacionamen-
to está sendo saudável para o desenvol-
vimento do casal, como também alegrias 
para todos que estão próximos. “É um so-
nho. Quando se tem uma criança especial, 
você acha que acabou. Mas no caso deles 
não. Superaram barreiras e expectativas, 
tudo em nome do amor. É algo maravilho-
so e emocionante, como também o sonho 
de toda mãe”, disse Marilza.

Após a cerimonia de hoje, Jéssica e Alon-
so seguem uma vida de casados, mas sem-
pre sob a tutela dos pais. o casal vai morar 
de tempos em tempos com cada família. 
“Eles são muito independentes, mas ainda 
precisam de pequenos cuidados. Como 
também para os pais não ficarem com mui-
ta saudade vamos ficar próximos”, disse 
Guiomar.

“É um exemplo para todos 
da força do amor. Como 
também, uma situação 
histórica para o setor de 
registro civil. Foi tudo conforme 
a Lei e com autorizações da 
Justiça e os pais”

Rodrigo Souza Scanavaca, juiz de Paz
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A Corregedoria Nacional de Justiça publi-
cou no final do mês de julho recomen-
dação que trata do registro de filhos de 
diplomatas, e demais profissionais a servi-
ço de outros países, nascidos no brasil. o 
documento, assinado pela corregedora na-
cional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, 
determina aos oficiais de registro Civis das 
pessoas Naturais que assinalem a profissão 
dos pais nos assentos e certidões de nasci-
mento das crianças nascidas em território 
nacional. 

Embora nascidos no brasil, a Constitui-
ção Federal não considera como brasilei-
ros os filhos de estrangeiros a serviço de 
seu país de origem, conforme disposto 

no artigo 12, inciso I, alínea “a”. o texto 
constitucional estabelece que só podem 
ser registrados como brasileiros natos os 
nascidos em território nacional cujos pais 
estrangeiros não estejam a serviço de ou-
tras nações. 

“recebemos informações do Ministério 
das relações Exteriores de que vem sen-
do detectados muitos casos de funcioná-
rios de missões diplomáticas e consulares 
estrangeiras, a serviço no brasil, com visto 
diplomático ou oficiais, que registram em 
cartórios brasileiros seus filhos aqui nasci-
dos como se brasileiros fossem”, explicou a 
ministra Nancy Andrighi.

por isso foi expedida a recomendação 

Corregedoria Nacional publica a 
Recomendação nº 23 para o Registro Civil
TEXTo CobrA A ApLICAção DE rEGrAS pArA rEGISTroS DE FILHoS 
DE DIpLoMATAS QuE ESTão A SErvIço DE SEuS pAÍSES No brASIL

JurÍDICo

para que os cartórios promovam e fis-
calizem a inclusão completa dos dados 
referentes à profissão dos pais nos assen-
tos de nascimento e nas respectivas certi-
dões, conforme prevê o artigo 54 da Lei 
6.015/73.

De acordo com o artigo 15 da resolução 
155/2012 do CNJ, os registros de nasci-
mento em que ambos os genitores sejam 
estrangeiros e que pelo menos um deles es-
teja a serviço de seu país no brasil deverão 
ser efetuados no Livro “E” do 1º ofício do 
registro Civil da Comarca. Deve constar do 
assento e da certidão a observação de que 
o registrado não possui a nacionalidade 
brasileira, conforme a CF/1988.
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A CORREGEDORA NACIONAL DE JUS-
TIÇA, Ministra NANCY ANDRIGHI, no 
uso de suas atribuições legais e constitu-
cionais;

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
pelo poder Judiciário segundo disposto 
nos arts. 103-b, § 4º, I e III, e 236, § 1º 
da Constituição Federal de 1988, e no art. 
8º, X, do regimento Interno do Conselho 
Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO que todo nascimento 
que ocorrer no território nacional deverá 
ser dado a registro, no lugar em que tiver 
ocorrido o parto ou no lugar da residência 
dos pais, dentro do prazo de quinze dias, 
que será ampliado em até três meses para 
os lugares distantes mais de trinta quilôme-
tros da sede do cartório, conforme deter-
mina o art. 50 da Lei 6.015/73;

CONSIDERANDO que o art. 54 da Lei 
6.015/73 prevê a obrigatoriedade da in-
clusão da profissão dos pais no assento de 
nascimento;

CONSIDERANDO a informação do Mi-
nistério das relações Exteriores de que 
vem detectando casos de funcionários 
de Missões Diplomáticas e Consulares 
estrangeiras, a serviço no brasil com vis-
tos diplomáticos ou oficiais, que regis-
tram em cartórios brasileiros seus filhos 

aqui nascidos como se brasileiros fossem;

CONSIDERANDO a redação do art. 12, 
inciso I, alínea “a” da Constituição Fede-
ral de 1988 que dispõe que são brasileiros 
natos os nascidos na república Federativa 
do brasil, ainda que de pais estrangeiros, 
desde que estes não estejam a serviço de 
seu país;

CONSIDERANDO a redação do art. 15 
da resolução CNJ 155/2012 que dispõe 
que “os registros de nascimento de nasci-
dos no território nacional em que ambos 
os genitores sejam estrangeiros e em que 
pelo menos um deles esteja a serviço de 
seu país no brasil deverão ser efetuados no 
Livro “E” do 1º oficio do registro Civil da 
Comarca, devendo constar do assento e da 
respectiva certidão a seguinte observação: 
‘o registrando não possui a nacionalidade 
brasileira, conforme o art. 12, inciso I, alí-
nea “a”, in fine da Constituição Federal’;

RESOLVE: 

Art. 1º recomendar aos oficiais de regis-
tro Civis das pessoas Naturais que promo-
vem e fiscalizem a inclusão completa dos 
dados referentes à profissão dos pais nos 
assentos de nascimento e nas respectivas 
certidões.
Parágrafo único. o registro de nascimen-
to de filhos de funcionários de Missões Di-

plomáticas e Consulares estrangeiras, a ser-
viço no brasil, deverá ser efetuado no Livro 
“E” do registro Civil da Comarca, devendo 
constar do assento e da respectiva certidão 
a seguinte observação: ‘o registrando não 
possui a nacionalidade brasileira, confor-
me o art. 12, inciso I, alínea “a”, in fine da 
Constituição Federal’;

Art. 2º Esta recomendação não revoga, 
no que forem compatíveis, as normas edi-
tadas pelas Corregedorias Gerais da Justiça 
e pelos Juízes Corregedores, ou Juízes com-
petentes na forma da organização local re-
lativas à matéria.

Art. 3º As Corregedorias Gerais da Justiça 
dos Estados e do Distrito Federal deverão 
dar ciência desta recomendação aos Juízes 
Corregedores ou Juízes que na forma da 
organização local forem competentes para 
a fiscalização dos serviços extrajudiciais de 
registro Civis das pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, e aos responsáveis 
pelas unidades e registro Civis das pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas.

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

brasília, 27 de junho de 2016.
 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Recomendação nº 23 do CNJ – 28 de junho de 2016

“recebemos informações do Ministério das relações Exteriores de 
que vem sendo detectados muitos casos de funcionários de missões 
diplomáticas e consulares estrangeiras, a serviço no brasil, com visto 
diplomático ou oficiais, que registram em cartórios brasileiros seus 
filhos aqui nascidos como se brasileiros fossem”

Nancy Andrghi, ministra Corregedora Nacional da Justiça

rECoMENDA AoS oFICIAIS DE rEGISTro CIvIS DAS pESSoAS NATurAIS QuE rEGISTrEM A proFISSão DoS pAIS 
A SErvIço DE SEu pAÍS NoS ASSENToS E CErTIDõES DE NASCIMENTo DoS SEuS FILHoS NASCIDoS No brASIL.
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Corregedoria Nacional 
de Justiça amplia 
teletrabalho para cartórios
provIMENTo Nº 55/2016 EXpANDE rESoLução 227 Do 
CNJ pArA A ATIvIDADE EXTrAJuDICIAL EM ToDo o pAÍS

JurÍDICo

Provimento nº 55/2016
Dispõe sobre o Teletrabalho no âmbito 
das serventias extrajudiciais.

A CORREGEDORA NACIONAL DA JUS-
TIÇA, MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 
no uso de suas atribuições legais e cons-
titucionais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 236 
da Constituição Federal de 1988, no inciso 
XIv do art. 30 da Lei 8.935, de 18 de no-
vembro de 1994, no inciso X do art. 8º do 
regimento Interno do Conselho Nacional 
de Justiça, e no inciso XI do art. 3º do re-
gulamento Geral da Corregedoria Nacional 
de Justiça;

CONSIDERANDO que os serviços de re-
gistros públicos de que trata a Lei 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, deverão insti-
tuir sistema de registro eletrônico, previsto 
no art. 37 da Lei 11.977, de 7 de julho de 
2009;

CONSIDERANDO a edição por esta Cor-
regedoria Nacional de Justiça, do provi-
mento 46, de 16/06/2015, que revogou 
o provimento 38 de 25/07/2014 e dispôs 
sobre a Central de Informações de registro 

Civil das pessoas Naturais – CrC;

CONSIDERANDO a edição por esta Cor-
regedoria Nacional de Justiça, do provi-
mento 47, de 18/06/2015, que estabelece 
diretrizes para o sistema de registro eletrô-
nico de imóveis;

CONSIDERANDO a edição por esta Cor-
regedoria Nacional de Justiça, do provi-
mento 48, de 16/03/2016, que estabelece 
diretrizes gerais para o sistema de registro 
eletrônico de títulos e documentos e civil 
de pessoas jurídicas;

CONSIDERANDO que a implantação do 
sistema de registro eletrônico possibilita a 
realização do trabalho de forma remota, 
com o uso de tecnologias de informação 
e comunicação;

CONSIDERANDO a aprovação pelo ple-
nário do CNJ da resolução 227, de 15 de 
junho de 2016, que regulamenta o teletra-
balho no âmbito do poder Judiciário e dá 
outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de uni-
formização sobre a realização do teletraba-
lho no âmbito das serventias extrajudiciais;

Leia a íntegra do Provimento nº 55/2016

RESOLVE:

Art. 1º É facultado aos notários, tabeliães, 
oficiais de registro ou registradores execu-
tarem suas atividades fora das dependên-
cias da serventia extrajudicial pela modali-
dade denominada teletrabalho, utilizando 
como parâmetro a Resolução CNJ 227, 
de 15 de junho de 2016.
Parágrafo único. As atividades que pode-
rão ser realizadas fora das dependências da 
serventia extrajudicial serão definidas pelo 
titular do serviço notarial e de registro.

Art. 2º A prestação do serviço notarial e de 
registro continuará observando o art. 4º da 
Lei 8.935/94 e não deverá sofrer prejuízo 
em detrimento da opção pelo teletrabalho.

Art. 3º Este provimento não revoga as nor-
mas editadas pelas Corregedorias-Gerais de 
Justiça, no que forem compatíveis.

Art. 4º Este provimento entrará em vigor 
na data de sua publicação.

brasília, 21 de junho de 2016.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

os funcionários das serventias extrajudiciais 
(cartórios) de todo o país podem agora tra-
balhar remotamente, utilizando das tecno-
logias da informação para executar suas 
atividades. A autorização do chamado tele-
trabalho nos cartórios foi dada pela Corre-
gedoria Nacional de Justiça, no provimento 
55, de 21 de junho de 2016, e é válida para 
as atividades de notários, tabeliães, oficiais 
de registro ou registradores. 

No provimento, a corregedora nacional 
de justiça, ministra Nancy Andrighi, lem-
brou que a regulamentação do teletraba-

lho no âmbito do poder Judiciário foi apro-
vada pelo plenário do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) na sessão do último dia 
14, sendo necessária, portanto, a uniformi-
zação sobre essa modalidade de trabalho 
também nas serventias extrajudiciais.

Segundo a resolução n. 227/2016 do 
CNJ, compete aos titulares dos cartórios in-
dicar as atividades e os servidores que atu-
arão no regime de teletrabalho. o serviço 
remoto é vedado àqueles que estejam em 
estágio probatório, tenham subordinados, 
ocupem cargo de direção ou chefia, entre 
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Recomenda aos responsáveis, titulares e 
interinos, das serventias extrajudiciais que 
não se utilizem pessoalmente da modali-
dade do Teletrabalho)

Recomendação CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ nº 24, 
de 01.08.2016 – D.J.E.: 03.08.2016.
Recomenda aos responsáveis, titulares e 
interinos, das serventias extrajudiciais que 
não se utilizem pessoalmente da modali-
dade do Teletrabalho.

A CORREGEDORA NACIONAL DA JUS-
TIÇA, MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 
no uso de suas atribuições legais e cons-
titucionais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 236 
da Constituição Federal de 1988, no inciso 
XIv do art. 30 da Lei 8.935, de 18 de no-
vembro de 1994, no inciso X do art. 8º do 
regimento Interno do Conselho Nacional 
de Justiça, e no inciso XI do art. 3º do re-
gulamento Geral da Corregedoria Nacional 
de Justiça;

CONSIDERANDO que a implantação do 
sistema de registro eletrônico nas serven-

tias extrajudiciais possibilita a realização do 
trabalho de forma remota, com o uso de 
tecnologias de informação e comunicação;

CONSIDERANDO que o parágrafo único 
do art. 1º do provimento 55/2016, desta 
Corregedoria Nacional, dispõe que: “As ati-
vidades que poderão ser realizadas fora das 
dependências da serventia extrajudicial se-
rão definidas pelo titular do serviço notarial 
e de registro”;

CONSIDERANDO que os titulares das ser-
ventias extrajudiciais são civilmente respon-
sáveis por todos os prejuízos que causarem 
a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmen-
te, pelos substitutos que designarem ou 
escreventes que autorizarem, conforme 
preconiza o art. 22 da Lei 8.935/94;

CONSIDERANDO que a resolução CNJ 
227/2016 veda a utilização da modalidade 
do teletrabalho aos ocupantes de cargo de 
direção ou chefia em seu art. 5º, I, “c”;

CONSIDERANDO a necessidade de uni-
formização sobre a realização da modalida-
de do teletrabalho no âmbito das serven-
tias extrajudiciais;

Recomendação nº 24/2016 do CNJ define 
novas regras relativas ao Teletrabalho

RESOLVE:

Art. 1º recomendar aos responsáveis, ti-
tulares e interinos, dos serviços notariais e 
de registro, em razão do poder diretivo que 
exercem nas serventias extrajudiciais e por 
sua responsabilidade de natureza persona-
líssima quanto aos atos praticados, que não 
façam uso pessoal da modalidade do tele-
trabalho, regulamentada pelo provimento 
55/2016 desta Corregedoria Nacional.

Art. 2º Esta recomendação não revoga, 
no que forem compatíveis, as normas edi-
tadas pelas Corregedorias Gerais da Justiça 
e pelos Juízes Corregedores, ou Juízes com-
petentes na forma da organização local re-
lativas à matéria.

Art. 3º As Corregedorias Gerais da Justiça 
deverão dar ciência desta recomendação 
aos Juízes Corregedores ou Juízes que na 
forma da organização local forem compe-
tentes para a fiscalização dos serviços ex-
trajudiciais de notas e registro.

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

brasília, 01º de agosto de 2016.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

outros. Cabe ao próprio servidor providen-
ciar e manter estruturas física e tecnológica 
necessárias para realização do trabalho.

o objetivo do poder Judiciário com a 
adoção do teletrabalho é aumentar a pro-
dutividade e a qualidade do trabalho dos 
servidores, motivá-los, reduzir tempo e cus-
to de deslocamento até o local de trabalho, 
contribuir para melhoria de programas so-
cioambientais e promover a cultura voltada 
para resultados, com foco na eficiência e 
efetividade dos serviços prestados à socie-
dade.
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A Corregedoria Nacional de Justiça publicou 
no mês de julho provimento com uma nova 
regra que assegura a realização da vontade 
última das pessoas – expressa em seu tes-
tamento. Assinado pela corregedora Nancy 
Andrighi, o documento determina a obri-
gatoriedade das autoridades competentes 
checarem a existência de testamento no 
banco de dados do registro Central de Tes-
tamentos on-Line (rCTo) e da Central No-
tarial de Serviços Compartilhados (Censec), 
antes de dar continuidade aos procedimen-
tos de inventários judiciais e extrajudiciais.

Criado em 2012 por meio do provimento 
nº 18 da Corregedoria do CNJ, o rCTo é 
administrado pelo Colégio Notarial do bra-
sil. Atualmente, o banco de dados dispõe 
de cerca de meio milhão de informações 
sobre testamentos de pessoas de todo 
território nacional. Entretanto, o próprio 
Colégio Notarial, em ofício enviado à Cor-
regedoria no começo de junho, informou 
que a ferramenta estaria sendo subutilizada 
e sugeriu a criação da regra uniformizando 
os procedimentos de consulta ao rCTo em 
todo o brasil.

Corregedoria Nacional torna obrigatória 
consulta da Central de Testamentos
CoNSuLTA Ao MóDuLo DA CENSEC, ADMINISTrADA pELo CoLÉGIo NoTArIAL Do brASIL, pASSA 
A SEr obrIGATórIA pArA A LAvrATurA DE INvENTárIoS E pArTILHAS JuDICIAIS E EXTrAJuDICIAIS

JurÍDICo

“Muitas vezes sequer os 
familiares sabem da existência 
do testamento. por isso é 
essencial que a autoridade 
competente confira o banco 
de dados do rCTo antes de 
proceder um inventário”

Nancy Andrghi, 
ministra Corregedora Nacional da Justiça
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CONSIDERANDO a ausência de discipli-
na uniforme para o registro da informa-
ção sobre a existência de testamento no 
processamento dos inventários e partilhas 
judiciais, e na lavratura das escrituras de 
inventários extrajudiciais pelos Tabelionatos 
de Notas do país;
 
CONSIDERANDO a significativa quanti-
dade de testamentos, públicos e cerrados, 
que não são respeitados pela ausência de 
conhecimento de sua existência;
 
CONSIDERANDO que a CENSEC – Central 
Notarial de Serviços Eletrônicos Comparti-
lhados, instituída pelo provimento 18/2012 
da Corregedoria Nacional de Justiça, pos-
sui dentre seus módulos de informação, 
o registro Central de Testamentos onLine 
(rCTo), que recepciona informações sobre 
testamentos públicos e instrumentos de 
aprovação de testamentos cerrados lavra-
dos em todo o brasil;
 
RESOLVE: 
 
Art. 1o os Juízes de Direito, para o pro-
cessamento dos inventários e partilhas 
judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a 
lavratura das escrituras públicas de inventá-
rio extrajudicial, deverão acessar o registro 
Central de Testamentos on-Line (rCTo), 
módulo de informação da CENSEC – Cen-
tral Notarial de Serviços Compartilhados, 

para buscar a existência de testamentos 
públicos e instrumentos de aprovação
de testamentos cerrados.
 
Art. 2o É obrigatório para o processamen-
to dos inventários e partilhas judiciais, bem 
como para lavrar escrituras públicas de 
inventário extrajudicial, a juntada de certi-
dão acerca da inexistência de testamento 
deixado pelo autor da herança, expedida 
pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 
Compartilhados.
 
Art. 3o Este provimento não revoga, no 
que forem compatíveis, as normas edita-
das pelas Corregedorias Gerais da Justiça e 
pelos Juízes Corregedores, ou Juízes com-
petentes na forma da organização local 
relativas à matéria.
 
Art. 4o As Corregedorias Gerais de Justiça 
deverão dar ciência aos responsáveis pelas 
unidades do serviço extrajudicial de notas 
deste provimento, bem como da obriga-
toriedade de promover a alimentação do 
registro Central de Testamentos on-Line.
 
Art. 5o Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.
 

brasília, 14 de julho de 2016.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Leia a íntegra do Provimento nº 56/2016 de 14 de julho de 2016

Provimento nº 56, 
de 14 de julho de 2016
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de con-
sulta ao Registro Central de Testamentos 
On-Line (RCTO) para processar os inventá-
rios e partilhas judiciais e lavrar escrituras 
públicas de inventários extrajudiciais 
 
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUS-
TIÇA, MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 
no uso de suas atribuições legais e cons-
titucionais;
 
CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e normatização pelo poder Judiciário se-
gundo o disposto nos arts. 103-b, § 4o, I e 
III, e 236, § 1o, da Constituição Federal de 
1988, e no art. 8o, X, do regimento Inter-
no do Conselho Nacional de Justiça;
 
CONSIDERANDO a necessidade de ado-
ção de medidas uniformes quanto à apli-
cação da Lei no 11.441/2007 em todo o 
território nacional;
 
CONSIDERANDO a regulamentação 
da Lei 11.441/2007 pela resolução CNJ 
35/2007;
 
CONSIDERANDO a redação do art. 610 
da Lei 13.105/2015 que dispõe: “Havendo 
testamento ou interessado incapaz, proce-
der-se-á ao inventário judicial.”;

Segundo o Colégio Notarial, é significa-
tiva a quantidade de testamentos, tanto 
públicos quanto cerrados, que não são res-
peitados pela falta de conhecimento sobre 
sua existência. No comunicado, os notários 
ressaltam que “o cumprimento da vontade 
expressa por testamento toma substancial 
relevo quando envolve questões que ultra-
passam as disposições patrimoniais, como, 
por exemplo, no reconhecimento de pater-
nidade ou, ainda, no caso de constituição 
de fundações”.

para a corregedora Nancy Andrighi, a 
obrigatoriedade vai assegurar que as dis-
posições da última vontade do falecido 
sejam de fato respeitadas e cumpridas, 
além de prevenir litígios desnecessários. 
“Muitas vezes sequer os familiares sabem 
da existência do testamento. por isso é 
essencial que a autoridade competente 
confira o banco de dados do rCTo antes 
de proceder um inventário”, explica a mi-
nistra.

Com a medida, agora é obrigatório a 

juntada de certidão acerca da inexistência 
de testamento deixado pelo autor da he-
rança, expedida pela Censec, nos processa-
mentos de inventários e partilhas judiciais, 
bem como para lavrar escrituras públicas 
de inventário extrajudicial.

As Corregedorias dos Tribunais de Justi-
ça deverão informar os responsáveis pelas 
Serventias Extrajudiciais sobre o disposto 
no provimento – bem como sobre a obri-
gatoriedade de promover a alimentação do 
rCTo.
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A Associação dos Notários e registrado-
res do Estado do paraná (Anoreg-pr) obteve 
importante decisão da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do paraná (CGJ-pr) que 
ratifica que a atividade notarial e registral é 
exercida em caráter personalíssimo do agen-
te delegado, e que o CNpJ concedido pela 
receita Federal é utilizado tão somente para 
as informações da Declaração de operações 
Imobiliárias (DoI) e registros previdenciários 
de seus colaboradores.

Tal decisão é importante em razão das 
dificuldades dos notários e registradores do 
Estado do paraná receberem dos poderes 
constituídos o recebimento dos valores de 
seus emolumentos, vez que não possuem 
notas fiscais de nenhuma espécie. A partir 
desta decisão, a Anoreg-pr gestionará jun-
to ao Tribunal de Contas e receita Estadual 
para que, devidamente embasados nesta 
decisão expeçam atos normativos respecti-
vos, regulamentando o pagamento de emo-
lumentos no CpF dos Agentes Delegados 
prestadores dos respectivos serviços. 

DECISÃO 

SEI N° 0063880-65.2015.8.16.6000 

ASSUNTO: ATIvIDADE NoTArIAL E rEGIS-
TrAL – DELEGAção À pESSoA NATurAL 
– INEXISTêNCIA DE pErSoNALIDADE JurÍ-
DICA 

INTERESSADO: ANorEG/pr – ASSoCIA-
ção DoS NoTárIoS E rEGISTrADorES Do 
pArANá EXCELENTÍSSIMo SENHor CorrE-
GEDor DA JuSTIçA,

I. Adoto o relatório do Despacho GC-CGC 
(0510198). 

II. o MM.º Juiz Auxiliar desta Correge-
doria-Geral de Justiça, Dr. Horácio ribas 
Teixeira, exarou pertinente parecer (Des-
pacho 0847168), in verbis. SEI N° 0063880-
65.2015.8.16.6000 ASSuNTo: ATIvIDADE 
NoTArIAL E rEGISTrAL – DELEGAção 
À pESSoA NATurAL – INEXISTêNCIA DE 
pErSoNALIDADE JurÍDICA INTErESSADo: 
ANorEG/pr – ASSoCIAção DoS NoTárIoS 
E rEGISTrADorES Do pArANá EXCELENTÍS-
SIMo SENHor CorrEGEDor DA JuSTIçA, 

CGJ-PR decide que atividade notarial e 
registral é exercida em caráter personalíssimo
CNpJ CoNCEDIDo pELA rECEITA FEDErAL É uTILIzADo Tão SoMENTE pArA AS 
INForMAçõES DA DoI E rEGISTroS prEvIDENCIárIoS DE SEuS CoLAborADorES

1. A ANorEG/pr (Associação dos Notários 
e registradores do paraná), através de seu 
presidente, Sr. robert Jonczyk, endereçou 
ofício à Corregedoria da Justiça alegando, 
em suma, que órgãos da administração pú-
blica direta e indireta não entendem que a 
atividade notarial e registral é um serviço 
público delegado que recai sobre pessoa na-
tural (e não jurídica) e que tal equívoco tem 
acarretado uma série de problemas para os 
Agentes Delegados que a entidade (ANo-
rEG/pr) representa. 

2. Ante o exposto, pediu: 

(a) a alteração do modelo 13 do Código de 
Normas para que a sigla “CNpJ” seja substi-
tuída por “CpF”; 
(b) que seja declarada a prestação de serviço 
do foro extrajudicial como personalíssima na 
pessoa física do agente delegado; 
(c) seja cumprida a obrigatoriedade de apre-
sentação de recibo discriminado do foro 
extrajudicial pela prestação dos serviços e 
recebimento dos respectivos emolumentos, 

com a identificação do agente delegado na 
sua pessoa física com inscrição no CpF/MF; 
(d) seja comunicada essa condição a todos 
os Agentes Delegados do Foro Extrajudicial. 

3. É o relatório. Segue o parecer. 

4. primeiramente, no que concerne ao pedi-
do de alteração do modelo de recibo (mo-
delo 13 do Código de Normas), esclareço 
que o assunto está sendo debatido pela 
comissão que estuda a atualização do Có-
digo de Normas do Foro Extrajudicial, cujos 
trabalhos devem ser ultimados no início do 
segundo semestre deste ano. 

5. outrossim, para se saber qual é o regime 
jurídico dos serviços notariais e registrais, 
bem como a natureza da personalidade (se 
jurídica ou natural) de quem exerce a titula-
ridade da delegação de tais atividades, há 
que se incursionar em dispositivos de nossa 
Lei Maior, que é a Constituição Federal, a 
qual trata da questão.
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6. Nesta linha de pesquisa, verifica-se que o 
art.236 da CF dispõe, no seu caput, que “os 
serviços notariais e de registro são exercidos 
em caráter privado, por delegação do poder 
público”, estabelecendo, no §1º, que a “lei 
regulará as atividades, disciplinará a respon-
sabilidade civil e criminal dos notários, dos 
oficiais de registro e de seus prepostos, e defi-
nirá a fiscalização de seus atos pelo poder Ju-
diciário”, finalizando, no § 3º, que “o ingres-
so na atividade notarial e de registro depende 
de concurso público de provas e títulos”. 

7. De tal norma extrai-se que a atividade nota-
rial e registral constitui (a) serviço público de-
legado (b)exercido por notários e oficiais de 
registro, os quais só podem ser pessoas natu-
rais, já que, para tal mister, o § 3º do art.236 
da CF exige a realização de concurso público 
de provas e títulos, sendo evidente que, pela 
sua própria natureza fictícia, uma pessoa jurí-
dica não teria condições materiais para tanto. 

8. o entendimento de que os serviços no-
tariais e registrais são exercidos por pessoas 
naturais (e não jurídicas) é reforçado pela Lei 
Federal 8935/94, editada para regulamentar 
o §1º do art.236 da CF, e que, no art.3º, dis-
põe que “notário, ou tabelião, e oficial de 
registro, ou registrador, são profissionais do 
direito, dotados de fé pública, a quem é de-
legado o exercício da atividade notarial e de 
registro”, bem como no art.5º dispõe que 
“os titulares de serviços notariais e de regis-
tro são os: I - tabeliães de notas; II - tabeliães 
e oficiais de registro de contratos marítimos; 
III - tabeliães de protesto de títulos; Iv - ofi-
ciais de registro de imóveis; v - oficiais de 
registro de títulos e documentos e civis das 
pessoas jurídicas; vI - oficiais de registro civis 
das pessoas naturais e de interdições e tute-
las; vII - oficiais de registro de distribuição”. 

9. Aliás, esta questão já foi objeto de apre-
ciação pelo Supremo Tribunal Federal, sendo 
oportuna a transcrição do item II da ementa 
do v. acórdão proferido na ADI 3151/MT, 
que teve como relator o Eminente Ministro 
AYrES brITo, in verbis: 

10. Ementa parcial de acórdão – ADI 
3151/MT - STF: “(...) II -Regime jurídi-
co dos serviços notariais e de registro: 
a) trata-se de atividades jurídicas próprias do 
Estado, e não simplesmente de atividades 
materiais, cuja prestação é traspassada para 
os particulares mediante delegação. Traspas-

sada, não por conduto dos mecanismos da 
concessão ou da permissão, normados pelo 
caput do art. 175 da Constituição como 
instrumentos contratuais de privatização do 
exercício dessa atividade material (não jurídi-
ca) em que se constituem os serviços públi-
cos; b) a delegação que lhes timbra a funcio-
nalidade não se traduz, por nenhuma forma, 
em cláusulas contratuais; c) a sua delegação 
somente pode recair sobre pessoa natural, e 
não sobre uma empresa ou pessoa mercantil, 
visto que de empresa ou pessoa mercantil é 
que versa a Magna Carta Federal em tema de 
concessão ou permissão de serviço público; 
d) para se tornar delegatária do poder públi-
co, tal pessoa natural há de ganhar habilita-
ção em concurso público de provas e títulos, 
não por adjudicação em processo licitatório, 
regrado pela Constituição como antecedente 
necessário do contrato de concessão ou de 
permissão para o desempenho de serviço pú-
blico; e) são atividades estatais cujo exercício 
privado jaz sob a exclusiva fiscalização do po-
der Judiciário, e não sob órgão ou entidade 
do poder Executivo, sabido que por órgão ou 
entidade do poder Executivo é que se dá a 
imediata fiscalização das empresas concessio-
nárias ou permissionárias de serviços públicos. 
por órgãos do poder Judiciário é que se marca 
a presença do Estado para conferir certeza e 
liquidez jurídica às relações inter-partes, com 
esta conhecida diferença: o modo usual de 
atuação do poder Judiciário se dá sob o sig-
no da contenciosidade, enquanto o invariável 
modo de atuação das serventias extra-foren-
ses não adentra essa delicada esfera da liti-
giosidade entre sujeitos de direito; f) as ativi-
dades notariais e de registro não se inscrevem 
no âmbito das remuneráveis por tarifa ou 
preço público, mas no círculo das que se pau-
tam por uma tabela de emolumentos, jungi-
dos estes a normas gerais que se editam por 
lei necessariamente federal” [1]. (SubLINHEI) 

11. O Superior Tribunal de Justiça também 
já se manifestou sobre o tema, conforme se 
pode verificar pelas ementas abaixo transcritas: 

12. Precedente do STJ (1): AGrAvo rE-
GIMENTAL No rECurSo ESpECIAL - Ação 
INDENIzATórIA – DECISão MoNoCráTI-
CA QuE DEu provIMENTo Ao rECurSo 
ESpECIAL Do TAbELIoNATo IrrESIGNAção 
DoS AuTorES 1. A jurisprudência desta 
Corte entendimento no sentido de que os 
tabelionatos são desprovidos de persona-
lidade jurídica, pois são instituições admi-

nistrativas, entes sem personalidade e des-
providos de patrimônio próprio, razão pela 
qual não se caracterizam como empresa ou 
entidade, sendo pessoal a responsabilida-
de do oficial de registros públicos por seus 
atos e omissões. precedentes. 2. Agravo 
regimental desprovido. (STJ - Agrg no rEsp 
1526266/CE – rel. Ministro MArCo buzzI 
- QuArTA TurMA – J. 25.08.2015) (GrIFEI) 

13. Precedente do STJ (2): proCESSuAL 
CIvIL. AGrAvo rEGIMENTAL. TrIbuTárIo. 
SErvIçoS DErEGISTroS púbLICoS, CAr-
TorárIoS E NoTArIAIS. AuSêNCIA DEpEr-
SoNALIDADE JurÍDICA. ILEGITIMIDADE AD 
CAuSAM. prECEDENTES.INCIDêNCIA DA 
SúMuLA Nº 83 Do STJ.1. Esta Corte já se 
manifestou no sentido de que os serviços 
de registros públicos, cartorários e notariais 
não detêm personalidade jurídica, de modo 
que quem responde pelos atos decorrentes 
dos serviços notariais é o titular do cartório. 
Logo, o tabelionato não possui legitimidade 
para figurar no polo ativo da presente de-
manda repetitória tributária. precedentes: 
Agrg no rEsp 1.468.987/Sp, rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
11/03/2015; Agrg no rEsp 1.462.169/rS, 
rel. Ministro HuMbErTo MArTINS, SEGuN-
DA TurMA, julgado em 20/11/2014, DJe 
4/12/2014. 2. Agravo regimental não pro-
vido. (STJ - Agrg no rEsp 1360111/Sp – rel. 
Ministro MAuro CAMpbELL MArQuES – 
SEGuNTA TurMA – J. 05.05.2015) (GrIFEI) 

14. Precedente do STJ (3): proCESSo 
CIvIL. CArTórIo DE NoTAS. pESSoA For-
MAL. Ação INDENIzATórIA. rECoNHECI-
MENTo DE FIrMA FALSIFICADA. ILEGITIMI-
DADE pASSIvA. o tabelionato não detém 
personalidade jurídica ou judiciária, sendo 
a responsabilidade pessoal do titular da ser-
ventia. No caso de dano decorrente de má 
prestação de serviços notariais, somente o 
tabelião à época dos fatos e o Estado pos-
suem legitimidade passiva. recurso conheci-
do e provido. (STJ - rEsp 545613/MG – rel. 
Ministro CESAr ASFor roCHA - QuArTA 
TurMA – J. 08.05.2007) (GrIFEI) 

15. A doutrina, por seu turno, não des-
toa da jurisprudência acima colacionada. 
Guilherme Fanti sustenta que “o entendi-
mento predominante de nossa doutrina e 
jurisprudência firmam a posição de que os 
cartórios extrajudiciais, entes despersonali-
zados, desprovidos de patrimônio próprio, 
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não possuem personalidade jurídica e não 
se caracterizam como empresa ou entidade. 
Cumpre frisar que, hodiernamente, os ser-
viços notariais e de registro passaram a ser 
delegados pelo poder público, por meio de 
concurso público, e exercidos, em caráter 
privado, consoante o disposto no art. 236 
da Constituição Federal/88. Assim sendo, 
os cartórios extrajudiciais constituem, em 
decorrência de sua própria natureza, fun-
ção revestida de estatalidade e sujeita, por 
isso mesmo, a um regime de direito públi-
co. Todavia, é preciso frisar que os notários 
e registradores não exercem cargo público, 
são classificados como agentes públicos 
delegados, os quais agem como se fossem 
o próprio Estado, dotados de autoridade. 
o notário e o registrador, na qualidade de 
agentes públicos delegados, exercem uma 
função pública “sui generis”, exercida no 
interesse da sociedade e que têm o esco-
po de garantir a segurança jurídica, a paz 
social e o desenvolvimento econômico”[2]. 

16. por fim, cumpre observar que o fato 
de se atribuir CNpJ aos serviços notariais e 
registrais, muito provavelmente constitui-se 
no fator que mais tem contribuído para o 
equívoco de se imputar personalidade jurí-
dica a tais serviços, sendo que o CNpJ a eles 
conferido tem apenas o objetivo de solucio-
nar questões técnicas, afetas à receita Fede-
ral, fato que, por si só, não tem o condão de 
criar personalidade jurídica a ente que a Lei 
não outorga tal natureza. 

17. Neste sentido, aliás, veja-se a doutrina 
de Igor Emanuel da Silva Gomes: ”na contra-
mão de toda a legislação pátria, a receita Fe-
deral editou instrução normativa obrigando 
ao oficial de registro a se cadastrar no CNpJ 
(antigamente prevista no inc. IX do art. 5º 
da Instrução Normativa rFb n. 1.183/2011, 
atualmente repetida no art. 4º, IX da Instru-
ção Normativa rFb n. 1470/2014, que vem 
repetindo o texto das precedentes). Isso 
causa uma confusão enorme, pois ‘se toda 
pessoa jurídica tem CNpJ, nem toda pessoa 
que tem CNpJ é jurídica’. Se a compreensão 
da natureza jurídica da atividade notarial e 
registral já é difícil para o operador do di-
reito, para o leigo tornou-se impossível. As-
sim, todo mundo passou a contratar com o 
‘cartório’ e seu CNpJ. ora, se cartório não é 
pessoa jurídica, não tem legitimidade para 
ocupar um polo contratual. Entretanto, por 
portar um CNpJ, todos passaram a contra-

tar com o ‘cartório’ e não mais com oficial, 
inclusive a contratação de empregados. 
para tentar corrigir essa distorção, a recei-
ta Federal editou a Instrução Normativa n. 
971/2009, que em seu art. 19, II, g, obriga 
os ‘cartórios’ à inscrição no CEI (cadastro es-
pecífico do INSS), ou seja, deixou claro que 
a contratação dos empregados deveria ser 
vinculada à pessoa física do empregador. 
Ademais, o notário e oficial de registro faz 
a declaração de imposto de renda como 
pessoa física, através do carnê-leão. Atu-
almente, o CNpJ para o oficial de registro 
só tem uma função: o preenchimento da 
Declaração sobre operações Imobiliárias 
(DoI) – art. 8º da Lei 10.426/2002 e Instru-
ção Normativa rFb 1.112/2010, e eventu-
ais outras obrigações acessórias perante o 
Conselho Nacional de Justiça. No mais, o 
CNpJ só se presta a causar confusão, ao dar 
aparência de pessoa jurídica a alguém que é 
pessoa física. Isso, inclusive, causa reflexos 
em obrigações acessórias do ISS, pois alguns 
Municípios insistem em tentar enquadrar o 
oficial como tomador de serviço com o 
dever de fazer a retenção do ISS na fonte, 
obrigação própria das pessoas jurídicas”[3]. 

18. Conclui-se, à vista do exposto, que ati-
vidade notarial e registral tem natureza de 
serviço delegado do Estado cuja titularidade 
recai exclusivamente sobre pessoa natural (e 
não jurídica). 

19. É o parecer que, respeitosamente, sub-
meto ao crivo de vossa Excelência, Senhor 
Corregedor da Justiça, eminente Desembar-
gador robson Marques Cury. 

20. Sub censura. 

Horácio Ribas Teixeira 
Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça 

Como visto, a possível alteração do modelo 
13 do Código de Normas do Foro Extrajudicial 
está sendo objeto de análise pela Comissão 
de atualização do mencionado diploma legal. 

No mais denota-se, pelos elementos de 
fato e de direito, que os Agentes delegados 
no exercício da atividade registral e notarial 
são, em sua essência, pessoas naturais, e 
não jurídicas, nos termos do judicioso pa-
recer supra lavrado pelo eminente Juiz Au-
xiliar Doutor Horacio Ribas Teixeira, o qual 
acolho integralmente. 

A Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 3151, arrolou nada 
menos do que seis relevantes fundamentos 
para embasar este entendimento, quais se-
jam: a) a outorga do serviço público ocorre 
por mecanismos diversos daqueles inerentes 
à concessão e permissão, reguladas pelo art. 
175 da Cr; b) a delegação não decorre de 
cláusula contratual; c) os serviços públicos 
somente podem ser outorgados para empre-
sa ou pessoa mercantil via concessão ou per-
missão; d) o Agente delegado recebe a auto-
rização para agir em nome do poder público 
por meio de concurso de provas e títulos e 
não por adjudicação em processo licitatório; 
e) a atividade registral e notarial está sob a 
tutela fiscalizatória do poder Judiciário, e não 
sob órgão ou entidade do poder Executivo, 
o que sói ocorre com as empresas conces-
sionárias e/ou permissionárias; f) a remune-
ração não decorre de tarifa ou preços públi-
cos, mas por emolumentos previstos em lei; 

A necessidade pontual de inscrição em 
Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas - 
CNpJ, por outro lado, não tem o condão de 
desvirtuar a sua personalidade. 

A doutrina contemporânea de Igor Ema-
nuel da Silva, conforme destacado, revela 
que: “Atualmente, o CNpJ para o oficial de 
registro só tem uma função: o preenchi-
mento da Declaração sobre operações Imo-
biliárias (DoI) – art. 8º da Lei 10.426/2002 
e Instrução Normativa rFb 1.112/2010, e 
eventuais outras obrigações acessórias pe-
rante o Conselho Nacional de Justiça. No 
mais, o CNpJ só se presta a causar confu-
são, ao dar aparência de pessoa jurídica a 
alguém que é pessoa física.” 

portanto, forçoso considerar o Agente dele-
gado como prestador de serviço público, cuja 
personalidade é, de fato, de pessoa natural. 

II. Intime-se a consulente, Associação dos 
Notários e registradores do Estado do pa-
raná - ANorEG. 

III. Expeça-se ofício-circular aos MM.º Juízes 
Auxiliares e Doutores Assessores Correcio-
nais desta Corregedoria, MM Juízes Corre-
gedores do Foro Extrajudicial e Senhores e 
Senhoras Agentes delegados do Estado. 

III. Aguarde-se pelo prazo legal, nada mais 
sendo requerido, encerre-se. 

Des. ROBSON MARQUES CURY 
Corregedor da Justiça
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os Tabelionatos de Notas de todo o país já 
podem realizar atos inventário, partilha de 
bens, separação, divórcio quando houve-
rem filhos menores emancipados. É o que 
recomenda a Corregedoria Nacional de Jus-
tiça em norma publicada no mês de junho.

A recomendação 22 aponta que a exis-
tência de filhos ou herdeiros emancipados 
não impõe nenhum obstáculo para que os 
procedimentos sejam realizados por via ad-
ministrativa em cartório. A restrição conti-
nua para nascituros e filhos incapazes.

A corregedora nacional de Justiça, minis-
tra Nancy Andrighi, afirma que a medida 
procura adotar procedimentos uniformes 
em todo o território nacional, seguindo o 
novo Código de processo Civil. De acordo 
com o artigo 733, “o divórcio, a separação 
consensual e a extinção consensual de união 
estável, não havendo nascituro ou filhos in-
capazes e observados os requisitos legais, 

CNJ autoriza lavratura de atos da Lei 
11.441/07 quando houver menor emancipado
NorMA vISA pADroNIzAr NACIoNALMENTE proCEDIMENTo rELATIvo 
À rESoLução 35/2007 Do CoNSELHo NACIoNAL DE JuSTIçA

recomenda aos Tabelionatos de Notas 
que procedam a realização de inventário, 
partilha, separação consensual, divórcio 
consensual e extinção consensual de união 
estável, quando houver filhos ou herdeiros 
emancipados

A CorrEGEDorA NACIoNAL DE JuSTIçA, 
Ministra NANCY ANDrIGHI, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e normatização pelo poder Judiciário se-
gundo o disposto nos arts. 103-b, § 4º, I e 
III, e 236, § 1º, da Constituição Federal de 
1988, e no art. 8º, X, do regimento Interno 
do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a necessidade de ado-
ção de medidas uniformes quanto à apli-
cação da Lei nº 11.441/2007 em todo o 
território nacional;

CONSIDERANDO a regulamentação 
da Lei 11.441/2007 pela resolução CNJ 
35/2007;

poderão ser realizados por escritura pública”.
o uso da via extrajudicial deve seguir 

regras dispostas na resolução 35/2007 
do Conselho Nacional de Justiça e na Lei 

Recomendação nº 22, de 6 de junho de 2016

Art. 2º A utilização desta via extrajudicial, 
deverá observar, no que couber, as regras 
dispostas pela resolução CNJ 35/2007.

Art. 3º Esta recomendação não revoga, 
no que forem compatíveis, as normas edi-
tadas pelas Corregedorias Gerais da Justiça 
e pelos Juízes Corregedores, ou Juízes com-
petentes na forma da organização local re-
lativas à matéria.

Art. 4º As Corregedorias Gerais da Justiça 
deverão dar ciência desta recomendação 
aos Juízes Corregedores ou Juízes que na 
forma da organização local forem compe-
tentes para a fiscalização dos serviços extra-
judiciais de notas, e aos responsáveis pelas 
unidades do serviço extrajudicial de notas.

Art. 5º Esta recomendação entra em vigor 
na data de sua publicação.

brasília, 06 de junho de 2016.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

CONSIDERANDO a redação do art. 733 
da Lei 13.105/2015 que dispõe: “o divór-
cio consensual, a separação consensual e 
a extinção consensual de união estável, 
não havendo nascituro ou filhos incapazes 
e observados os requisitos legais, poderão 
ser realizados por escritura pública, da qual 
constarão as disposições de que trata o art. 
731”.

RESOLVE:

Art. 1º recomendar aos Tabelionatos de 
Notas dos Estados e do Distrito Federal 
que promovam a realização de inventário, 
partilha, separação consensual, divórcio 
consensual e extinção consensual de união 
estável, não havendo nascituro ou filhos 
incapazes.

Parágrafo único. A existência de filhos ou 
herdeiros emancipados não obsta a reali-
zação, por escritura pública, de inventário, 
partilha, separação consensual, divórcio 
consensual e extinção consensual de união 
estável.

11.441/2007 — que trata justamente da 
realização, por via administrativa de inven-
tário, partilha, separação e divórcio con-
sensuais.

JurÍDICo
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Desde o dia 15 de agosto ficou mais fácil 
legalizar documentos brasileiros para serem 
utilizados no exterior. valendo-se da capila-
ridade dos cartórios, presentes em mais de 
15 mil postos em todos os municípios do 
país, e com o objetivo de facilitar a vida do 
cidadão, o Governo brasileiro, por meio do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dele-
gou aos notários e registradores brasileiros 
uma nova atribuição: o apostilamento de 
documentos. 

Diferente das legalizações de documen-
tos que eram realizadas pelo Setor de Lega-
lização e rede Consular Estrangeira (SLrC), 
órgão do Ministério das relações Exteriores 
(MrE), o apostilamento de documentos 
realizado pelos cartórios veio como uma 
forma de desburocratizar, descentralizar e 
agilizar o processo para quem precisa ter 
seus documentos validados no exterior.

Já na implantação do novo modelo, o 
país passa a contar com cartórios das 27 
capitais brasileiras para realizar o apostila-
mento. porém, a intenção do CNJ é que à 
medida que os cartórios forem recebendo 
capacitação para operar o Sistema Eletrô-
nico de Informação e Apostilamento (SEI 
Apostila) – plataforma na qual os docu-
mentos serão expedidos -, aumente a ca-
pilaridade do sistema e em um futuro pró-
ximo os mais de 15 mil cartórios do brasil 
passem a oferecer o serviço. 

o modelo contrasta com a realidade an-
terior, quando o processo era realizado por 
apenas dez postos distribuídos em nove es-
tados brasileiros: pelo SLrC, em brasília, e 
pelos Escritórios regionais do MrE nos se-
guintes estados: rio de Janeiro, rio Grande 
do Sul, São paulo, paraná, Santa Catarina, 
Minas Gerais, Amazonas, bahia e pernam-
buco.  para o secretário-geral do CNJ, o juiz 
Fabrício bittencourt da Cruz, “foi graças à 
credibilidade e a confiança nos próprios 
cartórios que o CNJ deu os primeiros pas-
sos nesta jornada que realmente é revolu-
cionária”.

Além de maior opção de locais para a 
realização do procedimento, o solicitante 
terá de passar por apenas uma etapa em 
vez de três para legalizar o seu documento. 
No momento em que chega para reconhe-
cer firma em Cartório, a própria unidade 
que fizer o reconhecimento de firma, fará 
o apostilamento. Após apostilado, o docu-
mento passará a ter validade imediata no 
país a que se destina, signatário da Con-
venção. 

Até então, o processo de legalização era 
longo e burocrático. para que um docu-
mento tenha valor legal em outro país, o 
solicitante precisava em primeiro lugar re-
conhecer firma em cartório do documento 
original, depois esse mesmo documento 

Cartórios brasileiros iniciam o Apostilamento 
de Documentos para o Exterior
AToS prEvISToS pELA CoN-
vENção DA HAIA pASSAM A 
CoNTAr CoM A CApILArIDADE 
DoS MAIS DE 15 MIL CArTó-
rIoS brASILEIroS, FACILITAN-
Do A vIDA DA popuLAção 
E DESburoCrATIzAND o 
uM LoNGo proCEDIMENTo

CApA

“o sistema cartorial tem uma 
capilaridade gigantesca, está 

presente em praticamente todo o 
território nacional e isso permite 
que o processo de apostilagem 

seja facilitado ao extremo”

Carlos Alberto Simas Magalhães, 
embaixador

tinha que ser legalizado no MrE. Após a le-
galização, era levado ao Consulado do país 
a que se destina para fins de chancela de 
assinatura do integrante do MrE. “Era uma 
burocracia muito grande. o tempo que se 
perdia era enorme e o custo desse serviço é 
muito mais alto, principalmente porque os 
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locais onde se legalizam documentos estão 
em poucas capitais do país, o que gera um 
custo com deslocamento ou com paga-
mento de despachante”, explica o subse-
cretário-geral das comunidades brasileiras e 
de assuntos consulares e jurídicos, embai-
xador Carlos Alberto Simas Magalhães.

Segundo dados do MrE, o órgão lega-
lizava, mensalmente, 83 mil documentos 
para efeito no exterior. Aproximadamente 
78% destes documentos eram na sede do 
Ministério, em brasília. Já as repartições 
brasileiras no exterior foram responsáveis 
por legalizar 569 mil, em 2014, número que 

corresponde a um aumento de 8,83% em 
comparação com 2013. para o embaixador, 
com o apostilamento, esta demanda deve 
cair em torno de 50 a 60 por cento para 
o MrE e para a rede Consular brasileira.

A expectativa é de que a simplificação 
do processo também gere um ganho de 
tempo e diminuição de custo, não apenas 
para o solicitante, mas também para o se-
tor público, que poderá, inclusive, otimizar 
quadro de pessoas. “Isso vai ajudar a re-
direcionar a mão de obra, evidentemente, 
para assistência a brasileiros no exterior”, 
sustenta o embaixador.

o relator da matéria no Senado Federal, 
senador Antônio Anastasia (pSDb-MG), 
acredita que o brasil poderá conferir mais 
rapidez e segurança às legalizações, como 
já acontece em outros países. “Encurtando-
se os processos, ganha-se tempo e opor-
tunidades. uma empresa brasileira, por 
exemplo, que queira participar de concor-
rências públicas em outros países, poderá 
conseguir a apostila de maneira muito mais 
simples”, analisa.
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CApA

“Foi graças à credibilidade e a 
confiança nos próprios cartórios 

que o CNJ deu os primeiros 
passos nesta jornada que 

realmente é revolucionária”

Fabrício Bittencourt da Cruz, 
secretário-geral do CNJ

O secretário geral do CNJ, 
Fabricio Bittencourt da Cruz, 

realiza exposição sobre a 
implantação da Apostila da 

Haia pelos Cartórios brasileiros

Internacional privado, em 5 de outubro de 
1961, na cidade de Haia, países baixos. A 
princípio, o tratado foi utilizado como um 
instrumento para atender aos interesses de 
integração de países europeus. Hoje, 111 
países já fazem parte da Convenção, o bra-
sil foi o 112º a assinar o acordo.

A adesão à Convenção foi aprovada pelo 
Congresso Nacional através do Decreto Le-
gislativo 148, de 6 de julho de 2015, e va-
lidada no plano internacional por meio de 
depósito do instrumento de adesão diante 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
do reino dos países baixos, em 2 de de-
zembro de 2015. Desde então, o processo 
de validação de documentos para uso no 
exterior, que era realizado exclusivamente 
por cerca pelo Ministérios das relações 
Exteriores (MrE), é também realizado pela 
rede cartorária. 

De acordo com o art. 19 da resolução 
228/16, a emissão da apostila será obriga-
tória em cartórios das 27 capitais do país, 
mas segundo o CNJ, todo notário ou re-

Cada cartório poderá realizar o aposti-
lamento de documentos no limite de sua 
competência, conforme estabelece o artigo 
6 da resolução 228/2016. A Corregedoria 
Nacional de Justiça optou por não trabalhar 
com modificações de atribuições, portanto, 
as atribuições que já existem permanecerão 
e a elas será agregado o ato de apostilar. 

A tradução do documento, juramentada 
ou não, continua dependendo, exclusi-
vamente, do país para o qual esses docu-
mentos serão apresentados. Se o país de-
termina que a tradução é necessária, esta 
poderá ser apostilada junto ao documento 
a que se refere. o juiz federal Fabrício bit-
tencourt explica que a entrada em vigor da 
Apostila não acrescenta novas exigências 
nem exime de antigas. “A Apostila apenas 
facilitará o reconhecimento, no brasil, de 
um documento público estrangeiro”.

o SLrC ainda lida com demanda de lega-
lizações, no entanto, apenas quando o do-
cumento a ter efeito no exterior se destinar 
a um dos poucos países que não fazem par-
te da Convenção. Além desses casos, o CNJ 
definiu que documentos que são de interes-
se do próprio poder Judiciário serão apos-
tilados pelo próprio magistrado para fins 
judiciais. Todos os outros documentos civis 
serão apostilados pela rede de cartórios.

A ADESÃO à CONVENÇÃO DA HAIA
No dia 29 de janeiro de 2016, o brasil tor-
nou pública, por meio do Decreto Federal 
nº 8.660, a Convenção sobre a eliminação 
da exigência de legalização de documen-
tos públicos estrangeiros, conhecida como 
Convenção da Haia. o acordo foi estabe-
lecido pela Conferência de Haia de Direito 



19

Treinamento para capacitar titulares de cartórios a operar o SEI Apostila

gistrador sediado no interior que também 
queira oferecer o serviço, poderá fazer um 
pedido específico direcionado à Correge-
doria Nacional de Justiça, que o analisará e 
eventualmente fará a liberação.  

 
O APOSTILAMENTO
o juiz federal Fabrício bittencourt conta 
que há pouco mais de um ano começa-
ram os diálogos entre os poderes Executivo 
e Judiciário. À época, existia uma dúvida 
sobre quem seriam as autoridades aposti-
lantes no brasil. o Ministério das relações 
Exteriores não desejava continuar com o 
serviço, justamente por estar presente em 
apenas nove capitais e não ter capilaridade 
que atendesse aos anseios da comunidade 
da Conferência da Haia. 

“Todos os órgãos foram ouvidos nessa 
discussão e decidiram pelo sistema car-
torial brasileiro porque ao contrário do 
Itamaraty que tem dois, três pontos no 
brasil inteiro, o sistema cartorial tem uma 
capilaridade gigantesca, está presente 
em praticamente todo o território na-
cional e isso permite que o processo de 
apostilagem seja facilitado ao extremo”, 
reforça o embaixador Simas Magalhães.

Ainda segundo o embaixador, o proces-
so de apostilamento tem como objetivo 
ajustar os esforços de desburocratização 
que o governo vem fazendo há alguns 
anos. “Atualmente são 111 os países signa-
tários, mas na década de 90 eram 40, em 
2000 subiu para cerca de 60 e agora já são 
111. “Há uma tendência de crescimento, 
o que torna cada vez mais útil a aplicação 
da Apostila”.

o nome vem do francês Apostilli, que 
significa selar, pois o SEI Apostila sela, vin-
cula, um documento ao outro e possibilita 
a comprovação eletrônica do vínculo entre 
os documentos. Muitos modelos foram 
analisados e o CNJ optou por uma versão 
similar à mexicana. No entanto, o mode-
lo brasileiro é único no mundo. A versão 
híbrida contempla leitura de Qr Code, có-
digo que agrega segurança ao documento 
apostilado e facilita a conferência de auten-
ticidade tanto da apostila quanto do docu-
mento, além da impressão da apostila em 
papel seguro. A ideia é ter um documento 
100% seguro e capaz de conversar com a 
necessidade de todos os países signatários, 
uma vez que nem todos têm sistema ele-
trônico. 

para bittencourt, o método é tão seguro 
que poderia inclusive ser impresso em um 
papel simples, no entanto, muitos países 
ainda não estão preparados para a confe-
rência unicamente por via eletrônica, por 
isso a necessidade de imprimi-lo.

A impressão também exigia seguran-
ça, um papel seguro com uma vinculação 
adesivável. Essa opção metodológica foi 
estabelecida considerando os diálogos e 
experiências com outros países. o padrão 
de papel escolhido foi o da Casa da Moeda. 
“A escolha foi, mais uma vez, pensando na 
credibilidade internacional. Se acreditamos 
na Casa da Moeda para produzir o nosso 
dinheiro, temos que acreditar na Casa da 
Moeda para imprimir o nosso papel seguro 
para fins da apostila que vai para o exte-
rior”, explica.

para o embaixador Simas Magalhães, 
a apostila brasileira é uma das melhores 
do mundo. “Não haverá apenas a aposti-
la, mas haverá fisicamente o documento 
com a apostila. poderemos verificar que a 
apostila foi efetivamente concedida, e mais 
do que isso, poderemos verificar o próprio 
documento que será apresentado naquele 
momento”, finaliza.
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Diretores do Paraná e do Brasil estiveram ao lado dos representantes do CNJ para realizar a abertura do treinamento

Curitiba (PR) - A Associação dos Notários 
e registradores do brasil (Anoreg-br) e a 
Associação dos Notários e registradores 
do paraná (Anoreg-pr), em parceria com o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), promo-
veram no dia 8 de agosto a quarta edição 
do treinamento sobre a Apostila da Haia. o 
objetivo do evento foi capacitar notários e 
registradores para a operação do Sistema 
Eletrônico de Apostilamento – SEI Apostila 
– que passou a funcionar em cartórios de 
todas as capitais no dia 15 de agosto. 

o Workshop reuniu aproximadamente 
230 pessoas e foi conduzido pelo secretá-
rio-geral do CNJ, o juiz federal Fabrício bit-
tencourt da Cruz; pela diretora de divisão 
de gestão do conhecimento do Tribunal 
regional Federal da 4ª região e gestora do 
sistema SEI Apostila, patrícia valentina ri-
beiro Santanna Garcia; pelo presidente da 
Anoreg-br, rogério portugal bacellar; pelo 
vice-presidente da Anoreg-pr, Cláudio ro-
berto bley Carneiro; pelo diretor geral do 
CNJ, Fabyano prestes, e pelo cônsul geral 
da Itália em Curitiba, Enrico Mora.

o presidente da Anoreg-br abriu o even-
to ressaltando que a resolução nº 228/2016 
vem para facilitar e principalmente desbu-
rocratizar a legalização de documentos que 
serão utilizados no exterior. Em seguida, 

a palavra passou para Fabrício bittencourt 
da Cruz, que tratou da utilização do siste-
ma e esclareceu dúvidas de participantes.

“uma pergunta que nos fazem com 
frequência é se a legalização continua. A 
resposta é sim, com relação aos documen-
tos que serão apresentados em países não 
signatários da Convenção da Apostila”. o 
magistrado também reforçou que existe a 
possibilidade de apostilar documentos para 
países não-membros, mas que é muito im-
portante o notário explicar o processo ao 
cidadão e não realizar um serviço desneces-
sário. “prevemos que, pela segurança do sis-
tema, muitas pessoas apostilarão seus do-
cumentos, que serão digitalizados em uma 
base segura do CNJ e, por meio de um link 
ou Qr Code, poderão ser lidos e apresen-
tados pelo titular quando e onde desejar”.

bittencourt também explicou quais são 
as características essenciais de uma aposti-
la: os dados devem estar condensados em 
um quadrado de no mínimo nove centíme-
tros de lateral, contendo o nome “apostil-
le” (apostila, em francês) e com as infor-
mações da Convenção, assinada em 1961 
e que conta atualmente com 112 países 
membros. por fim, o magistrado também 
passou aos participantes que o ponto fo-
cal para o assunto é o poder Judiciário e as 

autoridades apostilantes são os cartórios e 
juízes para os casos de processos sigilosos 
de interesse do poder Judiciário.

 
SISTEMA SEI APOSTILA
Na sequência, a idealizadora e gestora do 
SEI Apostila, patrícia valentina ribeiro San-
tanna Garcia, detalhou o funcionamento 
do sistema e mostrou na prática o passo 
a passo de como apostilar um documento. 
A primeira etapa foi realizar a digitalização 
do documento e fazer o envio no sistema.

“o documento fica dentro do sistema 
SEI Apostila e poderá ser consultado mais 
tarde, tanto pelo cartório, quanto pelo 
CNJ. porém, é importante lembrar que um 

“o cidadão ficará mais 
próximo de seus direitos sem a 
necessidade de deslocamentos 
à capital federal e a escritórios 
do Ministérios das relações 
Exteriores”

Ricardo Augusto de Leão, 
Oficial do 1º Registro Civil de Curitiba

CoNSELHo NACIoNAL DE JuSTIçA ESCLArECE DúvIDAS E AprESENTA CoMo 
SE DArá A LEGALIzAção DE DoCuMENToS por NoTárIoS E rEGISTrADorES

Workshop em Curitiba apresenta sistema de emissão da Apostila da Haia

CApA
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Público acompanha treinamento sobre o apostilamento de documentos realizado na 
cidade de Curitiba

O secretário-geral do CNJ, Fabrício 
Bittencourt da Cruz, durante Workshop 
promovido pela Anoreg-BR e Anoreg-PR 
em Curitiba

“Com muita sapiência, o CNJ 
distribuiu a atividade entre 
todas as especialidades notariais 
e de registro, o que me parece 
muito apropriado, já que cada 
área conhece os documentos 
com os quais lida diariamente”

Sérgio Afonso Manica, Tabelião do 
5º Tabelionato de Notas de Porto Alegre (RS)

cartório não tem acesso aos documentos 
apostilados nem às estatísticas de outro 
cartório. Somente o CNJ tem essa autoriza-
ção”, ressaltou.

 
PAPEL ESPECIAL
o papel da apostila, cuja escolha confere a 
garantia de segurança ao documento, será 
comercializado pela Casa da Moeda. para 
que se processe a primeira aquisição desse 
papel, é fundamental que todos os cartórios 
da capital enviem o e-mail específico do titu-
lar junto ao CpF para o e-mail  apostilahaia.
cnj@cmb.gov.br. Após cinco dias úteis, a 
Casa da Moeda envia o pedido em remessas 
de no mínimo 500 folhas. para evitar falsi-
ficações e garantir o controle de formulá-
rios, haverá uma combinação alfanumérica.

Fabyano prestes complementa que 80% 
dos documentos que hoje precisam de le-
galização são documentos escolares, como 
históricos e diplomas. os outros 20% se 
referem à imigração, órgãos comerciais e 
certidões criminais.

 
AVALIAÇÃO
para ricardo Leão, oficial do 1º registro Ci-
vil de Curitiba, a população finalmente terá 
acesso à capilaridade dos cartórios. “o ci-
dadão ficará mais próximo de seus direitos 
sem a necessidade de deslocamentos à capi-
tal federal e a escritórios do Ministérios das 
relações Exteriores. Será uma prestação de 
serviços com a nossa segurança jurídica”. 

Já o Tabelião do 5º Tabelionato de Notas 
de porto Alegre (rS) e presidente do Con-
selho de Ética da Anoreg-br, Sérgio Afonso 
Manica, conta que o procedimento antigo 

de validação, de certa forma, atrasava o 
acesso do cidadão a seus direitos, havendo 
a perda de alguns deles, e elogia a iniciativa 
do CNJ pela capilaridade.

“Com muita sapiência, o CNJ distribuiu a 
atividade entre todas as especialidades no-
tariais e de registro, o que me parece muito 
apropriado, já que cada área conhece os 
documentos com os quais lida diariamente. 
Isso vai facilitar a execução do trabalho dos 
oficiais e registradores”.

patrícia valentina ribeiro Santanna Gar-
cia adianta que o sistema SEI Apostila é de 
extrema confiabilidade e utilizado há mais 
de sete anos pela administração pública. 
para ela, a realização dos treinamentos é 
uma oportunidade de sanar dúvidas nor-
mativas. “o suporte seguirá firme mesmo 
após a entrada em vigor, com plantões 
de dúvidas e resolução instantânea delas. 
Quem sairá ganhando com tudo isso com 
certeza é a população, que terá um serviço 
mais ágil e barato”.

 
SOBRE A APOSTILA DA HAIA
A aplicação da Convenção da Apostila da 
Haia no brasil, entra em vigor no dia 15 de 
agosto de 2016. De acordo com a resolu-
ção 228/16, do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), os cartórios da capital iniciarão 
a emissão.

o Sistema Eletrônico de Informações e 
Apostilamento (SEI Apostila) é o sistema 
único para emissão de apostilas em territó-
rio nacional, e a emissão dar-se-á, obriga-
toriamente, em meio eletrônico, por inter-
médio do sistema, cujo acesso ocorrerá por 
meio de certificado digital.
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A partir do dia 15 de agosto de 2016, os 
cartórios extrajudiciais das capitais brasilei-
ras poderão prestar à população serviços 
ligados à legalização de documentos para 
que sejam reconhecidos no exterior. Essa 
possibilidade foi viabilizada pela regula-
mentação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que permite a realização dos proce-
dimentos pelos ofícios por meio das deter-
minações da Apostila de Haia, utilizando o 
Sistema Eletrônico de Informação e Aposti-
lamento (SEI Apostila).

No último mês, durante a realização 
do vII Fórum de Integração Jurídica, or-
ganizado pela Associação dos Notários e 
registradores do brasil (Anoreg-br), o juiz 
federal Fabrício bittencourt, secretário ge-
ral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
apresentou aos participantes as definições 
do apostilamento e brevemente um vídeo 
tutorial de como os procedimentos devem 
ser realizados, disponível no link (https://
goo.gl/lyMGsu). 

Revista do Irpen - O que é o apostila-
mento e como será a participação dos 
cartórios neste novo sistema?
Fabrício Bittencourt – o apostilamen-
to é necessário para que um documento 
emitido no brasil seja reconhecido e tenha 
validade fora do país. Trata-se de uma nova 
versão de um serviço que sempre foi pres-
tado pela república Federativa do brasil só 
que sob nova legalização e com a participa-
ção da rede de cartórios. Havia uma buro-
cracia muito grande, uma perda de tempo 
enorme e um custo muito alto, inclusive de 
deslocamento para a pessoa que precisa-
va desse serviço. o ato de apostilar é uma 
nova atribuição dos cartórios e permitirá, 
por exemplo, que o cidadão reconheça a 
firma de um diploma universitário para que 
ele tenha validade no exterior. o próprio 
cartorário que fará o reconhecimento da 
assinatura e terá atribuição de apostilar o 
documento. A partir disso, ele será válido 
nos 111 países que hoje são signatários da 
Convenção de Haia.

Revista do Irpen - Quem poderá fazer o 
apostilamento?

FAbrICIo bITTENCourT, SECrETárIo 
GErAL Do CNJ, FALA SobrE A NovA 
ATrIbuIção DoS CArTórIoS EXTrA-
JuDICIAIS: o ApoSTILAMENTo DE 
DoCuMENToS

O secretário geral do CNJ, Fabricio Bittencourt, apresenta o documento padrão da 
Convenção da Haia que será utilizado pelos cartórios

“Graças à credibilidade e a confiança nos próprios cartórios que o CNJ 
deu os primeiros passos nesta jornada que realmente é revolucionária”

Fabrício Bittencourt – A partir de 15 de 
agosto de 2016 todos os cartórios das ca-
pitais do país serão autorizados a apostilar. 
Fora das capitais, o cartório deverá fazer 
um pedido específico à Corregedoria Na-
cional de Justiça (CNJ).

Revista do Irpen - Quais os requisitos fí-
sicos que um cartório precisa para prestar 
esse serviço?
Fabrício Bittencourt – basicamente um 
bom scanner, carimbo e caneta esferográ-
fica. Isso porque o CNJ tem o sistema e o 
alocou em nuvem. por isso, não haverá a 
necessidade de compra e instalação de sis-
temas ou downloads, pois bastará acessar 
o site do CNJ para fazer o apostilamento.

Revista do Irpen - Será necessário fazer 
algum treinamento ou cadastro?
Fabrício Bittencourt – Sim, estamos dispo-
nibilizando um curso à distância sobre apos-
tilamento. para se cadastrar, a entidade in-
teressada deverá comprovar a realização do 
curso e fazer uma solicitação junto ao CNJ.

Revista do Irpen - Por que os cartórios 
foram escolhidos para prestar este serviço?
Fabrício Bittencourt – Na verdade a es-
colha foi em virtude da capilaridade dos 
cartórios. Existem, evidentemente, docu-
mentos que são de uso do próprio poder 
Judiciário que pela opção do CNJ serão 

apostilado pelos magistrados para fins judi-
ciais. Todos os demais documentos da vida 
civil serão apostilados nos cartórios.

Revista do Irpen - Como o CNJ avaliou a 
questão dos emolumentos e também das 
atribuições dos cartórios para a designa-
ção desse serviço?
Fabrício Bittencourt –  Tivemos dificul-
dades metodológicas e de legitimidade. 
o CNJ é o órgão administrativo do poder 
Judiciário, sendo assim, ainda que haja a le-
gitimidade normativa, o Conselho não teria 
como criar uma taxa para o ato específico 
do apostilamento. Também esbarraríamos 
em questões federativas, pois ainda que 
tivéssemos essa competência tributária 
não poderíamos fazer na esfera federal via 
Congresso Nacional – o que não seria ade-
quado no contexto dos Estados, onde se 
localizam as entidades registrais. para esta-
belecer um valor usamos a tabela já exis-
tente nos cartórios e optamos por definir 
que o apostilamento tenha o mesmo custo 
da procuração sem valor definido.

Revista do Irpen - Qual a importância 
da segurança jurídica dos cartórios neste 
cenário?
Fabrício Bittencourt – oi graças à credibi-
lidade e a confiança nos próprios cartórios 
que o CNJ deu os primeiros passos nesta jor-
nada que realmente é revolucionária.

CApA
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Conheça o passo a passo para a emissão da Apostila da Haia

o Instituto do 
Registro Civil das 
Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná 
(Irpen-PR), com o 
objetivo de orientar 
os registradores da 
Capital paranaense, 
vem por meio 
deste comunicado 
prestar os seguintes 
esclarecimentos:

A) É necessário liberar o acesso do Cartório junto ao CNJ enviando para 
o e-mail: seiapostila@cnj.jus.br as seguintes informações
CNS:
Nome do Cartório:
Telefone:
E-mail:
Endereço:
pessoas Habilitadas

B) Acessar o site: 
http://www.cnj.jus.br/sipapostila/login.php?sigla_orgao_sistema=CNJ&sigla_sistema=SEI

Cargo Nome CpF
Tabelião Fulano de Tal xxx.xxx.xxx-xx
Tabelião Substituto Fulano de Tal xxx.xxx.xxx-xx
Escrevente Fulano de Tal xxx.xxx.xxx-xx

C) Acesso ao Sistema
Login: número do CpF do representante do cartório cadastrado no sistema Justiça Aberta (corporativo)
Senha: senha do Cartório no Sistema Justiça Aberta

Não há limite para a habilitação de funcionários

Como Acessar o Ambiente do SEI Apostila para emissão da Apostila 1

Ambiente de teste do sistema de homologação
A) o link para acesso ao ambiente teste é: 
http://wwwh.cnj.jus.br/sipapostila/login.php?sigla_orgao_sistema=CNJ&sigla_sistema=SEI 

B) Dados para acesso:
Login: CpF do titular cadastrado no Justiça Aberta
Senha: teste123

2

Treinamentos online sobre Apostilamento
A) O vídeo de treinamento para acesso ao sistema está disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=GMxm5Xr3370&feature=youtu.be

B) Apresentação do Workshop
https://www.youtube.com/watch?v=zp7LCvkWTj0&feature=youtu.be

3

Modelo de Carimbo para o Apostilamento
A) Carimbo: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/imagem/2016/07/d11bca4f840e9ffffdef-
1c360202b509.jpg
B) Apostila:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/08/5c1fe8783a7b56ef30a0d3c-
fa696d536.pdf

4

Como solicitar os papeis
da Casa da Moeda
A) Enviar e-mail para 
apostilahaia.cnj@cmb.gov.br;

B) O e-mail deve conter as se-
guintes informações:
Código CNJ:
Nome da Serventia:
Nome do Titular:
Estado:
Cidade:
Endereço:
bairro:
CEp:
Telefone:
E.mail do Cartório:
E.mail do Titular:
CNpJ da Serventia:
CpF do Titular:

5

Valor do Serviço
os emolumentos corresponderão, 
para cada apostila emitida, ao custo 
de uma procuração Sem valor De-
clarado, segundo os valores vigen-
tes em cada Estado da Federação.

6
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Resolução Nº 228 de 22/06/2016

Ementa: regulamenta a aplicação, no âm-
bito do poder Judiciário,da Convenção sobre 
a Eliminação da Exigência de Legalização de 
Documentos públicos Estrangeiros, celebra-
da na Haia, em 5 de outubro de 1961 (Con-
venção da Apostila).

Origem: presidência
 
o PRESIDENTE DO CONSELHO NACIO-
NAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a adesão da república 
Federativa do brasil à Convenção sobre a Eli-
minação da Exigência de Legalização de Do-
cumentos públicos Estrangeiros, celebrada 
na Haia, em 5 de outubro de 1961 (Conven-
ção da Apostila), aprovada pelo Congresso 
Nacional consoante Decreto Legislativo 148, 
de 6 de julho de 2015, ratificada no plano 
internacional por meio do depósito do ins-
trumento de adesão perante o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros do reino dos 
países baixos, em 2 de dezembro de 2015, 
e promulgada no plano interno conforme 
Decreto 8.660, de 29 de janeiro de 2016;

CONSIDERANDO que o instrumento de 
adesão à Convenção da Apostila indica o 
poder Judiciário como órgão competente 
para a implementação de suas disposições 
no território nacional;

CONSIDERANDO que compete ao poder 
Judiciário fiscalizar os serviços notariais e de 
registro, nos termos do art. 236, § 1º, da 
Constituição Federal e dos art. 37 e 38 da Lei 
8.935, de 18 de novembro de 1994;

CONSIDERANDO a economia, a celeridade 
e a eficiência propiciadas pelos benefícios da 
simplificação e da desburocratização, decor-
rentes da eliminação da exigência de legaliza-
ção diplomática ou consular de documentos 
determinada pela Convenção da Apostila;

CONSIDERANDO a necessidade de unifor-
mizar, em todo o território nacional, os pro-
cedimentos relativos à aplicação da Conven-
ção da Apostila, inclusive quanto ao uso de 

sistema eletrônico para aposição de apostila 
em documentos e para certificação da au-
tenticidade do referido ato;

CONSIDERANDO a deliberação do ple-
nário do CNJ no procedimento de Ato 
0002775-56.2016.2.00.0000, na 4ª Sessão 
Extraordinária virtual, realizada entre 16 e 
17 de junho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º A legalização de documentos pro-
duzidos em território nacional e destinados 
a produzir efeitos em países partes da Con-
venção sobre a Eliminação da Exigência de 
Legalização de Documentos públicos Estran-
geiros (Convenção da Apostila) será realiza-
da, a partir de 14 de agosto de 2016, exclu-
sivamente por meio da aposição de apostila, 
emitida nos termos desta resolução.

parágrafo único. para os fins desta reso-
lução, entende-se como legalização, ou 
chancela consular, a formalidade pela qual 
se atesta a autenticidade da assinatura, da 
função ou do cargo exercido pelo signatário 
do documento e, quando cabível, a auten-
ticidade do selo ou do carimbo nele aposto.

Art. 2º As apostilas emitidas por países par-
tes da Convenção da Apostila, inclusive as 
emitidas em data anterior à vigência da re-
ferida Convenção no brasil, serão aceitas em 
todo o território nacional a partir de 14 de 
agosto de 2016, em substituição à legaliza-
ção diplomática ou consular.

Art. 3º Não será exigida a aposição de 
apostila quando, no país onde o documento 
deva produzir efeitos, a legislação em vigor, 
tratado, convenção ou acordo de que a re-
pública Federativa do brasil seja parte afaste 
ou dispense o ato de legalização diplomáti-
ca ou consular.

§ 1º As disposições de tratado, convenção 
ou acordo de que a república Federativa do 
brasil seja parte e que tratem da simplifica-
ção ou dispensa do processo de legalização 
diplomática ou consular de documentos pre-
valecem sobre as disposições da Convenção 
da Apostila, sempre que tais exigências for-

mais sejam menos rigorosas do que as dis-
postas nos art. 3º e 4º da citada Convenção.

§ 2º Conforme a natureza do documento, 
poderão ser exigidos procedimentos especí-
ficos prévios à aposição da apostila.

Art. 4º Não será aposta apostila em docu-
mento que evidentemente consubstancie 
ato jurídico contrário à legislação brasileira.

Art. 5º permanece regido pelas normas do 
Ministério das relações Exteriores o proce-
dimento de legalização diplomática ou con-
sular de documentos que tenham como ori-
gem ou destino países que não sejam partes 
da Convenção da Apostila, ou quando não 
for possível a sua aplicação, com base nas 
exceções previstas em seu art. 1º ou na hipó-
tese de objeção mencionada em seu art. 12.

parágrafo único. Consoante as normas do 
Ministério das relações Exteriores, a legaliza-
ção de documentos mencionados no caput 
deste artigo poderá continuar a ser realizada 
na sede daquele Ministério, em brasília-DF, 
em seus Escritórios regionais em território 
nacional e nas Embaixadas e repartições 
Consulares da república Federativa do brasil.

Art. 6º São autoridades competentes para a 
aposição de apostila em documentos públi-
cos produzidos no território nacional:

I – as Corregedorias Gerais de Justiça e os 
Juízes Diretores do foro nas demais unidades 
judiciárias, comarcas ou subseções, quanto 
a documentos de interesse do poder Judi-
ciário; e

II – os titulares dos cartórios extrajudiciais, 
no limite das suas atribuições.

§ 1º o exercício da competência para emis-
são de apostilas, observado o art. 17 desta 
resolução, pressupõe autorização específica 
e individualizada da Corregedoria Nacional 
de Justiça. § 2º o CNJ manterá, em sua pá-
gina eletrônica, para fins de divulgação ao 
público, lista atualizada das autoridades bra-
sileiras habilitadas a emitir a apostila, bem 
como relação de países para os quais será 
possível a emissão do documento.

CNJ publica a Resolução nº 228/2016 e 
regulamenta a Apostila da Haia no Brasil
CArTórIoS DE ToDo o brASIL poDErão rEALIzAr oS AToS DE 
ApoSTILAMENTo DE DoCuMENToS pArA SErEM uTILIzADoS No EXTErIor

CApA
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Art. 7º A apostila deverá estar em confor-
midade com o modelo constante do Anexo I 
desta resolução, apresentando as seguintes 
características:

I – terá a forma de um quadrado com pelo 
menos 9 (nove) centímetros de lado;

II – constarão do cabeçalho o brasão de 
Armas da república Federativa do brasil e a 
logomarca do CNJ;

III – título apenas em francês “Apostille (Con-
vention de La Haye du 5 octobre 1961)”;

Iv – campos fixos inscritos, redigidos em 
português, inglês e francês;

v – indicar o número sequencial e a data de 
emissão;

vI – constar o nome do signatário do docu-
mento público ou, no caso de documentos 
não assinados, a indicação da autoridade 
que apôs o selo ou carimbo, juntamente 
com o cargo ou a função exercida e a insti-
tuição que representa;

Art. 8º Fica instituído o Sistema Eletrônico 
de Informações e Apostilamento (SEI Apos-
tila) como sistema único para emissão de 
apostilas em território nacional.

§ 1º A emissão de apostila dar-se-á, obriga-
toriamente, em meio eletrônico, por inter-
médio do SEI Apostila, cujo acesso ocorrerá 
por meio de certificado digital.

§ 2º A apostila será emitida em meio ele-
trônico, mediante solicitação do signatário 
do documento ou de qualquer portador, 
atestando a autenticidade da assinatura, da 
função ou do cargo exercido pelo signatário 
do documento e, quando cabível, a auten-
ticidade do selo ou do carimbo nele aposto.

§ 3º Devidamente emitida nos termos do 
caput deste artigo e do art. 7º, a apostila de-
verá ser impressa em papel seguro fornecido 
pela Casa da Moeda do brasil e de acordo 
com o Anexo III desta resolução, aposta ao 
documento ao qual faz referência, carimba-
da (conforme Anexo II desta resolução) e 
rubricada em campo próprio pela autorida-
de competente.

Iv - 1 (um) representante da Corregedoria 
Nacional de Justiça;

v - 1 (um) representante do Ministério das 
relações Exteriores, indicado pelo Subsecre-
tário-Geral das Comunidades brasileiras no 
Exterior; e

vI - 1 (um) magistrado indicado pelo TrF4, 
órgão detentor da propriedade intelectual 
do sistema.

Art. 16. Caberá à ouvidoria do CNJ o rece-
bimento de consultas eventualmente formu-
ladas quanto ao tema disciplinado por esta 
resolução.

Art. 17. A Corregedoria Nacional de Justiça 
editará provimentos para a regulamentação 
da atuação das autoridades apostilantes, es-
pecialmente sobre o controle das atividades 
regidas por esta resolução.

Art. 18. os emolumentos corresponderão, 
para cada apostila emitida, ao custo de pro-
curação Sem valor Declarado, segundo os va-
lores vigentes em cada Estado da Federação.

parágrafo único. Será isenta da cobrança de 
emolumentos a emissão de apostila em do-
cumentos requeridos por órgãos do poder 
Executivo Federal para utilização no exterior, 
no interesse do serviço público.

Art. 19. A emissão de apostilas será obri-
gatória em todas as capitais do país a partir 
de 14 de agosto de 2016, cabendo à Cor-
regedoria Nacional de Justiça, nos termos 
do art. 6º, § 1º, desta resolução, a análise 
da conveniência e da oportunidade quanto 
à interiorização da prestação deste serviço 
público.

Art. 20. Serão aceitos, até 14 de fevereiro 
de 2017, os documentos estrangeiros le-
galizados anteriormente a 14 de agosto de 
2016, por Embaixadas e repartições Consu-
lares brasileiras em países partes da Conven-
ção da Apostila.

Art. 21. Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.
 

Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente do CNJ

§ 4º As apostilas emitidas deverão conter me-
canismo que permita a verificação eletrônica 
de existência e de autenticidade, assim como 
conexão com o documento apostilado.

Art. 9º o CNJ concederá o acesso ao SEI 
Apostila a todas as autoridades competen-
tes referidas no art. 6º.

Art. 10. A numeração da apostila será úni-
ca em todo o território nacional, cabendo 
ao CNJ o registro e o armazenamento de 
todas as informações relativas às apostilas 
emitidas pelas autoridades de que trata o 
art. 6º desta resolução.

Art. 11. As regras de funcionamento do SEI 
Apostila serão estabelecidas por Instrução 
Normativa da presidência do CNJ, após deli-
beração da Comissão permanente de Tecno-
logia da Informação e Infraestrutura.

Art. 12. o CNJ manterá banco de dados 
unificado do registro eletrônico das aposti-
las emitidas em território nacional, permi-
tindo a qualquer interessado, por meio de 
consulta eletrônica (online), a verificação da 
existência e da autenticidade das apostilas 
emitidas, bem como da conexão com cada 
documento apostilado.

Art. 13. o CNJ prestará o apoio técnico ne-
cessário às autoridades competentes para a 
emissão da apostila, relativamente ao mane-
jo e ao funcionamento do SEI Apostila.

Art. 14. o CNJ manterá interlocução com 
entidades e autoridades nacionais e estran-
geiras, assim como com a Conferência da 
Haia de Direito Internacional privado so-
bre assuntos relacionados à Convenção da 
Apostila, para o que poderá coordenar-se 
com o Ministério das relações Exteriores.

Art. 15. Será constituído Comitê Gestor, 
no âmbito do Conselho Nacional de Justi-
ça, composto pelos seguintes membros, 
presidido pelo primeiro e coordenado pelo 
segundo:

I - Conselheiro ouvidor do CNJ;

II - Secretário-Geral do CNJ;

III - Diretor-Geral do CNJ;



26

Breves Notas sobre o Aspecto 
Prático da Apostila da Haia

opINIão

Felipe Leonardo Rodrigues é Tabelião substituto do 26º Tabelionato de Notas de São Paulo. Especialista 
em Direito Notarial e Registral. Coautor dos livros Tabelionato de Notas (Saraiva) e Ata Notarial – 
Doutrina, Prática e Meio de Prova (Quartier Latin). Artigo originalmente publicado no Blog do 26

Quando da promulgação do Decreto le-
gislativo n. 148/2015, que aprovou a Con-
venção de Haia no plano jurídico externo, 
fizemos pequenos comentários no artigo 
intitulado Depois de 50 anos, brasil adere 
à Convenção de Haia.

Em fevereiro de 2016, quando da promul-
gação do Decreto federal n. 8.660/2016, 
que aprovou a Convenção de Haia no 
plano jurídico interno, escrevemos outro 
pequeno artigo sobre alguns aspectos da 
Convenção denominado “breves nótulas 
sobre a Convenção sobre a Eliminação da 
Exigência de Legalização de Documentos 
públicos Estrangeiros”. 

Com a edição da resolução n. 228 do Con-
selho Nacional de Justiça, que regulamentou 
a aplicação da Convenção em âmbito nacio-

nal, buscaremos elucidar alguns pontos de 
ordem prática, embora saibamos da pen-
dência de edição de provimento que regra-
rá a atuação das autoridades apostilantes.   

Contudo, é possível fazer algumas consi-
derações e buscar contornos práticos sobre 
o fazer apostilante -, uma abordagem ini-
cial sobre o tema. Apresentamos a seguir 
algumas notas práticas.

PAíSES NÃO INTEGRANTES 
DA CONVENÇÃO
o notário ou registrador , antes da pratica 
do apostilamento, deve consultar a tabela 
atualizada de membros da Convenção e ve-
rificar se o país de destino do documento é 
integrante da Convenção relativa à Supres-
são da Exigência da Legalização dos Docu-

mentos públicos Estrangeiros.
Deve igualmente checar a data de entrada 

em vigor da Convenção para ambos os países 
e informar o interessado sobre esta circuns-
tância. Ainda que não integrante, a pedido do 
requerente, é possível fazer o apostilamento.   

o CNJ publicará e manterá lista atualiza-
da dos países para os quais será possível a 
emissão do documento. 

Se o país não for membro integrante ou 
tiver feito oposição a adesão brasileira, per-
sistirá a necessidade de legalização consu-
lar ou diplomática.

o notário ou registrador informará ao 
interessado que procure a embaixada ou o 
consulado do país para o qual deseja apre-
sentar o documento para saber quais são 
os procedimentos necessários.
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ACEITAÇÃO DE APOSTILAS 
EMITIDAS ANTES OU APóS 
A ADESÃO DO BRASIL
As apostilas emitidas pelos países membros 
serão aceitas em todo o território nacional 
a partir de 14 de agosto de 2016, inclusive 
aquelas emitidas em data anterior à vigên-
cia da referida Convenção no brasil.

os cartórios extrajudiciais como autorida-
des apostilantes no limite de suas atribuições

os titulares dos cartórios extrajudiciais 
foram escolhidos pelo MrE e CNJ para 
serem as autoridades apostilantes para a 
emissão da Apostila em documentos públi-
cos produzidos em território nacional. 

o CNJ é o ente fiscalizador, conjunta-
mente com as corregedorias locais, das 
autoridades apostilantes, gestor do sistema 
e faz a interconexão com Conferência de 
Haia em nível internacional. 

Não importa a atribuição genuína nem 
a natureza da delegação (do cartório), se 
notas, imóveis, protesto, pessoas naturais, 
jurídicas, documentos, marítimo etc., todos 
os cartórios extrajudiciais são aptos a serem 
autoridades apostilantes (para a emissão da 
Apostila).  

A ideia foi utilizar a credibilidade, exper-
tise e capilaridade dos cartórios, indepen-
dentemente de sua natureza, para realizar 
o apostilamento com eficiência e atender 
os interessados do serviço com urbanidade 
e presteza.

Apesar da prestação do serviço de aposti-
lamento se iniciar pelas capitais, nada impe-
de que os cartórios do interior, para o exercí-
cio do apostilamento, solicitem autorização 
à Corregedoria Nacional de Justiça, por meio 
de procedimento próprio e individualizado.

É de ressaltar que o apostilamento não se 
vincula ao cartório da localidade de proce-
dência do documento, ou seja, independe 
do local de procedências do documento. p. 
ex. um documento com procedência em 
Curitiba pode ser apostilado num cartório 
em São paulo, e vice-versa. 

o CNJ manterá e publicará ao público em 
geral, em sua página eletrônica, a lista atua-
lizada das autoridades brasileiras habilitadas 
a emitir a apostila (cartórios autorizados).

O QUE SIGNIFICA, 
NO LIMITE DE SUAS ATRIBUIÇõES
Significa que o apostilamento pode ser re-
alizado pelos titulares dos cartórios extraju-
diciais, nos limites de sua competência, não 
havendo a necessidade de edição de lei es-

pecifica para autorizar os cartórios a emitir 
apostila. E, os limites de suas atribuições é 
o quanto autorizativo. 

bem verdade que o texto normativo leva 
o interprete à dúvida. parece-nos que os 
titulares dos cartórios extrajudiciais podem 
apostilar qualquer documento público in-
dependentemente do ente emissor (exceto 
aqueles de interesse próprio - interno - do 
poder Judiciário, dos consulados e diplo-
máticos, os mercantis e alfandegários), não 
ficando os cartórios - para a emissão da 
apostila - vinculados aos atos que lhes são 
próprios.

Igual verdade que, cartórios não afetos ao 
manejo documental ficarão, provavelmente, 
circunscritos aos atos que lhes são próprios.  

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO 
(SIGNATáRIO OU PORTADOR)
o sistema mexicano, que serviu de espelho 
para o sistema brasileiro, exige para a emis-
são da apostila a apresentação de cópia do 
documento de identificação do interessado. 

parece-nos prudente solicitar requeri-
mento (singelo) assinado pelo interessado, 
pois o notário e o registrador não agem de 
ofício e (anexar a este) a cópia do docu-
mento de identificação do solicitante, asse-
gurando possibilidade de eventual resgate 
da informação.  o requerimento também 
servirá para constar quais assinaturas do 
documento o interessado desejou apostilar, 
na eventualidade de autoridade intermedi-
ária, haverá apenas uma.

DOCUMENTO CONTRáRIO 
à LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
o notário ou registrador deverão fazer a 
qualificação do documento apostilando 
sob dois aspectos. 

Sob o aspecto extrínseco, o notário ou 
registrador não deve se restringir ao aspec-
to morfológico do documento, mas verifi-
car, com cautela, se o documento contém 
rasuras, supressão de palavras ou linhas ou, 
ainda, quaisquer outros sinais suspeitos in-
dicativos de possíveis fraudes.

Sob o aspecto intrínseco, o notário ou 
registrador deve analisar o conteúdo do 
documento - ainda que de modo superfi-
cial -, para não apostilar documento que 
evidentemente consubstancie ato contrário 
à lei, a moral e os bons costumes.  

Após a análise, resultando na qualifica-
ção positiva, o ato será praticado; se resul-
tar negativa, o ato deverá ser negado.

Importante ressaltar que, qualquer falha 
no procedimento notarial ou registral po-
derá incidir o notário ou registrador nas pe-
nalidades previstas na Lei n. 8.935/94.

DOCUMENTO PúBLICO 
OU PARTICULAR COM 
FIRMA RECONHECIDA
o documento público tem força probante 
per si (art. 405, CpC).

o documento particular com assinatura 
reconhecida por notário (art. 411, CpC), 
pela Convenção, tem status de documento 
público para fins de (existência e) apostila-
mento, conforme se depreende do art. 1º, 
letra “d”, da Convenção. 

Mas como será verificado a procedência 
(e legitimidade) dos documentos apresen-
tados? 

A resolução não diz. o manual da apos-
tila menciona que cabe a autoridade apos-
tilante prover meios para assegurar a pro-
cedência do documento.

Então, para o apostilamento, se faz 
necessário a checagem das assinaturas 
constantes nos documentos apresentados 
- procedimento de extrema segurança para 
o sistema. 

o sistema mexicano prevê uma central 
de assinaturas por meio da qual as autori-
dades apostilantes consultam previamente 
ao apostilamento a autenticidade das assi-
naturas constantes nos documentos apre-
sentados.   

Não vimos algo semelhante no sistema 
brasileiro, nada impede seja criado, mas a 
priori não dispomos desse banco. 

Desta forma, é prudente que as autorida-
des apostilantes brasileiras analisem as assi-
naturas constantes nos documentos (públi-
cos ou particulares com firma reconhecida) 
apresentados para o apostilamento por 
meio da Central Notarial de Serviços Eletrô-
nicos Compartilhados - CENSEC ou por meio 
de sinal público depositado na serventia.  

para os documentos públicos que não 
sejam notariais ou registral será necessário 
providenciar o reconhecimento da assina-
tura daquele que assinou o documento. os 
documentos particulares, aceitos pelas ins-
tituições estrangeiras, sempre deverão ser 
apresentados com a assinatura reconhecida. 

Apta a assinatura, após diligente confe-
rência, a apostila será emitida.

É de ressaltar que, o próprio manual da 
Apostila prevê a possibilidade de a autori-
dade apostilante definir uma autoridade 
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TRADUÇÃO E REGISTRO DE 
APOSTILAS ORIUNDAS DO ExTERIOR
Continua necessário a tradução juramen-
tada e o registro da apostila no rTD para 
efeito do documento no brasil. 

CONTROLE DO PAPEL 
DE SEGURANÇA 
Sugere-se o controle interno no cartório, 
em classificador próprio. A mesma segu-
rança empregada ao papel de segurança 
de outros atos.

DOCUMENTO COM MAIS 
DE UMA ASSINATURA 
o interessado deverá indicar qual assinatura 
ou se uma ou mais devem ser apostiladas. 
Há instituições estrangeiras que aceitam 
apenas a do reitor nos casos de diploma.  

DOCUMENTO MUITO ANTIGO
Se não for possível ter certeza sobre a pro-
cedência do documento, a parte deverá 
solicitar 2ª via perante o órgão responsável.

COTAÇÃO DO APOSTILAMENTO
o Apostilamento é ato sui generis e pres-
cinde de cota no ato, aliás como não 
consta na Convenção, os Estados Contra-
tantes poderiam estranhar tal carimbo. o 
notário ou registador emitirá o recibo ao 
interessado.

Enquanto o portal do extrajudicial não 
estiver adaptado, o notário ou registador 
deverá fazer o controle paralelo e comuni-
car como procuração sem valor.  

VEDAÇÃO DA ACEITAÇÃO 
DE DOCUMENTOS LEGALIzADOS 
(CONSULARIzADOS) FEITOS 
NO ExTERIOR
o art. 20 da resolução n. 228 do CNJ infor-
ma que os documentos legalizados até 14 
de agosto de 2016, serão aceitos até de 14 
de fevereiro de 2017. 

parece-nos que tal artigo colide com o 
art. 2º da Convenção, pois, este dispositi-
vo apenas determina ao país aderente que 
envide esforços para a dispensa da legali-
zação, em nítido apreço ao apostilamento, 
mas de forma alguma veda a aceitação de 
documento legalizado, caso o cidadão as-
sim proceda.

 
Julho de 2016
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intermediária para verificar e certificar a ori-
gem de certos documentos públicos. 

para os documentos notórios, não é 
necessário checar a procedência.   p. ex.: 
documento de identidade (rG), CNH, car-
teiras de classe etc.

SOBRE O CARGO OU FUNÇÃO 
ExERCIDA E A INSTITUIÇÃO 
QUE REPRESENTA
o documento público per si (art. 405, CpC) 
presume a legitimidade da função de quem 
o assina, bem como os poderes de repre-
sentação sobre a instituição que o expede. 

o documento particular, também, quando 
lhe é reconhecido a firma, leva os atributos de 
autenticidade (art. 411, CpC), podendo afe-
rir-se a informação sobre o cargo ou função.   

DOCUMENTO APENAS COM SELO 
OU CARIMBO, SEM ASSINATURA
parece-nos que documentos sem assinatu-
ra contendo apenas selo ou carimbo não é 
possível apostilar, pois não há meios segu-
ros para aferir a sua procedência, deman-
dando atendimento no MrE ou nos escri-
tórios regionais.

DOCUMENTO ORIGINAL E 
DOCUMENTO ELETRôNICO
A Convenção e a resolução CNJ n. 228 não 
proíbem o apostilamento de cópias auten-
ticadas, mas o notário ou registrador deve 
ter prudência nesses casos, p. ex.: apostilar 
cópias autenticadas emitidas por ele pró-
prio ou por outros delegados, após confe-
rência do sinal público, fazendo circunstan-
ciada menção no sistema SEI. 

o sistema SEI, neste momento, não 
permite apostilar documento nato digital, 
assinado digitalmente ou sob código de 
autenticidade, neste caso, o notário ou 
registrador deverá converter o documento 
para papel e apostila-lo.

DOCUMENTO JUDICIAL
As Corregedorias Gerais de Justiça e os Juízes 
Diretores do foro nas demais unidades judi-
ciárias, comarcas ou subseções, são autori-
dades apostilantes quanto aos documentos 
de interesse interno do poder Judiciário.

Exceto esta hipótese, os documentos 
oriundos de processos judiciais, administra-
tivos, certidões dos distribuidores do foro, 
dentre outros não afetos e de interesse 
(interno) do poder Judiciário, poderão ser 
apostilados pelos cartórios extrajudiciais.

COMO SE INSERE A 
APOSTILA NO DOCUMENTO
A Apostila deve ser colocada ou apensada 
sobre o documento apresentado, de modo 
a ligar a apostila ao documento. 

Não há um local específico, podendo ser 
no início ou final do documento.

Além de colar ou apensar, sugerimos 
que o notário carimbe com o seu carimbo 
personalizado a junção da Apostila ao do-
cumento. Como fazemos atualmente, por 
exemplo, com os contratos.

A resolução n. 228/2016 prevê o mode-
lo de carimbo para aplicar exclusivamente 
na Apostila, com especificações próprias, 
que não podem ser alteradas. 

UMA APOSTILA PARA 
CADA ASSINATURA
para cada assinatura constante no docu-
mento corresponderá uma Apostila, in-
dependentemente do número de laudas 
ou folhas/páginas que contenha o docu-
mento.  

para a inserção do documento no sistema 
SEI, o notário deve digitaliza-lo integralmente.

SEGUNDA VIA DA APOSTILA
parece-nos possível expedir segunda via do 
documento e da apostila, fazendo circuns-
tanciada menção no ato, contudo, o inte-
ressado deverá se informar se a instituição 
de destino do documento aceita neste for-
mato. o custo será o da certidão.

RECUSA DA APOSTILA NOS PAíSES 
(MEMBROS) DE DESTINO
A apostila somente poderá ser recusada 
quando: 
a) sua origem não pode ser comprovada, 

ou seja, quando a informação constante 
na apostila não se encontra nos registros 
da autoridade apostilante que, suposta-
mente, expediu o documento.  

b) o documento apresentado (apostila) for 
muito diferente do modelo anexo à Con-
venção.
os “Certificados de Apostilas” expedidos 

por outros países, que não são parte da 
Convenção da Apostila, devem ser recusa-
dos em todos os Estados, por serem ilegíti-
mos e contrários à Convenção.

TRADUÇÃO
A tradução juramentada também deverá 
ser apostilada, igual ao documento que lhe 
faz correspondência. 
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os senadores aprovaram com 57 votos 
favoráveis, a indicação do ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça, João otávio de 
Noronha, para compor o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), no biênio 2016-2018. 
Integrante do STJ desde 2002, o ministro 
foi membro da Segunda, da Terceira e da 
Quarta Turma do tribunal e é membro da 
Corte Especial e do Conselho de Adminis-
tração do Superior Tribunal de Justiça.

Durante sabatina na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ), João otávio 
de Noronha afirmou que a justiça brasileira é 
lenta por causa dos sistemas de processo e 
de recursos complicados adotados. para ele, 
o país não possui um sistema racional para 
julgar e, portanto, é difícil o estabelecimento 

Senado aprova João Otávio de 
Noronha para a Corregedoria 
Nacional de Justiça
MAGISTrADo SubSTITuI NANCY ANDrIGHI A pArTIr 
Do DIA 24 DE AGoSTo No órGão NACIoNAL DE 
FISCALIzAção DA ATIvIDADE NoTArIAL E rEGISTrAL

de metas de produtividade para a Justiça.
o ministro João otávio de Noronha de-

fende mais investimentos na formação 
continuada dos magistrados como uma 
forma de combater a morosidade da Jus-
tiça. De acordo com Noronha, antes de 
colocar um jovem juiz em uma vara, é pre-
ciso proporcionar formação de dois a três 
anos na escola de magistratura, para que 
se aprenda matérias como psicologia judi-
ciária, planejamento estratégico e regras de 
administração pública, entre outras.

o Conselho Nacional de Justiça é uma ins-
tituição que tem o objetivo de aperfeiçoar o 
trabalho do sistema judiciário, especialmen-
te no que diz respeito ao controle e à trans-
parência administrativa e processual.
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Na data de 11 de maio do corrente ano, 
foi editado, pela Sra. Dilma Rousseff, na 
qualidade de Presidente da República, o 
Decreto Presidencial n.º 8.777 que institui 
a Política de Dados abertos do Poder Exe-
cutivo Federal.

Segundo o disposto no aludido Decre-
to, a Política de Dados Abertos do Poder 
Executivo Federal possui, dentre seus ob-
jetivos, promover, em até cento e oitenta 
dias da data de sua publicação, a divulga-
ção de dados contidos em bases de dados 
de órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fun-
dacional, sob a forma de dados abertos, 
passando tais dados a serem de livre utili-
zação pelo Governo Federal e pela socie-
dade.

Ademais, estabelece o Decreto que os 
Planos de Dados Abertos dos órgãos e das 
entidades da administração pública fede-
ral deverão priorizar a abertura dos dados 
de interesse público listados em seu Ane-
xo I, estando incluído neste anexo, den-
tre o rol daqueles dados considerados 
de interesse público, a base de dados do 
SIRC - Sistema Nacional de Informações 
de Registro Civil, que por sua vez contem 
informações acerca dos nascimentos, ca-
samentos, divórcios e óbitos das pessoas 
naturais.

Em linhas gerais, o texto do Decreto nº 
8.777/2016 estabelece o gravoso acesso 
irrestrito aos dados pessoais relativos à 
personalidade e ao estado civil da pessoa 
natural, permissivo totalmente reprovável, 

pois viola o sigilo dos dados dos cidadãos 
para os quais os Registradores Civis são 
compelidos a fornecerem ao Poder Pú-
blico, padecendo o Decreto, portanto, 
de clarividente inconstitucionalidade pela 
afronta ao artigo 5o, XII da Constituição 
do Brasil.

Nesse sentido, o direito à privacidade 
desdobra-se no direito à intimidade, à 
vida privada, à honra e à imagem, nos ter-
mos do inciso X do art. 5º da Constituição 
da República, bem como abrange a invio-
labilidade do sigilo de dados, nos termos 
do inciso XII do mesmo artigo, garantias 
as quais foram totalmente vilipendiadas 
pelo ato normativo que institui a Política 
de Dados Abertos do Poder Executivo Fe-
deral.

A inconstitucionalidade do Decreto não 
se limita a afrontar o art. 5º da Constitui-
ção da República. Nos termos do dispos-
to pelo art. 236 da Constituição Federal, 
regulamentado pelas Leis Federais n.º 
6.015/73 e n.º 8.935/94, a obtenção de 
informações pessoais dos cidadãos, no 
que tange à sua nacionalidade e estado 
civil, é atribuição dos Oficiais de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, sendo tal ser-
viço reservado constitucionalmente aos 
delegatários do Poder Público.

Os Oficiais delegados do Serviço Públi-
co são obrigados a lavrar certidão do que 
lhes for requerido e fornecer às partes as 
informações solicitadas, respeitando o di-
reito à intimidade de cada cidadão e não 
podendo enviar dados de cada pessoa a 
órgãos ou entidades privadas, salvo para 
fins meramente estatísticos.

O Registrador Civil das Pessoas Naturais 
tem o dever legal de guarda e sigilo das 
informações obtidas no exercício de suas 
atribuições, sigilo este que é aniquilado 
pelo Decreto n.º 8.777/16. Tal dever está 
previsto em nossa legislação, no art. 30, 
inc. VI, da Lei n.º 8.935/94, sendo que a 
mesma lei, em seu art. 31, IV, prevê, inclu-
sive, como infração disciplinar a violação 
deste sigilo.

Por sua vez, a Lei nº 12.527/11, que re-

gula o acesso a informações, é expressa 
em dispor que constituem condutas ilíci-
tas, que, inclusive, ensejam responsabili-
dade do agente público, divulgar ou per-
mitir a divulgação ou acessar ou permitir 
acesso indevido à informação sigilosa ou 
informação pessoal.

Ora, o Decreto nº 8.777 de 2016 ao 
permitir a divulgação e a publicidade dos 
dados pessoais relativos à personalidade e 
ao estado civil da pessoa natural, contidos 
no SIRC, autoriza uma conduta terminan-
temente vedada pela Lei de Acesso à In-
formação, verdadeiramente afrontando a 
intimidade, vida privada, honra e imagem 
das pessoas.

O SIRC, que foi criado pelo Decreto n.º 
8.270/2014, teve como objetivo apoiar 
e otimizar o planejamento e a gestão 
de políticas públicas que demandarem o 
conhecimento e a utilização dos dados 
relativos aos nascimentos, casamentos e 
óbito, vendando, terminantemente, aos 
órgãos e entidades públicas a divulgação, 
disponibilização e transferência dos dados 
pessoais das pessoas naturais a terceiros, 
vedação esta que implica em ilegal desvio 
de finalidade promovido pelo Decreto nº 
8.777/2016.

A possibilidade de conferência e utili-
zação indiscriminada dos dados pessoais 
dos cidadãos é uma questão demasia-
damente preocupante e que incide dire-
tamente sobre o direito fundamental à 
privacidade e seu corolário, o sigilo de da-
dos, na medida em que tais informações 
serão acessadas por terceiros, que inclusi-
ve poderão, se assim quiserem, custear o 
serviço prestado, podendo dar as mais di-
versas destinações aos dados adquiridos.

A instituição de Política de Acesso aos 
Dados Abertos não pode, em momento 
algum, sobrepujar o texto constitucional 
e ignorar as leis ordinárias existentes, de-
vendo, portanto, ser delimitada para que 
os dados a serem compartilhados não vio-
lem o direito constitucional à inviolabilida-
de da intimidade, bem como as determi-
nações legais vigentes.

“A possibilidade de conferência 
e utilização indiscriminada dos 
dados pessoais dos cidadãos é 
uma questão demasiadamente 
preocupante e que incide 
diretamente sobre o direito 
fundamental à privacidade”
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Já estão abertas as inscrições para o xVIII 
Congresso Brasileiro de Direito Nota-
rial e de Registro promovido pela As-
sociação dos Notários e registradores do 
brasil (Anoreg-br), em parceria com a As-
sociação dos Notários e registradores do 
Estado de Alagoas (Anoreg-AL).

o evento reunirá especialistas em Direito 
Notarial e registral de todo o país e será re-
alizado entre os dias 15 a 19 de novembro 
no hotel ritz Lagoa da Anta, em Maceió 
(AL), com o objetivo de debater os princi-
pais temas relevantes para a atividade ex-
trajudicial brasileira. 

Durante o Congresso serão abordados 
temas como o Direito Urbanístico Bra-
sileiro: Panoramas e Desafios, A Co-
dificação Brasileira e seu impacto nos 
Registros Públicos, Regulamentação 
das Normas pertinentes aos Cartó-
rios Extrajudiciais, Direito Tributário, 
além de outros temas afetos ao dia a dia de 
notários e registradores brasileiros.

Vem aí o XVIII Congresso Brasileiro de 
Direito Notarial e Registral em Maceió (AL)

INSTITuCIoNAL

SERVIÇO:
xVIII Congresso Brasileiro de 
Direito Notarial e de Registro
Local: Hotel ritz Lagoa da Anta - Maceió/AL
Data: 15/11/2016 à 19/11/2016      
Inscrições: 
http://www.anoreg.org.br/congresso2016/
Contatos: (61)3323-1555  
Informações: eventos@anoregbr.org.br

PREMIAÇÃO
Na ocasião também será entregue o 
Prêmio de Qualidade Total (PQTA 
2016), que reconhece os ofícios que 
atendem aos requisitos de excelência 
e qualidade na gestão organizacional e 
na prestação de serviços aos usuários. 
As inscrições para o prêmio podem ser 
feitas até o dia 12 de agosto.


