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O Brasil como 
modelo mundial 
de tecnologia

“Sem dúvidas, um dos 
destaques do evento foi o 

reconhecimento da eficiente 
atuação dos cartórios 

brasileiros na construção 
de um modelo de sucesso 

para o apostilamento 
de documentos.”

Caros colegas,

Entre os dias 16 e 18 de outubro, o Brasil foi sede do 11º Fórum Internacional do 
Programa de Apostila Eletrônica (e-APP) da Haia. O evento ocorreu em Fortaleza, no 
Ceará, e reuniu mais de 300 participantes nacionais e internacionais. 

Sem dúvidas, um dos destaques do evento – e que muito honra a classe extrajudicial bra-
sileira – foi o reconhecimento da eficiente atuação dos cartórios brasileiros na construção 
de um modelo de sucesso para o apostilamento de documentos.

Durante o Fórum, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou a apresentação oficial da 
nova plataforma brasileira de e-APP, que já está em fase final de testes no projeto piloto. 

Reforçando o papel de protagonista do Brasil no que se refe-
re a tecnologias voltadas para o segmento extrajudicial, nesta 
edição trazemos uma reportagem especial sobre a utilização da 
CRC Nacional: desde o que é, a norma que a criou, os benefícios 
para a atividade, os módulos existentes, os números de cada um 
e um passo a passo para o registrador saber como acessar e usar 
cada módulo. Mais do que um informativo, reforçamos o papel 
do Irpen/PR de ser um prestador de serviços. Conte conosco!

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR
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No dia 09.10, em Brasília, foi promovida a Assembleia de eleição da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos Fiscal e de Ética da Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil (Anoreg/BR), que reelegeu o tabelião de São Paulo 
Claudio Marçal Freire como presidente da entidade para o triênio 2020/2022.

A chapa vencedora, Experiência e Trabalho, foi a única inscrita no pleito 
e, conforme informou o presidente da Comissão Eleitoral, Ademar Custódio, 
todos os requisitos estatutários foram cumpridos.

“A minha palavra é de agradecimento. O nosso objetivo é continuar o 
nosso trabalho. Esses três anos foram difíceis, com muitas novidades, e os 
próximos anos também não parecem ser fáceis, mas contei nesse tempo 
com a colaboração, amizade, disposição e trabalho dos colegas da diretoria, 
os membros dos conselhos e demais entidades filiadas à Anoreg”, destacou 
o presidente reeleito.

“Vou continuar na luta pela atividade nos próximos anos. Sei que há 
dificuldades, mas conto com a união e colaboração de todos. Muito 
obrigado!”, concluiu Marçal.

Os Corregedores Gerais de Justiça do Brasil, reunidos no 82º Encontro 
do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça 
do Brasil (Encoge), divulgaram no dia 6 de setembro a Carta do Paraná, na 
qual elencam as conclusões do evento que durante três dias debateu aspectos 
técnicos e práticos das atividades judiciais e extrajudiciais.

Entre os temas destacados na conclusão do evento, dois deles referem-se 
à atividade extrajudicial, sendo o primeiro o de “apoiar o estudo sobre a 
incidência do ISS em Serventias vagas, sob designação de interinos”, 
e o segundo o de “apoiar, fomentar e difundir o Sistema de Biometria para 
a atividade extrajudicial”, tema este apresentado pela presidente do Colégio Nota-
rial do Brasil – Seção Paraná (CNB/PR), Monica Guimarães Macedo Dalla Vecchia.

CONTA GOTAS

Os acontecimentos do bimestre
LANÇAMENTOS, CONGRESSOS E DECISÕES: CONFIRA O QUE 
FOI DESTAQUE ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO

82º Encontro Nacional dos Corregedores
de Justiça divulga a Carta do Paraná

Claudio Marçal Freire é reeleito presidente da Anoreg/BR para o triênio 2020/2022

ITI homologa dispositivo criptográfico 
inovador para ambiente mobile e desktop

Câmara: Comissão aprova gratuidade 
de segunda via de identidade para idosos

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI homologou dispositivo 
criptográfico inovador que permite a utilização do certificado digital no 
padrão A3 diretamente em dispositivos móveis como smartphones e tablets. 
O produto permite serviços de identificação e autenticidade no modelo 
da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil também em 
computadores desktop mesmo que em ambientes sem conectividade com 
a internet. A homologação da solução foi publicada no Ato Declaratório 
Executivo nº 1/2019 no Diário Oficial do dia 24 de outubro.

O novo dispositivo consiste em um adesivo composto por um hardware 
acoplado a um simcard. Após a conexão do slot ao aparelho, a gestão 
de certificado e assinador digital se dá a partir de um aplicativo, um 
software. Assim, o dispositivo permite a comunicação integrada, mesmo em 
ambientes com restrição de conectividade com a internet.

O dispositivo armazena o certificado digital localmente com segurança 
para uso de acordo com os requisitos de segurança internacionais para 
módulos criptográficos. A solução permite levar a tecnologia de criptografia 
para o smartphone independentemente do produto ou aplicação.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos 
Deputados aprovou gratuidade para idosos na segunda via de documentos 
de identificação pessoal em caso de extravio, furto ou roubo. Será 
necessário apresentar boletim de ocorrência policial que ateste a perda ou 
roubo dos documentos.

O Projeto de Lei 196/19 inclui o direito no Estatuto do Idoso. A 
gratuidade não vale para Carteira Nacional de Habilitação, carteira da Ordem 
dos Advogados do Brasil ou de outras entidades profissionais, passaportes, 
ou carteira funcional de órgãos e entidades de administração pública.

O relator, deputado Ossesio Silva (REPUBLICANOS-PE), alterou a proposta 
para diminuir de 60 dias para 30 dias o prazo para a solicitação gratuita da 
segunda via. “O prazo assinalado no projeto de lei – que é de até sessenta 
dias – é bastante extenso, sendo razoável que seja modificado de modo que 
a solicitação ocorra em até trinta dias”, disse. Passado esse prazo, o idoso 
perde a gratuidade.
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Os 27 tribunais estaduais brasileiros operam desde o dia 12 de outubro com 
o novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA). Lançada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em agosto de 2019, a plataforma possui 
um inédito sistema de alertas, com o qual os juízes e as corregedorias podem 
acompanhar todos os prazos referentes às crianças e adolescentes acolhidos 
e em processo de adoção, bem como de pretendentes. O objetivo é dar mais 
celeridade na resolução dos casos e maior controle dos processos.

Regido pela Resolução CNJ nº 289/2019, o Sistema Nacional de Ado-
ção e Acolhimento (SNA) traz uma visão integral do processo da criança e 
adolescente desde sua entrada no sistema de proteção até a sua saída, quer 
seja pela adoção quer seja pela reintegração familiar, considerando melhor 
interesse da criança e do adolescente. Atualmente, mais de 9 mil crianças 
estão aptas à adoção no Brasil. Pelo sistema, as Varas de Infância e Juventude 
terão acesso ao processo das crianças, com alertas sobre prazos já vencidos, a 
vencer ou em trâmite regular.

Além disso, a implantação do SNA, que passou a ser obrigatória para os 
tribunais, vai integrar os dados de todos os órgãos, realizando buscas automá-
ticas de famílias para as crianças em qualquer região do país. O Cadastro Na-
cional da Adoção (CNA) e o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), 
ambos do CNJ, deixarão de ser alimentados.

De acordo com a subcoordenadora do Grupo de Trabalho de Gestão dos Sis-
temas e Cadastros do CNJ, Isabely Mota, o SNA engloba os cadastros municipal, 
estadual e nacional de pretendentes à adoção, o que permite maior controle 
das filas de habilitados. A parte principal é a associação da criança com o 
pretendente: se não há disponibilidade no município, o sistema permite que seja 
feita uma busca no estado,  a seguir, em outras unidades da federação e, então, 
entre pretendentes internacionais, vinculando a criança disponível ao primeiro 
pretendente da lista, acelerando, assim, o processo de adoção.

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, publicou 
uma decisão, após Pedido de Providências da Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado do Paraná, sobre a aplicação da Lei 13.726/2018, conhecida 
como Lei de Desburocratização, que racionaliza atos e procedimentos 
administrativos nos órgãos públicos.

Segundo Martins, “a atividade extrajudicial brasileira, por força do 
disposto no art. 236 da Constituição Federal, apresenta-se como delegação 
do poder público, porém, exercida em caráter privado”.

“Esta característica do serviço extrajudicial brasileiro é de fundamental 
importância para que se possa concluir pela aplicação ou não da lei da 
desburocratização aos serviços notariais e registrais do país”, pontuou ainda.

Na decisão, o corregedor nacional afirma que, portanto, “a lei 
desburocratiza as relações do cidadão com o Poder Público e não o 
particular”.

Novo sistema de adoção e acolhimento já é realidade no país

Decisão do CNJ destaca 
que Lei 13.726/2018 
não se aplica aos serviços 
notariais e registrais

PRETENDENTES
Uma das novas funcionalidades do sistema é o pré-cadastro de pretendentes, 
que podem inserir seus dados pessoais e o perfil da criança ou adolescente 
que deseja adotar. Depois, o sistema informa a lista de documentos necessá-
rios para iniciar o processo de habilitação à adoção, que devem ser levados 
à Vara de Infância e Juventude mais próxima de sua residência para iniciar o 
processo. Os pretendentes também possuem uma área de acesso exclusivo, 
onde os postulantes com habilitação válida podem verificar seu perfil, sua 
posição na fila municipal e estadual e realizar alterações em seus meios de 
contato, como e-mail e telefone. Atualmente, o Judiciário tem um cadastro 
de mais de 46 mil pretendentes.

O SNA conta ainda com área para consultas de estatísticas públicas, dis-
poníveis ao público e geral, como, por exemplo, de crianças acolhidas, aptas 
à adoção, ou pretendentes habilitados à adoção, com gráficos referentes a 
idade, gênero, entre outros.
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Apostila da Haia:
modelo brasileiro é destaque
em Fórum Internacional

Abertura oficial contou com autoridades e representantes da atividade notarial e registral

Mais de 300 participantes nacionais e inter-
nacionais participaram da abertura oficial 
do 11º Fórum Internacional do Programa 
de Apostila Eletrônica (e-APP) da Haia, que 
ocorreu entre os dias 16 e 18 de outubro, 
no hotel Gran Marquise, na cidade de For-
taleza, e que teve como grande destaque 
o reconhecimento da eficiente atuação dos 
cartórios brasileiros na construção de um 
modelo de sucesso para o apostilamento 
de documentos.

“O Brasil construiu uma história de su-
cesso para a Convenção da Haia”, cravou 

o secretário-geral da Conferência da Haia 
de Direito Internacional Privado (HCCH), 
Christophe Bernasconi. “Testemunhamos 
como os documentos são emitidos e fica-
mos verdadeiramente impressionados com 
a estrutura de apostila no Brasil e com seus 
quase cinco milhões de emissões em pouco 
mais de três anos”, afirmou.

Para o secretário-geral da HCCH, o Bra-
sil caminha muito bem para a implanta-
ção do registro eletrônico para validação 
de apostilas com o lançamento do e-APP 
eletrônico, que ocorrerá no último dia do 

evento. “A apostila traz impacto prático na 
vida das pessoas e a modalidade eletrôni-
ca propiciará um avanço ainda maior para 
o sistema brasileiro, que está se tornando 
referência para vários países”, completou, 
afirmando ser este o maior evento já reali-
zado pela Conferência.

Representando o Ministério das Rela-
ções Exteriores no evento, o ministro An-
dré Veras Guimarães, responsável pela 
Convenção da Haia no Itamaraty, ressaltou 
a decisão muito feliz de trabalhar com o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com 

EVENTO REALIZADO EM FORTALEZA, NO CEARÁ, FOI MARCADO AINDA PELO LANÇAMENTO 
DA APOSTILA ELETRÔNICA NO PAÍS, COM PRESENÇA DO MINISTRO DIAS TOFFOLI
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“O Brasil construiu uma história 
de sucesso para a Convenção 

da Haia. Testemunhamos como 
os documentos são emitidos 
e ficamos verdadeiramente 

impressionados com a estrutura 
de apostila no Brasil e com 

seus quase cinco milhões de 
emissões em pouco mais de 

três anos”

Christophe Bernasconi, 
secretário-geral da Conferência da Haia 
de Direito Internacional Privado (HCCH)

A cerimônia de abertura do evento con-
tou ainda com a participação do presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
desembargador Washington Luiz Bezerra 
de Araújo, do deputado José Sarto Noguei-
ra Moreira, presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Ceará, autoridades do 
Poder Judiciário nacional, representantes 
de delegações de países membros da Con-
venção da Haia e notários e registradores 
de diversas regiões do País.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS 
E AVANÇOS DO E-APP
Em seu segundo dia de programação, o 
Fórum reuniu representantes de alguns dos 
117 países signatários da convenção para 
debater soluções, apresentar o atual cená-
rio do local de atuação e trocar experiên-
cias sobre a viabilidade da implantação de 
determinadas soluções.

O início dos trabalhos se deu com a 
apresentação do assessor jurídico da Ha-
gue Conference on Private International 
Law (HCCH), Brody Warren, que detalhou 
os procedimentos para o apostilamento e 
explicou as categorias do chamado e-Re-
gister, um agrupamento de registros eletrô-
nicos que fazem parte do e-App.

“Começamos pela categoria Básica, ou 
seja, uma mera confirmação de que uma 
apostila está de acordo com os dados inse-
ridos pelo usuário. Em seguida, a categoria 
Intermediária, que além das informações 
gerais do documento possui uma compa-
ração visual com outro documento similar 
e, finalmente, na categoria Avançada, que 
conta com a confirmação de dados, a com-
paração visual e uma verificação digital”.

Após a fala de Warren, iniciou-se o pri-
meiro painel de especialistas do dia, deno-
minado de Movimento Global, e mediado 
pelo secretário-geral da HCCH, Christophe 
Bernasconi. Deste debate participaram re-
presentantes de jurisdições que implemen-
taram recentemente o e-App, como Bélgi-
ca, Bolívia e Filipinas.

Diretora do Serviço de Legalizações, Ser-
viço Público Federal de Assuntos Exteriores, 
Comércio Exterior e Cooperação para o De-

os cartórios para implantar a Convenção da 
Apostila no Brasil. “Fizemos a melhor esco-
lha possível. Sabíamos da capilaridade e da 
competência dos notários e registradores, 
da qualidade e seriedade de seu trabalho e 
o resultado superou todas as nossas expec-
tativas”, disse.

Já o ministro Humberto Martins, cor-
regedor nacional de Justiça, destacou a 
miscigenação étnica entre os povos como 
uma característica brasileira, apontando 
a diversidade religiosa e racial como uma 
característica nacional que faz com que 
os brasileiros busquem uma integração 
cada vez maior com os demais países do 
mundo. “São características que tornam 
o uso da apostila cada vez mais comum 
no Brasil”.

“Milhões de pessoas ao redor do mun-
do tem seus problemas facilmente resolvi-
dos com a simples emissão da apostila e 
no Brasil, sob a égide do Poder Judiciário, 
e o trabalho qualificado de seus notários e 
registradores implantou-se um modelo de 
transparência, célere, seguro e de qualida-
de, que faz com que outras nações venham 
conhecer e buscar nossa expertise para 
avançarem na implantação da Convenção 
da Haia”, concluiu.

Representando os notários e registrado-
res brasileiros, o presidente da Associação 
de Notários e Registradores do Brasil (Ano-
reg/BR), Claudio Marçal Freire, destacou 
os números de apostilamento realizados 
pelos cartórios brasileiros nos três anos de 
implantação da apostila e reforçou o papel 
dos cartórios no processo de desjudicializa-
ção no Brasil, apontando a atuação do seg-
mento em procedimentos de divórcios, usu-
capião, mediação, recuperação creditícia, 
abertura de empresas e emissão de CPFs.

“Com o apostilamento, temos orgulho 
de possibilitar ao cidadão brasileiro a facili-
dade de ter este serviço em sua cidade, de 
forma simplificada, rápida e barata, pondo 
fim a um procedimento extremamente bu-
rocrático”, disse. “E os cartórios podem ser e 
podem fazer ainda mais pela facilitação dos 
negócios no Brasil. Cartórios são sinônimos 
de desburocratização e têm a confiança de 
88% da população brasileira”, completou.

Representando os registradores civis bra-
sileiros, o presidente da Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil), Arion Toledo Cavalheiro Jú-
nior, apontou o serviço do apostilamento 
como uma demonstração da eficiência do 
segmento na prestação de serviços à popu-
lação. “São quase de dois milhões de apos-
tilamentos ao ano e que agora, com um tra-
balho conjunto das entidades de notários e 
registradores com o CNJ, permitirá o avan-
ço para a utilização de um software total-
mente eletrônico, que poderá ainda servir 
de modelo para outras nações”, afirmou.

Também presente ao evento, o presiden-
te do Conselho Federal do Colégio Notarial 
do Brasil (CNB), Paulo Roberto Gaiger Ferrei-
ra apontou que os notários e registradores 
entregam o serviço praticamente no mesmo 
dia, com preço mais acessível e ampla ca-
pilaridade, permitindo às pessoas de outros 
países a conferência da procedência e au-
tenticidade do documento. “A apostila ele-
trônica é fundamental para que a integração 
cada vez maior entre as nações se dê com 
segurança jurídica e agradecemos ao Gover-
no brasileiro ter confiado em nós para esta 
prestação de serviços à sociedade”, finalizou.
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Claudio Marçal Freire destacou os números de apostilamento realizados pelos cartórios 
brasileiros nos três anos de implantação da apostila

“Cartórios podem ser e 
podem fazer ainda mais pela 
facilitação dos negócios no 

Brasil. Cartórios são sinônimos 
de desburocratização e têm 

a confiança de 88% da 
população brasileira”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

senvolvimento da Bélgica, Julie Remy falou 
sobre o eLegalization Project, parte inte-
grante do e-App no país para a legalização 
e apostilamento de documentos.

“Primeiramente, é preciso se cadastrar em 
um site, fazer o upload do documento. In-
formações adicionais sobre o requerente da 
legalização devem ser mencionadas. O servi-
ço de legalização então verifica o documen-
to e, na impossibilidade de sua realização, 
o solicitante receberá uma mensagem expli-
cando sobre o problema e como solucioná-
-lo. Se estiver tudo ok, o solicitante receberá 
uma solicitação de pagamento eletrônico. 
Após o recebimento do pagamento, o de-
partamento enviará então a e-apostila, a 
e-legalização ou a legalização em papel”.

Silvia Rivera Aguilar, diretora Geral de 
Coordenação Institucional e Legalizações, 
Ministério das Relações Exteriores da Bo-
lívia, falou sobre o Sistema Integrado de 
Apostillado (SIA), implementado no país 
em maio de 2018.

“É uma solução simplificada em que uti-
lizamos as tecnologias de informação e co-
municação já em uso no país, promovendo 
fácil acesso aos serviços, a facilitação de 
documentos e assinaturas digitais, dimi-
nuindo o uso de papel e de tempo”.

Secretário Adjunto, Escritório de Assun-
tos Consulares, Departamento de Assuntos 
Exteriores das Filipinas, Neil Frank R. Ferrer, 
falou sobre a composição em si do modelo 
de apostilamento impresso no país.

“O papel é impresso por um órgão go-
vernamental de segurança, além de ser qui-
micamente tratado e contar com QR Code 
e acesso com biometria. Em novembro, te-
remos algumas melhorias como o QR Code 
podendo ser acessado on e off-line, além 
de outros adicionais de segurança”.

O segundo painel do dia, A Jornada 
de Implementação, teve a moderação 
do desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJ-SP), Marcelo 
Berthe, e participação da diretora do Es-
critório de Direito da União, Direito Inter-
nacional Privado e Cooperação Civil, Dire-
ção de Assuntos Civis e Selos da França, 
Christelle Hilpert; do diretor da Divisão de 
Legalização de Documentos da República 
Dominicana, Teófilo Rosario Martínez e do 
diretor Adjunto de Direito Internacional, 
Divisão de Autoridades Centrais & Direito 
Internacional, Diretoria Geral de Assuntos 
Jurídicos Administrativos, Ministério de 
Direito e Direitos Humanos da Indonésia, 
Azharuddin.

Os painelistas trataram especialmente 
dos desafios da implementação da apos-
tila eletrônica e reforçaram a importância 
da troca de experiências, já que os desafios 
podem variar muito de país para país.

“Acredito que um evento que reúne as 
partes notarial e registral é fundamental. 
Aqui é uma oportunidade de ressaltar tan-
to as nossas fortalezas quanto as nossas 
fraquezas e aprender com a prática dos de-
mais”, afirmou Teófilo Rosario Martínez, da 
República Dominicana, que aderiu à Con-
venção da Haia há mais de dez anos.

O terceiro painel, Novidades e Desafios 
Específicos, foi moderado pelo procurador-
-supervisor de Serviço para Cidadãos no 

Exterior, Escritório de Assuntos Consulares, 
Divisão de Assuntos Jurídicos, do Depar-
tamento de Estado dos Estados Unidos, 
William P. Fritzlen. As participantes foram 
a assessora GIT da Apostila e Legalizações 
da Colômbia, Amparo de la Cruz Tamayo 
Rodriguez; a assessora Principal de Gover-
no Adjunta (Organizações Internacionais & 
Cooperação), Departamento de Justiça, Re-
gião Administrativa Especial de Hong Kong, 
Lorraine Chan, e a diretora do Escritório de 
Legalizações, Ministério Federal para a Eu-
ropa, Integração e de Assuntos Internacio-
nais, Edeltraud Messner.

“Pelo menos 60% das documentações 
feitas na Colômbia hoje não possuem 
nenhuma intervenção humana em suas 
elaborações. Isso é fruto de um trabalho 
permanente e é uma luta do país hoje”, 
enfatizou Amparo.

Na visão de Edeltraud Messner, a rea-
lização de um evento como o 11º Fórum 
Internacional do Programa de Apostila Ele-
trônica (e-App) da Haia permite ver quais 
passos já foram dados, quais ainda faltam 
e resumiu a história da apostila na Áustria.

“Somos signatários desde 1968, então, 
somos relativamente bem antigos. É um 
trabalho que facilita a vida de cidadãos e 
prestadores de serviço. A implementação 
de uma legalização eletrônica é uma van-
tagem ainda maior, economizando muitos 
passos. É um serviço para pessoas”.
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Arion Toledo Cavalheiro Júnior, apontou o serviço do apostilamento como uma 
demonstração da eficiência do segmento na prestação de serviços à população

“Um trabalho conjunto 
das entidades de notários 
e registradores com o CNJ 
permitirá o avanço para a 
utilização de um software 
totalmente eletrônico, que 

poderá ainda servir de modelo 
para outras nações”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

“Hoje mostramos que já nascemos digi-
tais e agora apresentamos um novo siste-
ma, mais simples e amigável, uma vez que 
utilizamos uma tecnologia mais avançada”, 
afirmou Benício, que informou que o siste-
ma se encontra em fase final de testes no 
projeto piloto. “Logo teremos uma plata-
forma que permitirá a consulta via aplica-
tivos diretamente no celular, dando ainda 
mais segurança ao modelo atual, uma vez 
que o QR Code pode ser manipulado e di-
recionado a um site inseguro”, completou.

O ministro Dias Toffoli saudou a novi-
dade lançada durante o evento. “Desde o 
início dos trabalhos da Apostila da Haia no 
Brasil, sua aplicação tem sido crescente. No 
período entre julho de 2016 a setembro de 
2019, foram concluídos quase 5 milhões 
de atos, que são realizados precipuamen-
te nas unidades do serviço extrajudicial e 
aí então a importância dessa integração e 
desse compromisso dos órgãos auxiliares 
do Poder Judiciário – os notários e registra-
dores -, que garantem a segurança jurídica 
e a fé pública a este novo serviço presta-
do à sociedade”, afirmou. “Com esta nova 
plataforma este serviço será ainda mais di-
namizado, beneficiando a população brasi-
leira”, disse.

Chamado de Apostil, o novo sistema 
de apostilamento eletrônico do Brasil tem 
como premissas aproveitar os anos de 
experiência da versão atual, melhor usa-
bilidade, sendo open source, e trazendo 
a possibilidade de ser utilizado em outros 
países e as consultas em aplicativos mo-
bile para validação. O sistema terá ainda 
suporte nos idiomas português, inglês e 
espanhol, além do suporte para assinatura 
digital em vários países.

O painel 4, A Estrada à Frente, apre-
sentou os desenvolvimentos tecnológicos 
atuais e previstos, incluindo tecnologias de 
contabilidade distribuída que podem trans-
formar os procedimentos atuais para emis-
são, registro e verificação da Apostila da 
Haia. A moderação foi do primeiro secretá-
rio da HCCH, João Ribeiro-Bidaoui, e o de-
bate foi realizado entre a diretora Técnica 
Consular, Direção de Assuntos Consulares, 
Ministério das Relações Exteriores e Culto 
da Argentina, Laura Pace; o professor do 
Departamento de Finanças da Faculdade 
de Negócios da Universidade de Hanyang, 
na Coreia do Sul, Hyoung-Goo Kang e a 
diretora de Equipe, Nascimentos, Óbitos, 
Casamentos e Cidadania, Departamento 
de Assuntos Interiores da Nova Zelândia, 
Selesitina Faamoe.

“Aderimos à Convenção da Haia em 
junho de 2007 e, naquele mesmo ano, já 
implementamos um sistema de apostila-
mento. Em 2016, elaboramos um segundo 
sistema e passamos a contar com um re-
gistro eletrônico. E desde junho de 2019, 
começamos a aplicar o blockchain para 
legalizações consulares e cooperamos com 
pelo menos 14 instituições financeiras no 
país”, resumiu Hyoung-Goo Kang.

O dia de atividades foi encerrado com 
um debate entre o representante para a 
América Latina e Caribe da HCCH, Ignacio 
Goicoechea, e o professor de Direito Inter-

nacional Privado da Universidade de São 
Paulo, Gustavo Mônaco.

“Sempre que se dá a chegada de um 
novo membro em um grupo que já está 
organizado, é possível se reorganizar dian-
te daquilo que está acontecendo. O Brasil, 
depois de muito tempo, passou a aceitar 
documentos apostilados porque havia um 
interesse de parte da sociedade brasileira. 
Passamos então a apostilar também”, afir-
mou Mônaco.

 “O principal objetivo destes painéis é 
discutir o que nunca se foi dito e ofere-
cer soluções para se adaptar brevemente, 
proporcionando um cenário de segurança 
tanto do usuário quanto do ponto de vista 
técnico”, salientou Goicoechea.

O LANÇAMENTO DA 
PLATAFORMA BRASILEIRA DE E-APP
No último dia do evento, o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) realizou a apresen-
tação oficial da nova plataforma brasileira 
de e-APP com participação do presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli.

A apresentação foi conduzida pelo ta-
belião do 1º Ofício de Notas, Registro Civil 
e Protesto de Títulos do Distrito Federal, 
Hércules Benício; pela registradora do 18º 
Registro Civil de São Paulo - Subdistrito do 
Ipiranga, Karine Boselli, e pelo juiz auxiliar 
do CNJ, Bráulio Gusmão.



10

CAPA 

Brody Warren detalhou os procedimentos para o apostilamento e explicou as categorias 
do chamado e-Register

“Milhões de pessoas ao redor 
do mundo tem seus problemas 

facilmente resolvidos com a 
simples emissão da apostila”

Humberto Martins, ministro do CNJ

CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES
Na última parte do Fórum, como de praxe, 
foram divulgadas as Conclusões e Recomen-
dações. O debate foi conduzido pelo Secre-
tário-Geral da HCCH, Christophe Bernasco-
ni; pelo Diretor Jurídico da HCCH, Brody 
Warren; pelo Primeiro Secretário da HCCH, 
João Ribeiro-Bidaoui e pelo Ministro das 
Relações Exteriores do Brasil, André Veras.

Uma das informações de destaque foi a 
quantidade de participantes, que passou 
dos 350 e conferiu, ao evento de Fortaleza, 
um comparecimento recorde na história da 
realização do Fórum:

1. Entre 16 e 18 de outubro de 2019, 
mais de 350 especialistas de mais de 40 
Partes Contratantes e não-Contratantes se 
reuniram em Fortaleza, Brasil, para parti-
cipar do 11º Fórum Internacional sobre o 
Programa de Apostilas Eletrônicas (e-APP). 
Até o presente momento, este é o maior 
número de participantes a comparecerem 
a um Fórum na história do e-APP.
 2. O Fórum foi organizado pela Secretaria 
Permanente da Conferência da Haia de Direi-
to Internacional Privado (HCCH) em conjun-
to com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
o Ministério das Relações Exteriores do Bra-
sil, a Associação dos Notários e Registrado-
res do Brasil (ANOREG), o Conselho Federal 

do Colégio Notarial do Brasil e a Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Natu-
rais do Brasil. Os participantes agradeceram 
e felicitaram os organizadores por mais uma 
edição bem-sucedida do Fórum, a segunda 
a ser realizada na região da América Latina.
 
IMPORTÂNCIA GLOBAL 
E PROMOÇÃO DO E-APP

3. Foi com grande satisfação que os par-
ticipantes notaram o contínuo interesse 
global tanto na Convenção da HCCH de 5 
de outubro de 1961 relativa à Supressão da 
Exigência da Legalização dos Atos Públicos 
Estrangeiros (Convenção HCCH da Aposti-
la), quanto, especificamente, no e-APP. Os 
participantes elogiaram a firme determina-
ção das autoridades competentes em ga-
rantir o funcionamento seguro e eficaz da 
Convenção por meio do e-APP.
 4. Reconhecendo o significativo impacto 
positivo que o e-APP causa na facilitação 
dos procedimentos de emissão e verifica-
ção da Apostila, bem como na melhoria 
do acesso a serviços para cidadãos mun-
dialmente, as autoridades competentes 
das atuais e futuras Partes Contratantes da 
Convenção HCCH da Apostila são incen-
tivadas a considerar a implementação de 
ambos os componentes do e-APP (ou seja, 
os componentes e-Apostila e e-Registro).[1]

Já a registradora Karine Boselli detalhou, 
em sua apresentação, toda a legislação que 
está por trás do sistema de apostilamen-
to no Brasil, como o Decreto Legislativo 
148, de 12 de junho de 2015, o Decreto 
8660/2016, também chamado de Conven-
ção de Haia, e a importância das centrais 
compartilhadas em um cenário que deman-
da cada vez mais tecnologia e interação.

“O Registro Civil está presente em todos 
os pequenos municípios. Em uma peque-
na localidade haverá uma representação 
de cartórios. Para facilitar a troca de infor-
mações entre notários e registradores, as 
associações, sob a tutela da Anoreg Brasil, 
com o respaldo do CNJ, criaram a figura de 
centrais interligadas, onde é possível, além 
da conferência dos dados, verificar se a re-
gistradora é a oficial de determinado cartó-
rio e qual o sinal público dela”.

Ambos os palestrantes destacaram a 
necessidade da criação de um banco de 
dados nacional de autoridades emisso-
ras de documentos públicos, assim como 
de tradutores, tornando o procedimento 
de validação das assinaturas mais rápido, 
acessível e seguro para todas as autorida-
des apostilantes.

A cerimônia foi encerrada pelo ministro 
Dias Toffoli, que ressaltou a honra do Es-
tado brasileiro estar sediando pela primeira 
vez um Congresso da Convenção da Apos-
tila na América.

Toffoli salientou ainda que o Fórum não 
está restrito apenas ao debate teórico das 
soluções tecnológicas para implementação 
da Apostila da Haia. “Não ficamos apenas 
na discussão do uso de recursos e inova-
ções que surgem todos os dias. As discus-
sões ganham proporções ainda mais signi-
ficativas porque nos encontros são trazidas 
novas soluções concretas para o aprimo-
ramento e a classificação da utilização da 
Apostila da Haia com a aplicação nos mais 
avançados meios eletrônicos que as inova-
ções tecnológicas podem oferecer”.
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[1] O e-APP compreende dois componentes, o e-Aposti-
la e o e-Registo. O componente e-Apostila é a emissão 
efetiva do certificado de apostila em formato electrónico, 
com assinatura electrónica. O componente e-Registo é o 
mesmo registro exigido pelo Art. 7 da Convenção, mas 
quando as entradas no registro podem ser consultadas 
eletronicamente (geralmente online) e a verificação da 
Apostila ocorre eletronicamente.

Evento teve como destaques o comparecimento em massa e o reconhecimento da 
eficiente atuação dos cartórios brasileiros

5. Além do trabalho promocional rea-
lizado pela Secretaria Permanente, os 
participantes reconheceram a grande 
importância das atividades promocionais 
conduzidas pelas autoridades competen-
tes que já implementaram o e-APP. Estas 
autoridades competentes podem parti-
lhar suas experiências positivas e teste-
munhar o verdadeiro valor e impacto do 
e-APP, inspirando outras Partes Contra-
tantes da região ou ao redor do mundo. 
Neste sentido, as autoridades competen-
tes são encorajadas a registrar os dados 
estatísticos e a partilhá-los regularmente 
com a Secretaria Permanente. Tal infor-
mação incluiria não somente o número 
de apostilas emitidas e o tipo de docu-
mentos subjacentes, mas também as in-
formações relativas à economia de tempo 
e recursos em comparação aos procedi-
mentos anteriores da Apostila (por exem-
plo, a emissão/verificação de papéis) e à 
legalização tradicional. Essa informação 
deve ser publicada na Seção da Apostila 
no sítio eletrônico da HCCH. A Secreta-
ria Permanente foi também convidada 
a considerar a padronização de critérios 
estatísticos a fim de garantir uma análise 
quantitativa e qualitativa que incentive a 
análise de políticas conexas e relevantes.

PRÁTICAS DE EXECUÇÃO

6. Recordando que os participantes da 
edição anterior do Fórum assinalaram a 
ocasião da décima edição com a compila-
ção de um programa oficial de Conclusões 
e Recomendações do Fórum e-APP, os par-
ticipantes deste 11º Fórum aproveitaram 
a oportunidade para reafirmar as C&R do 
10º Fórum e encorajaram as Partes Contra-
tantes a fazerem referência às mesmas ao 
considerarem a implementação de algum 
ou ambos os componentes do e-APP, de-
signadamente as C&R nrs. 20 a 22 sobre 
mecanismos digitais de certificação.
 7. Os participantes recomendaram às au-
toridades competentes que estão conside-
rando implementar o e-APP que explorem a 
utilização dos mais recentes avanços e so-
luções tecnológicas, incluindo, sempre que 
possível, tecnologias de ledger distribuído. 
Os participantes recomendaram, ainda, 
que as autoridades competentes que já im-
plementaram o e-APP monitorem seu de-
senvolvimento e considerem, sempre que 
possível, a atualização ou o aperfeiçoamen-
to da sua infraestrutura do e-APP conforme 
apropriado, de modo que acompanhem o 
ritmo da tecnologia.

8. Quando qualquer um dos componentes 
do e-APP é implementado, ou se as Partes 
Contratantes alteram as práticas e procedi-
mentos do e-APP, os participantes evocaram 
a importância de informar a Secretaria Per-
manente e as outras Partes Contratantes (e, 
em alguns casos, o depositário da Conven-
ção, i.e. o Ministério dos Negócios Estran-
geiros dos Países Baixos), bem como de dis-
ponibilizar informações ao público em geral.
 9. À luz das deliberações do 11º Fórum, 
os participantes também pediram a consi-
deração pela Secretaria Permanente acer-
ca da inclusão de uma série de tópicos de 
discussão na agenda da próxima reunião da 
Comissão Especial sobre o funcionamento 
prático da Convenção da Apostila. Estes tó-
picos, conforme sugerido pelos participan-
tes do Fórum, incluem: uma avaliação sobre 
se a utilização mais alargada de tecnologias 
de registo distribuído pode suportar e me-
lhorar ainda mais o e-APP na operacionali-
zação prática da Convenção, principalmente 
no que diz respeito aos e-Registros. A fim de 
preparar essas discussões, os participantes 
convidaram o Conselho de Assuntos Gerais 
e Políticos (CGAP) a considerar a possibilida-
de de estabelecer um Grupo de Especialistas, 
que deverá incluir especialistas em tecnolo-
gias de informação, para aprofundar estas 
questões; possíveis esforços em prol da con-
tínua promoção da interpretação e aplicação 
consistentes das exclusões previstas no Arti-
go 1(3); como a Secretaria Permanente po-
deria disponibilizar mais informações sobre 
práticas das Partes Contratantes, incluindo 
mecanismos digitais de certificação, na Se-
ção da Apostila no sítio eletrônico da HCCH.

 
PRÓXIMO FÓRUM

10. Em conformidade com o mandato 
conferido pelo CGAP da HCCH (na C&R 
n.º 35 da Reunião de 2019), o 12.º Fórum 
e-APP será sediado na Haia para coincidir 
com a próxima reunião da Comissão Es-
pecial, prevista para outubro de 2021, por 
ocasião do 60º aniversário da Convenção 
HCCH da Apostila.
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JURÍDICO

Conheça a fundo
os Provimentos

relacionados com
o Registro Civil
publicados em

2019
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PROVIMENTO Nº 289 DE 16 DE MAIO DE 2019

O Corregedor da Justiça do Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO o contido no SEI 0029434-94.2019.8.16.6000;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento da regulamenta-
ção dos serviços de Registro Civil no tocante às comunicações dirigidas 
aos órgãos da Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO que os arts. 68 da Lei 8.212/91 (Lei da Seguridade 
Social) e 8º do Decreto 8.270/2014 obrigam o Registrador Civil de Pes-
soas Naturais a comunicar ao INSS, até o dia 10 de cada mês, o registro 
dos nascimentos, natimortos, casamentos e óbitos ocorridos no mês 
imediatamente anterior;

CONSIDERANDO o elevado número de benefícios previdenciários pa-
gos após o óbito segurado, causado, sobretudo, em razão do lapso 
temporal decorrido entre o registro do óbito e a comunicação do Re-
gistrador Civil à Autarquia Previdenciária;

CONSIDERANDO a possibilidade de automatização da concessão de 
benefícios previdenciários com a maior celeridade e fidedignidade das 
informações prestadas pelo Oficial de Registro Civil ao INSS;

CONSIDERANDO o substancial impacto financeiro decorrente do pa-
gamento indevido de benefícios previdenciários, bem como suas reper-
cussões administrativas e judiciais;

CONSIDERANDO a influência direta do processo de automatização da 
concessão de benefícios previdenciários ao cidadão, ao erário, à Autar-
quia Previdenciária e, indiretamente, ao próprio Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de despender esforço interinstitucio-
nal visando garantir maior eficiência ao serviço público;

CONSIDERANDO a possibilidade de colaboração convencionada em 
Reunião realizada em 03/04/2019, na presença de representantes do 
Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná (IRPEN), da 
Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), do 
Instituto Nacional do Seguro Social, da Procuradoria Federal Especializa-
da junto ao INSS, do Centro de Inteligência da Justiça Federal do Paraná 
e da Defensoria Pública da União;

RESOLVE:

Art. 1º O Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais remeterá, em até 01 
(um) dia útil após a lavratura do ato, ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC 
ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, 
dos natimortos, dos casamentos e dos óbitos registrados na serventia.

PROVIMENTO Nº 290 DE 18 DE JUNHO DE 2019

O Corregedor da Justiça do Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções legais, 

CONSIDERANDO o decidido no SEI 00066858-10.2018.8.16.6000;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o artigo 1°, do Provimento 280/2018, de 14/09/2018, 
para que passe a ter a seguinte redação:

Art. 1º Os responsáveis pelos Tabelionatos de Notas, Serviços de Regis-
tro de Imóveis, Tabelionato de Protesto de Títulos, Serviços de Registro 

O Provimento Nº 289 altera o prazo para que os Oficiais de Registro Civil de Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná remetam ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
a relação dos nascimentos, natimortos, casamentos e óbitos registrados.

§ 1º Para os registros de nascimento constarão das informações, obri-
gatoriamente, o CPF, o gênero, a data e o local de nascimento do re-
gistrado, bem como o nome completo, o gênero, a data e o local de 
nascimento e CPF da filiação.

§ 2º Para os registros de natimorto, constarão os dados que couberem, 
podendo ser indicado prenome e sobrenome do registrando pelos pais.

§ 3º Para os registros de casamento e de óbito, constarão da informa-
ção, obrigatoriamente, a filiação, o gênero, o CPF, a data e o local de 
nascimento, bem como, acaso disponíveis, os seguintes dados:

a) número de inscrição do PIS/PASEP;
b) número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS;
c) número de benefício previdenciário - NB, se a pessoa falecida for 

titular de qualquer benefício pago pelo INSS;
d) número de registro da Carteira de Identidade e respectivo órgão 

emissor;
e) número do título de eleitor;
f) número e série da Carteira de Trabalho.

§ 4º No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, nati-
morto, casamento ou óbito no mês, deverá o Titular do Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Naturais comunicar este fato ao INSS no primeiro 
dia útil do mês subsequente.

§ 5º Em caso de indisponibilidade temporária de acesso à internet ou 
aos sítios e sistemas eletrônicos de remessa das informações, fica o 
prazo de envio prorrogado ao dia útil subsequente.

§ 6º Deverá o Oficial acessar o Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil - SIRC, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prática 
do ato, para verificar se as informações por ele prestadas no mês ante-
rior estão atualizadas, devendo gerar e arquivar relatório eletrônico dos 
citados dados na serventia.

§ 7º O descumprimento dos deveres estabelecidos neste dispositivo 
sujeitará o Registrador Civil às penalidades disciplinares previstas na Lei 
8.935/94.

Art. 2º Este Provimento entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua 
publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Curitiba 16 maio 2019

Des. Luiz Cezar Nicolau, 
Corregedor da Justiça

CGJ/PR publica atualização do Provimento nº 280/18 e define paga-
mento opcional por meios eletrônicos

Civil das Pessoas Naturais, Serviços de Registro Civil das Pessoas Jurí-
dicas e Títulos e Documentos e Serviços Distritais do Estado poderão 
disponibilizar em suas serventias os meios eletrônicos necessários para 
que o pagamento dos emolumentos devidos, além das formas tradi-
cionalmente aceitas, possa ser feito por meio de cartão de débito. (...)

Art. 2º O presente ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Curitiba, 18 junho 2019

Des. Luiz Cezar Nicolau,
Corregedor da Justiça
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JURÍDICO

PROVIMENTO Nº 82, 
DE 03 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre o procedimento de averbação, no registro de nascimento 
e no de casamento dos filhos, da alteração do nome do genitor e dá 
outras providencias.

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais e

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

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os 
serviços extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Consti-
tuição Federal);

CONSIDERANDO a competência do Corregedor Nacional de Justiça 
de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfei-
çoamento das atividades dos ofícios de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais (art. 8o, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos Oficiais de Registro Civil das Pes-
soas Naturais de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder 
Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO a possibilidade de os genitores alterarem o seu 
nome quando do casamento para incluir o patronímico do cônjuge, e 
quando da separação e do divórcio voltar a assinar o nome de solteiro 
(arts. 1.565, § 1º; 1.571, §2º, e 1.578, da Lei nº 10.406, de 10 de janei-
ro de 2002, Código de Processo Civil);

CONSIDERANDO que é direito da personalidade ter um nome, nele 
compreendidos o prenome e o sobrenome (art. 16, da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, Código de Processo Civil), e que ter o patro-
nímico familiar dos seus genitores consiste no retrato da identidade da 
pessoa, em sintonia com princípio fundamental da dignidade humana;

CONSIDERANDO a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em 
especial o decidido no Recurso Especial n.1.069.864.

CONSIDERANDO o que consta do Pedido de Providências n. 0002323-
41.2019.2.00.0000.

Provimento Nº 82 do CNJ padroniza nacionalmente procedimentos de alteração 
do nome do genitor em decorrência de casamento, separação e divórcio.

RESOLVE:

Art. 1º Poderá ser requerida, perante o Oficial de Registro Civil compe-
tente, a averbação no registro de nascimento e no de casamento das 
alterações de patronímico dos genitores em decorrência de casamento, 
separação e divórcio, mediante a apresentação da certidão respectiva.

§ 1º O procedimento administrativo previsto no caput deste artigo não 
depende de autorização judicial.

§ 2º A certidão de nascimento e a de casamento serão emitidas com o 
nome mais atual, sem fazer menção sobre a alteração ou o seu motivo, 
devendo fazer referência no campo ‘observações’ ao parágrafo único 
art. 21 da lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ 3º Por ocasião do óbito do(a) cônjuge, poderá o(a) viúvo(a) requerer 
averbação para eventual retorno ao nome de solteiro(a).
Art. 2º Poderá ser requerido, perante o Oficial de Registro Civil compe-
tente, a averbação do acréscimo do patronímico de genitor ao nome 
do filho menor de idade, quando: I - Houver alteração do nome do ge-
nitor em decorrência de separação, divórcio ou viuvez; II - O filho tiver 
sido registrado apenas com o patronímico do outro genitor.

§ 1º O procedimento administrativo previsto no caput deste artigo não 
depende de autorização judicial.

§ 2º Se o filho for maior de dezesseis anos, o acréscimo do patronímico 
exigirá o seu consentimento.

§3º Somente será averbado o acréscimo do patronímico ao nome do fi-
lho menor de idade, quando o nome do genitor for alterado no registro 
de nascimento, nos termos do art. 1º, deste Provimento.

§ 4º A certidão de nascimento será emitida com o acréscimo do patro-
nímico do genitor ao nome do filho no respectivo campo, sem fazer 
menção expressa sobre a alteração ou seu motivo, devendo fazer re-
ferência no campo ‘observações’ ao parágrafo único do art. 21 da lei 
6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 3º Para os fins deste provimento deverão ser respeitadas as tabelas 
estaduais de emolumentos, bem como as normas referentes à gratuida-
de de atos, quando for o caso.

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

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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PROVIMENTO Nº 85, 
DE 23 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
da Agenda 2030, pelas Corregedorias do Poder Judiciário e pelo Serviço 
Extrajudicial. 

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais e

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

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os 
serviços notariais e de registro (arts. 103-B, §4º, I e III, e 236, §1º, da 
Constituição Federal);

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Judiciário implementar mecanis-
mos que concretizem o princípio constitucional do amplo acesso à Jus-
tiça (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal), a igualdade de gênero, 
a prevenção de conflitos, o combate às desigualdades, a proteção das 
liberdades fundamentais, o respeito ao direito de todos e a paz social;

CONSIDERANDO que a Agenda 2030 das Nações Unidas, que sucede a 
Agenda 2015, é um plano de ação com metas e indicadores globais, ado-
tado por 193 Países, inclusive o Estado brasileiro, que tem por escopo a 
efetivação dos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento sus-
tentável em suas dimensões social, econômica, ambiental e institucional;

CONSIDERANDO que a Agenda 2030 está alinhada aos princípios 
constitucionais e ao Plano Plurianual por meio do PPA Cidadão (https://
ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/agendas-transver-
sais/agendas-ods-modulo.xhtml);

CONSIDERANDO que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), desdobrados em 169 metas e 231 indicadores estabelecidos 
pelas Nações Unidas na Agenda 2030 estão em conformidade com a 
Estratégia Nacional do Poder Judiciário, os macrodesafios e as metas e 
indicadores judiciários, porque diretamente relacionados aos temas de 
produtividade, celeridade na prestação jurisdicional, aumento dos ca-
sos solucionados por conciliação, priorização no julgamento das causas 
relacionadas à improbidade administrativa e aos crimes contra a Admi-
nistração Pública, ao impulso aos processos na fase de cumprimento de 
sentença e execução não fiscal e de execução fiscal, as ações coletivas, 
ao julgamento de processos dos maiores litigantes e dos recursos repe-
titivos, ao fortalecimento da rede de enfrentamento à violência domés-
tica e familiar contra as mulheres, dentre outros.

CONSIDERANDO o teor da Portaria 133/2018 da Presidência que ins-
tituiu o Comitê Interinstitucional destinado a proceder estudos e apre-
sentar proposta de integração das metas do Poder Judiciário com as me-
tas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
Agenda 2030 e a importância de aproximação das metas e indicado-
res de gestão judiciária com as metas e indicadores da Agenda 2030.

CONSIDERANDO que as metas e indicadores do Poder Judiciário ain-
da não foram formalmente recepcionadas pela Agenda 2030 ao tratar 
de políticas públicas e estudos comparativos entre os Países e Municí-
pios, o que evidencia a necessidade de exteriorizar com maior ênfase o 
impacto da gestão judiciária em favor da sociedade brasileira.

CONSIDERANDO que o alinhamento da atuação do Poder Judiciário 
à Agenda 2030, da ONU, pode representar um avanço no campo na 
concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos, pois o Judiciário 

CNJ publica Provimento 85 sobre cumprimento da Agenda 2030 da ONU, internalizando os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) à atuação da Corregedoria Nacional de Justiça.

poderá fornecer informações relevantes e necessárias – cuja base de 
dados é produzida e mantida pelo próprio Poder Judiciário – para o 
cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

CONSIDERANDO a competência do Corregedor Nacional de Justiça 
de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aper-
feiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus 
serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, bem como dos 
demais órgãos correcionais, sobre matéria relacionada com a compe-
tência da Corregedoria Nacional de Justiça (art. 8º, X, do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO, ainda, que o Objetivo de Desenvolvimento Susten-
tável ODS 16, que trata de Paz, Justiça e Instituições Eficazes está indis-
sociavelmente relacionado aos assuntos tratados pelo Poder Judiciário 
Brasileiro 

RESOLVE 

Art. 1º Internalizar, na forma deste Provimento, os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030, das Nações Unidas, à 
atuação da Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 2º Determinar que conste dos novos atos normativos, a serem 
editados pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelas Corregedorias 
do Poder Judiciário, a referência ao número do respectivo Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, com o qual se adéqua.
1º A Corregedoria Nacional de Justiça deverá, no prazo de 30 dias, pu-

blicar a indexação de seus atos aos ODS, conforme estudo já realiza-
do pela equipe do CNJ.

2º Determinar que conste dos relatórios estatísticos das Corregedorias 
do Poder Judiciário a correlação entre os assuntos das Tabelas Pro-
cessuais Unificadas e os ODS da Agenda 2030, conforme indexação 
já produzida Comitê Interinstitucional, destinado a proceder estudos 
e apresentar proposta de integração das metas do Poder Judiciário 
com as metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), (Portaria 133 de 28/09/2018), considerando que esta 
medida facilita a interação com a gestão judiciária.

Art. 3º As Corregedorias e as Serventias Extrajudiciais deverão inserir 
em seus portais ou sites, expressamente, a informação de que interna-
lizaram a Agenda 2030, bem como a correspondência dos respectivos 
assuntos e atos normativos à cada um dos ODS.
1º Determinar que as Corregedorias e o Serviço Extrajudicial deem visi-

bilidade à integração de seus atos normativos aos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável, da Agenda 2030.

2º As serventias deverão deixar a referida informação visível para o pú-
blico nos seus estabelecimentos, na forma como consta do Anexo I – 
passo a passo para implementar a Agenda 2030 das Nações Unidas.

Art. 4º Incentivar os Tribunais que criem e instalem Laboratórios de 
Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(LIODS), com a metodologia que vem sendo adotada no Conselho Na-
cional de Justiça – CNJ, como um movimento que une o conhecimento 
institucional, a inovação e a cooperação com o objetivo de se alcançar 
a paz, a justiça e eficiência institucional, que será o espaço de interação 
sobre a Agenda 2030.

Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

Ministro HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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PROVIMENTO Nº 83, 
DE 14 DE AGOSTO DE 2019

Altera a Seção II,que trata da Paternidade Socioafetiva,
do Provimento n. 63

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribui-
ções, legais e regimentais e 

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

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os 
serviços notariais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da 
Constituição Federal);

CONSIDERANDO a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da 
paternidade e maternidade socioafetiva, contemplando os princípios 
da afetividade e da dignidade da pessoa humana como fundamento 
da filiação civil;

CONSIDERANDO a possibilidade de o parentesco resultar de outra 
origem que não a consanguinidade e o reconhecimento dos mesmos 
direitos e qualificações aos filhos, havidos ou não da relação de casa-
mento ou por adoção, proibida toda designação discriminatória relativa 
à filiação (art. 1.596 do Código Civil);

CONSIDERANDO a possibilidade de reconhecimento voluntário da 
paternidade perante o oficial de registro civil das pessoas naturais e, 
ante o princípio da igualdade jurídica e de filiação, de reconhecimento 
voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva;

CONSIDERANDO a necessidade de averbação, em registro público, 
dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a 
filiação (art. 10, II, do Código Civil);

CONSIDERANDO o fato de que a paternidade socioafetiva, declarada 
ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo 
de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos 
jurídicos próprios (Supremo Tribunal Federal – RE n. 898.060/SC);

CONSIDERANDO o previsto no art. 227, § 6º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça 
de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfei-
çoamento das atividades dos serviços notariais e de registro (art. 8º, X, 
do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a plena aplicação do reconhecimento extrajudicial 
da parentalidade de caráter socioafetivo para aqueles que possuem de-
zoito anos ou mais;

CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação desse instituto jurídico 
aos menores, desde que sejam emancipados, nos termos do parágrafo 
único do art. 5º, combinado com o art. 1º do Código Civil;

CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação desse instituto, aos me-
nores, com doze anos ou mais, desde que seja realizada por intermédio 
de seu(s) pai(s), nos termos do art. 1.634, VII do Código Civil, ou seja, 
por representação;

CONSIDERANDO ser recomendável que o Ministério Público seja 
sempre ouvido nos casos de reconhecimento extrajudicial de parentali-
dades socioafetiva de menores de 18 anos;

CONSIDERANDO o que consta nos autos dos Pedidos de Providência 
n. 0006194-84.2016.2.00.0000 e n. 0001711.40.2018.2.00.0000.

CNJ publica o Provimento Nº 83 que altera registro de filiação 
socioafetiva em cartórios para pessoas acima de 12 anos

RESOLVE:

Art. 1º O Provimento n. 63, de 14 de novembro de 2017, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

I - o art. 10 passa a ter a seguinte redação:
Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da mater-
nidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado 
perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais.

II -  o Provimento n. 63, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10-A:
rt. 10-A. A paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser 
estável e deve estar exteriorizada socialmente.
§ 1º O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da 
paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração obje-
tiva por intermédio da verificação de elementos concretos.
§ 2º O requerente demonstrará a afetividade por todos os meios 
em direito admitidos, bem como por documentos, tais como: 
apontamento escolar como responsável ou representante do alu-
no; inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão 
de previdência; registro oficial de que residem na mesma unidade 
domiciliar; vínculo de conjugalidade - casamento ou união está-
vel - com o ascendente biológico; inscrição como dependente do 
requerente em entidades associativas; fotografias em celebrações 
relevantes; declaração de testemunhas com firma reconhecida.
§ 3º A ausência destes documentos não impede o registro, desde 
que justificada a impossibilidade, no entanto, o registrador deverá 
atestar como apurou o vínculo socioafetivo.
§4º Os documentos colhidos na apuração do vínculo socioafetivo 
deverão ser arquivados pelo registrador (originais ou cópias) junta-
mente com o requerimento.

III - o § 4º do art. 11 passa a ter a seguinte redação: 
§ 4º Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da pater-
nidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento.

IV - o art. 11 passa a vigorar acrescido de um parágrafo, numerado 
como § 9º, na forma seguinte:
“art. 11 ...
§ 9º Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paterni-
dade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o 
expediente ao representante do Ministério Público para parecer.
I - O registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será re-

alizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério 
Público.

II - Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá o 
registro da paternidade ou maternidade socioafetiva e comu-
nicará o ocorrido ao requerente, arquivando-se o expediente.

III - Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao 
juízo competente para dirimí-la.

V - o art. 14 passa a vigorar acrescido de dois parágrafo, numerados 
como § 1º e § 2º, na forma seguinte:
“art. 14 ...
§ 1ª Somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafe-

tivo, seja do lado paterno ou do materno.
§ 2º A inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá 

tramitar pela via judicial.

Art. 2º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Ministro HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

JURÍDICO
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Provimento nº 88/2019 dispõe
sobre procedimentos extrajudiciais
no combate à lavagem de dinheiro

PROVIMENTO N.º 88, 
DE 1º DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles a serem ado-
tados pelos notários e registradores visando à prevenção dos crimes de 
lavagem de dinheiro, previstos na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, 
e do financiamento do terrorismo, previsto na Lei n. 13.260, de 16 de 
março de 2016, e dá outras providências.

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais e
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder 
Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III, 
da Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os 
serviços extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Consti-
tuição Federal);

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça 
de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aper-
feiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos serviços extrajudiciais de cumprir as 
normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei 
n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO que a Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, com as 
alterações da Lei n. 12.683, de 9 de julho de 2012, que dispõe sobre 
o crime de lavagem de dinheiro, sujeita diversas atividades aos meca-
nismos de controle, incluindo os registros públicos (art. 9º, XIII) e as 
pessoas físicas que prestem serviços de assessoria, consultoria, aconse-
lhamento ou assistência em operações de compra e venda de imóveis 
(art. 9º, XIV, “a”); 

CONSIDERANDO que os notários e registradores, no desempenho 
das atividades de que trata a Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
estão sujeitos aos deveres de colaboração impostos pela lei como me-
didas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do ter-
rorismo; 

CONSIDERANDO as Recomendações n. 22 e 23 do Grupo de Ação 
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terro-
rismo (Gafi);

CONSIDERANDO as políticas públicas instituídas a partir da vigência 
da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, para a prevenção à lavagem 
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que incluem a avaliação 
da existência de suspeita nas operações dos usuários dos serviços extra-
judiciais de notas e de registro, com especial atenção àquelas incomuns 
ou que, por suas características, no que se refere a partes envolvidas, 
valores, forma de realização, finalidade, complexidade, instrumentos 
utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam 
configurar sérios indícios dos crimes previstos na Lei n. 9.613, de 1998, 
ou com eles relacionar-se;

CONSIDERANDO que os Registradores, os Tabeliães de Notas e os 
de Protesto de Títulos, bem como os responsáveis por delegações va-
gas, ou delegações sob intervenção, devem observar em sua atuação 
os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, assim como devem garantir a publicidade, autenticidade, se-
gurança e eficácia dos atos jurídicos (art. 1º da Lei n. 8.935, de 18 de 
novembro de 1994);

CONSIDERANDO a Ação n. 12/2019 da Estratégia Nacional de Com-
bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro-ENCCLA;

CONSIDERANDO o decidido no Pedido de Providências n. 0006712-
74.2016.2.00.0000, em tramitação na Corregedoria Nacional de Jus-
tiça,

RESOLVE: 
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Provimento estabelece normas gerais sobre as obrigações 
previstas nos arts. 10 e 11 da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativas à prevenção de atividades de lavagem de dinheiro – ou a ela 
relacionadas – e financiamento do terrorismo.

Art. 2º Este Provimento aplica-se a:
I -  Tabeliães de notas;
II -  Tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;
III -  Tabeliães de protesto de títulos;
IV -  Oficiais de registro de imóveis;
V -  Oficiais de registro de títulos e documentos e civis de pessoas jurí-

dicas;
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§ 1º Ficam sujeitos a este Provimento os titulares, interventores e interinos 
dos serviços notariais e registrais. 

§ 2º Para os fins deste Provimento, qualquer referência aos notários e 
registradores considera-se estendida às autoridades consulares com atri-
buição notarial e registral.

Art. 3º Os notários e registradores devem observar as disposições deste 
Provimento na prestação de serviços ao cliente, inclusive quando envolver 
operações por interpostas pessoas, compreendendo todos os negócios e 
operações que lhes sejam submetidos.

Art. 4° Para os fins deste Provimento considera-se:

I -  cliente do serviço notarial: todo o usuário que comparecer perante 
um notário como parte direta ou indiretamente interessada em um 
ato notarial, ainda que por meio representantes, independentemente 
de ter sido o notário escolhido pela parte outorgante, outorgada ou 
por um terceiro; 

II -  cliente do registro imobiliário: o titular de direitos sujeitos a registro;
III -  cliente do registro de títulos e documentos e do registro civil da pes-

soa jurídica: todos que forem qualificados nos instrumentos sujeitos a 
registro;

IV -  cliente do serviço de protesto de títulos: toda pessoa natural ou jurí-
dica que for identificada no título apresentado, bem como seu apre-
sentante;

V -  beneficiário final: a pessoa natural em nome da qual uma transação 
é conduzida ou que, em última instância, de forma direta ou indireta, 
possui, controla ou influencia significativamente uma pessoa jurídica, 
conforme definição da Receita Federal do Brasil (RFB).

Art. 5º Os notários e registradores devem avaliar a existência de suspeição 
nas operações ou propostas de operações de seus clientes, dispensando 
especial atenção àquelas incomuns ou que, por suas características, no 
que se refere a partes envolvidas, valores, forma de realização, finalidade, 
complexidade, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento eco-
nômico ou legal, possam configurar indícios dos crimes de lavagem de 
dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou com eles relacionar-se.

Art. 6° Os notários e registradores comunicarão à Unidade de Inteligên-
cia Financeira – UIF, por intermédio do Sistema de Controle de Ativida-
des Financeiras – Siscoaf, quaisquer operações que, por seus elementos 
objetivos e subjetivos, possam ser consideradas suspeitas de lavagem de 
dinheiro ou financiamento do terrorismo. 

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO

Art. 7º As pessoas de que trata o art. 2º, sob a supervisão da Correge-
doria Nacional de Justiça e das Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal, devem estabelecer e implementar políticas 
de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
compatível com seu volume de operações e com seu porte, que devem 
abranger, no mínimo, procedimentos e controles destinados à:

I -  realização de diligência razoável para a qualificação dos clientes, be-
neficiários finais e demais envolvidos nas operações que realizarem;

II -  obtenção de informações sobre o propósito e a natureza da relação 
de negócios;

III -  identificação de operações ou propostas de operações suspeitas ou 
de comunicação obrigatória;

IV -  mitigação dos riscos de que novos produtos, serviços e tecnologias 
possam ser utilizados para a lavagem de dinheiro e para o financiamen-
to do terrorismo; e

V -  verificação periódica da eficácia da política e dos procedimentos e con-
troles internos adotados.

§ 1º A política tratada neste artigo deve ser formalizada expressamente por 
notários e registradores, abrangendo, também, procedimentos para:
I -  treinamento dos notários, dos registradores, oficiais de cumprimento e 

empregados contratados;
II -  disseminação do seu conteúdo ao quadro de pessoal por processos 

institucionalizados de caráter contínuo; 
III -  monitoramento das atividades desenvolvidas pelos empregados; e
IV -  prevenção de conflitos entre os interesses comerciais/empresariais e os 

mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo.

§ 2º As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento cumprirão 
o disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, por meio dos dados e in-
formações constantes do título ou documento de dívida apresentado, ou de 
sua indicação, bem como dos dados fornecidos pelo apresentante, não po-
dendo obstar a realização do ato ou exigir elementos não previstos nas leis 
que regulam a emissão e circulação dos títulos ou documentos em questão.

Art. 8° Os notários e registradores são os responsáveis pela implantação 
das políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem 
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no âmbito da serventia, po-
dendo indicar, entre seus prepostos, oficiais de cumprimento.
§ 1º Em caso de não nomeação de oficial de cumprimento, será considera-
do como tal o notário ou o registrador responsável pela serventia.

§ 2º São atribuições do oficial de cumprimento, do notário ou registrador, 
entre outras previstas em instruções complementares:
I -  informar à Unidade de Inteligência Financeira – UIF qualquer operação 

ou tentativa de operação que, pelos seus aspectos objetivos e subjeti-
vos, possam estar relacionadas às operações de lavagem de dinheiro 
ou financiamento do terrorismo;

II -  prestar, gratuitamente, no prazo estabelecido, as informações e docu-
mentos requisitados pelos órgãos de segurança pública, órgãos do Mi-
nistério Público e órgãos do Poder Judiciário para o adequado exercício 
das suas funções institucionais, vedada a recusa na sua prestação sob 
a alegação de justificativa insuficiente ou inadequada;

III -  promover treinamentos para os colaboradores da serventia;
IV -  elaborar manuais e rotinas internas sobre regras de condutas e sinais de 

alertas. 

§ 3º Os notários e registradores, inclusive interinos e interventores, são so-
lidariamente responsáveis com os Oficiais de Cumprimento na execução 
dos seus deveres.

§ 4º Os notários e registradores deverão indicar, por e-mail (JUSTIÇA ABER-
TA), o Oficial de Cumprimento à Corregedoria Nacional de Justiça, no Ca-
dastro Nacional de Serventias, disponibilizando a informação à Unidade de 
Inteligência Financeira – UIF para fins de habilitação no Siscoaf.

CAPÍTULO III
DO CADASTRO DE CLIENTES E DEMAIS ENVOLVIDOS

Art. 9º As pessoas de que trata o art. 2º manterão cadastro dos envolvidos, 
inclusive representantes e procuradores, nos atos notariais protocolares e 
de registro com conteúdo econômico:
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§ 7º Aplicam-se ao conceito de beneficiários finais, para os fins deste Pro-
vimento, os critérios definidos por ato normativo da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) relativo ao CNPJ.

§ 8º Para os fins de identificação do beneficiário final da operação, o titular 
da serventia deverá consultar a base de dados do Cadastro Único de Bene-
ficiários Finais, complementando as informações por meio de consulta aos 
cadastros mencionados e com outras informações que puder extrair dos 
documentos disponíveis.

§ 9º Quando não for possível identificar o beneficiário final, os notários e 
registradores devem dispensar especial atenção à operação e colher dos 
interessados a declaração sobre quem o é, não sendo vedada a prática do 
ato sem a indicação do beneficiário final.

§ 10 As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento cum-
prirão o disposto nos §§ 6º, 8º e 9º deste artigo por meio de consulta aos 
cadastros mencionados, de informações constantes do título ou do docu-
mento de dívida apresentado, ou de sua indicação, bem como por meio 
dos dados fornecidos pelo apresentante, não podendo obstar a realização 
do ato ou exigir elementos não previstos em lei que regulam a emissão e 
circulação do título ou do documento em questão.

§ 11 Na definição da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo, a Corregedoria Nacional de Justiça poderá 
ampliar, por ato próprio, os requisitos dos registros das operações para 
fins de aplicação da identificação baseada em risco e incluir requisitos mais 
estritos nos casos de operações que destoam em relação à média.

§ 12 O notário deverá manter cópia do documento de identificação apre-
sentado, bem como dos contratos sociais, estatutos, atas de assembleia ou 
reunião, procurações e quaisquer outros instrumentos de representação ou 
alvarás que tenham sido utilizados para a prática do ato notarial.

§ 13 A obrigação de que trata o parágrafo anterior aplica-se aos registrado-
res imobiliários em relação ao registro de instrumento particular.

Art. 10 Para a prestação dos serviços de que trata este Provimento, os 
notários e registradores e/ou os oficiais de cumprimento deverão assegu-
rar-se de que as informações cadastrais estejam atualizadas no momento 
da prestação do serviço.

Parágrafo único. A identificação das partes e de seus representantes e 
procuradores para fins de atualização do cadastro prevista no art. 9º será 
promovida quando da prática do respectivo ato notarial ou de registro.

CAPÍTULO IV
DO CADASTRO ÚNICO 
DE BENEFICIÁRIOS FINAIS

Art. 11 Os notários e registradores poderão utilizar o Cadastro Único de 
Beneficiários Finais – CBF, criado e mantido por suas entidades associativas 
representativas, que, necessariamente, deverá conter os dados previstos no 
art. 9º, sujeito à fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça.

§ 1º O Cadastro Único de Beneficiários Finais – CBF conterá o índice único 
das pessoas naturais que, em última instância, de forma direta ou indireta, 
possuem controle ou influência significativa nas entidades que pratiquem 
ou possam praticar atos ou negócios jurídicos nos quais intervenham os 
notários e registradores.

§ 1º No cadastro das pessoas físicas constarão os seguintes dados: 
I -  nome completo;
II -  número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; e
III -  sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado 

pela serventia:
a) número do documento de identificação e nome do órgão expedidor 

ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil;
b) data de nascimento;
c) nacionalidade;
d) profissão;
e) estado civil e qualificação do cônjuge, em qualquer hipótese;
f) endereço residencial e profissional completo, inclusive eletrônico;
g) telefones, inclusive celular;
h) dados biométricos, especialmente impressões digitais e fotografia, 

em padrões a serem estabelecidos pelas instruções complementares; 
i) imagens dos documentos de identificação e dos cartões de autógrafo;
j) enquadramento em qualquer das condições previstas nos incisos I, II 

e III do art. 1º da Resolução Coaf n. 31, de 7 de junho de 2019;
k) enquadramento na condição de pessoa exposta politicamente nos 

termos da Resolução Coaf n. 29, de 28 de março de 2017.

§ 2º No cadastro da pessoa jurídica constarão os seguintes dados:
I - razão social e nome de fantasia, este quando constar do contrato social 

ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - endereço completo, inclusive eletrônico;
IV - sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado 

pela serventia:
a) nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

– CPF, número do documento de identificação e nome do órgão 
expedidor ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil 
de seus proprietários, sócios e beneficiários finais;

b) nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
– CPF, número do documento de identificação e nome do órgão 
expedidor ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil 
dos representantes legais, prepostos e dos demais envolvidos que 
compareçam ao ato;

c) número do telefone.

§ 3º Constarão do registro a data do cadastro e a de suas atualizações.

§ 4º Os cadastros, as imagens dos documentos e cartões de autógrafos 
poderão ser mantidos exclusivamente em sistema informatizado, observan-
do-se os padrões mínimos da tecnologia da informação para a segurança, 
integridade e disponibilidade de dados previstos no Provimento n. 74/2018 
da Corregedoria Nacional de Justiça.

§ 5º As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento poderão 
cumprir o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo pela manutenção de cadas-
tro com base no nome da pessoa física ou na razão social ou nome fantasia 
da pessoa jurídica que seja informado pelo credor ou apresentante, acom-
panhados do respectivo CPF ou CNPJ informado e do endereço fornecido 
pelo apresentante, salvo quando, pelas circunstâncias da apresentação do 
título ou documento de dívida apresentado, não houver as referidas infor-
mações ou ainda quando for do desconhecimento do apresentante.

§ 6º Para os fins de enquadramento do cliente como pessoa exposta politica-
mente, o notário e o registrador deverão consultar o cadastro eletrônico de 
Pessoas Expostas Politicamente, por intermédio do Siscoaf, ou colher a declara-
ção das próprias partes sobre essa condição, ressalvados os casos em que seja 
expressamente prevista uma destas formas de identificação como obrigatória.
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§ 2º Os dados para a formação e atualização do CBF podem ser obtidos a 
partir de:
I -  outros cadastros da mesma natureza; 
II -  informações prestadas por outras instituições;
III -  declaração das próprias partes;
IV -  exame da documentação apresentada;
V -  outras fontes julgadas confiáveis pelo notário ou registrador.

Art. 12 As entidades representativas dos notários e registradores poderão 
firmar convênio com a RFB, as Juntas Comerciais dos estados, o Departa-
mento de Registro Empresarial e Integração (DREI), a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e quaisquer outros órgãos, organismos internacionais ou 
instituições que detenham dados sobre atos constitutivos, modificativos, 
extintivos ou que informem participações societárias em pessoas jurídicas, 
com o objetivo de manter atualizado o cadastro de que trata esta seção.

CAPÍTULO V
DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES

Art. 13 As pessoas de que trata o art. 2º devem manter o registro ele-
trônico de todos os atos notariais protocolares e registrais de conteúdo 
econômico que lavrarem.

§ 1º Do registro eletrônico dos atos notariais e de registro a que se refere 
o caput deste artigo constarão os seguintes dados, sempre que cabível, em 
razão da especialidade da serventia e do ato praticado:
I -  a identificação do cliente;
II -  a descrição pormenorizada da operação realizada;
III -  o valor da operação;
IV -  o valor da avaliação para fins de incidência tributária; 
V -  a data da operação;
VI -  a forma de pagamento;
VII -  o meio de pagamento;
VIII -  o registro das comunicações de que trata o art. 6°;
IX -  outros dados nos termos de regulamentos especiais e instruções com-

plementares.

§ 2º As informações de que tratam os incisos III, VI e VII do parágrafo ante-
rior serão as declaradas pelas partes envolvidas, sem prejuízo de o notário 
ou registrador acrescentar outras que entender pertinentes a partir dos do-
cumentos disponíveis.

§ 3º As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento cumprirão 
o disposto nos incisos II a VII do § 1º deste artigo, por meio dos dados e 
informações constantes do título ou documento de dívida apresentado, 
ou de sua indicação, bem como dos dados fornecidos pelo apresentante.

Art. 14 Os notários deverão, antes da lavratura de ato notarial, verificar a 
atualidade dos poderes de uma procuração, abstendo-se da sua prática caso 
tenham conhecimento de que tenham eles sido revogados ou modificados.

CAPÍTULO VI
DAS COMUNICAÇÕES À UNIDADE 
DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – UIF
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15 Havendo indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro ou 
de financiamento do terrorismo, ou de atividades a eles relacionadas, con-
forme critérios estabelecidos neste capítulo, será efetuada comunicação à 
Unidade de Inteligência Financeira – UIF no dia útil seguinte à prática do 
ato notarial ou registral.

Parágrafo único. A comunicação será efetuada em meio eletrônico no 
site da Unidade de Inteligência Financeira – UIF, por intermédio do link sis-
coaf.fazenda.gov.br/siscoaf-internet, ou posteriores atualizações, garantido 
o sigilo das informações fornecidas.

Art. 16 Será dedicada especial atenção à operação ou propostas de ope-
ração envolvendo pessoa exposta politicamente, bem como com seus fa-
miliares, estreitos colaboradores ou pessoas jurídicas de que participem.

Parágrafo único. Em relação às pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, des-
te Provimento, será dedicada especial atenção apenas se a condição expos-
ta no caput puder ser verificada por meio de consulta ao cadastro eletrônico 
de pessoas expostas politicamente, do Siscoaf, ou se puder ser extraída de 
informações constantes do título ou do documento de dívida apresentado, 
ou de sua indicação, bem como dos dados fornecidos pelo apresentante.

Art. 17 O notário ou registrador, ou seu oficial de cumprimento, informará 
à Corregedoria-Geral de Justiça estadual ou do Distrito Federal, até o dia 
10 dos meses de janeiro e julho, a inexistência, nos cinco meses anteriores, 
de operação ou proposta suspeita passível de comunicação à Unidade de 
Inteligência Financeira – UIF.

Parágrafo único. A Corregedoria-Geral de Justiça instaurará procedimento 
administrativo para apurar a responsabilidade de notário ou registrador que dei-
xar de prestar, no prazo estipulado, a informação prevista no caput deste artigo.

Art. 18 Os notários, registradores e oficiais de cumprimento devem manter 
sigilo acerca das comunicações feitas à Unidade de Inteligência Financeira 
– UIF, sendo vedado o compartilhamento de informação com as partes en-
volvidas ou terceiros, com exceção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Art. 19 A Corregedoria Nacional de Justiça poderá dispor sobre outras 
hipóteses de comunicação obrigatória e indicativas de operações suspeitas.

Art. 20 Sem prejuízo dos indicativos específicos de cada uma das ativida-
des previstas nos capítulos seguintes, podem configurar indícios da ocor-
rência de crimes de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terroris-
mo, ou com ele relacionar-se:
I -  a operação que aparente não resultar de atividades ou negócios usu-

ais do cliente ou do seu ramo de negócio;
II -  a operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal não 

sejam claramente aferíveis;
III -  a operação incompatível com o patrimônio ou com a capacidade 

econômico financeira do cliente;
IV -  a operação cujo beneficiário final não seja possível identificar;
V -  as operações envolvendo pessoas jurídicas domiciliadas em jurisdi-

ções consideradas pelo Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro 
e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) de alto risco ou com deficiên-
cias estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo;

VI -  as operações envolvendo países ou dependências considerados pela 
RFB de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado, confor-
me lista pública;

VII -  a operação envolvendo pessoa jurídica cujo beneficiário final, sócios, 
acionistas, procuradores ou representantes legais mantenham domi-
cílio em jurisdições consideradas pelo Gafi de alto risco ou com defi-
ciências estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro 
e ao financiamento do terrorismo;

VIII -  a resistência, por parte do cliente e/ou dos demais envolvidos, no 
fornecimento de informações solicitadas para o registro da operação, 
bem como para o preenchimento dos cadastros; 
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I -  qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor 
em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equi-
valente em outra moeda, desde que perante o tabelião; 

II -  qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor, 
por meio de título de crédito emitido ao portador, igual ou superior a 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde que perante o tabelião.

Art. 24 Podem configurar indícios da ocorrência dos crimes de lavagem 
de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo, ou com eles relacionar-se, 
pagamentos ou cancelamentos de títulos protestados em valor igual ou 
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não relacionados ao mer-
cado financeiro, mercado de capitais ou entes públicos.

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no caput 
deste artigo, o tabelião de protesto, ou oficial de cumprimento, comunicará 
a operação à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, caso a considere 
suspeita, no prazo previsto no art. 15.

CAPÍTULO IX
DAS NORMAS APLICÁVEIS 
AOS REGISTRADORES DE IMÓVEIS

Art. 25 O oficial de registro de imóveis, ou seu oficial de cumprimento, 
comunicará obrigatoriamente à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, 
independentemente de análise ou de qualquer outra consideração, a ocor-
rência das seguintes situações:
I -  registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não 

superior a 6 (seis) meses, se a diferença entre os valores declarados for 
superior a 50%;

II -  registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação 
fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor 
declarado (superior ou inferior), superiores a 100%; 

III -  registro de documento ou título em que conste declaração das partes 
de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao 
portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 26 Podem configurar indícios da ocorrência dos crimes de lavagem 
de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou com eles relacionar-se, 
além das hipóteses previstas no art. 20:
I -  doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis para ter-

ceiros sem vínculo familiar aparente com o doador, referente a bem 
imóvel que tenha valor venal atribuído pelo município igual ou superior 
a R$100.000,00 (cem mil reais);

II -  concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária 
entre particulares;

III -  registro de negócios celebrados por sociedades que tenham sido dis-
solvidas e tenham regressado à atividade;

IV -  registro de aquisição de imóveis por fundações e associações, quan-
do as características do negócio não se coadunem com as finalidades 
prosseguidas por aquelas pessoas jurídicas.

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste arti-
go, o registrador de imóveis, ou oficial de cumprimento, comunicará a ope-
ração à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, caso a considere suspeita, 
no prazo previsto no art. 15.

CAPÍTULO X
DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS OFICIAIS DE REGISTRO DE 
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS

Art. 27 O oficial de registro de títulos e documentos e civis das pessoas

IX -  a prestação, por parte do cliente e/ou dos demais envolvidos, de in-
formação falsa ou de difícil ou onerosa verificação para o registro da 
operação, bem como para o preenchimento dos cadastros;

X -  a operação injustificadamente complexa ou com custos mais eleva-
dos, que visem dificultar o rastreamento dos recursos ou a identifica-
ção do seu real objetivo;

XI -  a operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis com os 
de mercado;

XII -  a operação com cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis 
com as praticadas no mercado;

XIII -  qualquer tentativa de burlar os controles e registros exigidos pela le-
gislação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo, através de fracionamento, pagamento em espécie ou por 
meio de título emitido ao portador;

XIV -  o registro de documentos de procedência estrangeira, nos termos 
do art. 129, 6º, c/c o art. 48 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 
1973.

XV -  a operação que indique substancial ganho de capital em um curto 
período de tempo;

XVI -  a operação que envolva a expedição ou utilização de instrumento 
de procuração que outorgue poderes de administração, de gerência 
dos negócios, ou de movimentação de conta corrente vinculada de 
empresário individual, sociedade empresária ou cooperativa;

XVII -  as operações de aumento de capital social quando pelas partes en-
volvidas no ato, ou as características do empreendimento, verificar-se 
indícios de que o referido aumento não possui correspondência com 
o valor ou o patrimônio da empresa;

XVIII -  quaisquer outras operações que, considerando as partes e demais en-
volvidos, os valores, modo de realização e meio e forma de pagamen-
to, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar 
sérios indícios da ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro ou de 
financiamento do terrorismo, ou com eles relacionar-se; e 

XIX -  outras situações designadas em instruções complementares a este 
provimento.

§ 1º As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento verificarão 
a ocorrência das hipóteses previstas no caput do presente artigo, com base 
nas informações constantes do título ou do documento de dívida apresenta-
do, ou de sua indicação, bem como dos dados fornecidos pelo apresentante.

§ 2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses acima, o notário ou registrador, ou 
oficial de cumprimento, comunicará a operação à Unidade de Inteligência 
Financeira – UIF, caso a considere suspeita, no prazo previsto no art. 15.

CAPÍTULO VII
DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO
DE CONTRATOS MARÍTIMOS

Art. 21 Aplicam-se ao Registro de Contrato Marítimo as disposições refe-
rentes ao Registro de Títulos e Documentos.

Art. 22 Aplicam-se ao Tabelionato de Contrato Marítimo as disposições 
referentes aos Tabeliães de Notas.

CAPÍTULO VIII
DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS TABELIÃES DE PROTESTO

Art. 23 O tabelião de protesto de títulos e outros documentos de dívida, 
ou seu oficial de cumprimento, comunicará obrigatoriamente à Unidade de 
Inteligência Financeira – UIF, independentemente de análise ou de qualquer 
outra consideração, a ocorrência das seguintes situações: 
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jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará obrigatoriamente à 
Unidade de Inteligência Financeira – UIF, independentemente de análise ou 
de qualquer outra consideração, as operações que envolvam o pagamento 
ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à 
compra ou venda de bens móveis e imóveis.

Art. 28 Podem configurar indícios da ocorrência dos crimes de lavagem 
de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou com eles relacionar-se, 
além das hipóteses previstas no art. 20:
I -  registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de 

bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou partici-
pações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior 
a R$ 30.000,00;

II -  registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos 
ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior 
ao equivalente a R$ 30.000,00;

III -  registro de quaisquer documentos que se refiram, ainda que indireta-
mente, a participações, investimentos ou representações de pessoas 
naturais ou jurídicas brasileiras em entidades estrangeiras, especial-
mente “trusts” ou fundações;

IV -  registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títu-
los de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais);

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste arti-
go, o oficial de registros, ou oficial de cumprimento, comunicará a opera-
ção à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, caso a considere suspeita, 
no prazo previsto no art. 15.

CAPÍTULO XI
DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS NOTÁRIOS

Art. 29 Nas matérias tratadas neste capítulo, o Conselho Nacional de Jus-
tiça e as Corregedorias locais contarão, como órgão de supervisão auxiliar, 
na organização e orientação dos notários, com o Colégio Notarial do Brasil 
– Conselho Federal (CNB), que divulgará instruções técnicas complementa-
res para o devido cumprimento desta normativa.

SEÇÃO I
DO CADASTRO ÚNICO DE 
CLIENTES DO NOTARIADO-CCN

Art. 30 O CNB/CF criará e manterá o Cadastro Único de Clientes do No-
tariado – CCN, que reunirá as informações previstas no art. 9º, além de 
outros dados que entender necessários, de todas as pessoas cadastradas e 
qualificadas pelos notários, sejam ou não partes em ato notarial.

§ 1º Os dados para a formação e atualização da base nacional do CCN 
serão fornecidos pelos próprios notários de forma sincronizada ou com pe-
riodicidade, no máximo, quinzenal, e contarão:
I -  com dados relativos aos atos notariais protocolares praticados; e,
II -  com dados relacionados aos integrantes do seu cadastro de firmas 

abertas, contendo, no mínimo, todos os elementos do art. 9º, § 1º, in-
clusive imagens das documentações, dos cartões de autógrafo e dados 
biométricos.

§ 2º Nos atos notariais que praticar, o notário deverá qualificar a parte com-
parecente nos exatos termos do CCN ou, havendo insuficiência ou divergên-
cia nos dados, segundo o verificado nos documentos que lhe forem apre-
sentados, encarregando-se de providenciar a atualização da base nacional. 

§ 3º Para a criação, manutenção ou validação dos dados do CCN, e visan-
do à correta individualização de que trata o art. 9º, os notários e o CNB/
CF poderão, mediante convênio, se servir também dos dados do Sistema 
Nacional de Informações de Segurança Pública – SINESP, INFOSEG, dos da-
dos das secretarias estaduais e do Distrito Federal de segurança pública, de 
outras bases de dados confiáveis e de bases biométricas públicas, inclusive 
as constituídas nos termos da Lei n. 13.444, de 11 de maio de 2017, além 
de criar e manter uma base de dados biométricos própria. 

§ 4º O acesso aos bancos de dados referidos nos parágrafos anteriores res-
tringir-se-á à conferência dos documentos de identificação apresentados.

§ 5º O CCN disponibilizará eletronicamente uma listagem de fraudes efeti-
vas e tentativas de fraude de identificação que tenham sido comunicadas 
pelos notários.

SEÇÃO II
DO CADASTRO ÚNICO DE BENEFICIÁRIOS FINAIS

Art. 31 O CNB/CF criará e manterá o Cadastro Único de Beneficiários Fi-
nais – CBF, que conterá o índice único das pessoas naturais que, em última 
instância, de forma direta ou indireta, possuem controle ou influência signi-
ficativa nas entidades que pratiquem ou possam praticar atos ou negócios 
jurídicos em que intervenham os notários.

§ 1º Aplicam-se ao conceito de beneficiários finais, para os fins deste pro-
vimento, os critérios definidos por ato normativo da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) relativo ao CNPJ.

§ 2º Os dados para a formação e atualização do CBF podem ser obtidos a 
partir de:
I -  outros cadastros da mesma natureza;
II -  informações prestadas por outras instituições;
III -  declaração das próprias partes;
IV -  exame da documentação apresentada; e
V -  outras fontes confiáveis.

§ 3º Para os fins de identificação do beneficiário final da operação, o no-
tário deverá consultar a base de dados do Cadastro Único de Beneficiários 
Finais, complementando as informações com outras que puder extrair dos 
documentos disponíveis.

§ 4º Quando não for possível identificar o beneficiário final, os notários 
devem dispensar especial atenção à operação e colher dos interessados a 
declaração sobre quem o é. 

Art. 32 O CNB/CF poderá firmar convênio com a RFB, as Juntas Comerciais 
dos estados, o Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), instituições representativas dos 
registradores civis de pessoas jurídicas e quaisquer outros órgãos, organis-
mos internacionais ou instituições que detenham dados sobre atos consti-
tutivos, modificativos, extintivos ou que informem participações societárias 
em pessoas jurídicas, com o objetivo de manter atualizado o cadastro de 
que trata esta seção.

SEÇÃO III
DO REGISTRO DE OPERAÇÕES E DO ÍNDICE ÚNICO DE ATOS NOTARIAIS

Art. 33 Além do definido em regulamentos especiais, os notários devem 
manter o registro eletrônico de todos os atos notariais protocolares que 
lavrarem, independentemente da sua natureza ou objeto, e remeter seus

JURÍDICO
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dados essenciais ao CNB/CF por meio eletrônico, de forma sincronizada ou 
com periodicidade, no máximo, quinzenal.

§ 1º São dados essenciais:
I -  a identificação do cliente;
II - a descrição pormenorizada da operação realizada;
III -  o valor da operação realizada;
IV -  o valor de avaliação para fins de incidência tributária;
V -  a data da operação;
VI -  a forma de pagamento;
VII -  o meio de pagamento; e

§ 2º As informações de que tratam os incisos III, VI e VII serão as declaradas 
pelas partes outorgantes e outorgadas, sem prejuízo de o notário fornecer 
outras de que tenha tido conhecimento a partir dos documentos disponíveis.

Art. 34 O CNB/CF criará e manterá um Índice Único de Atos Notariais, que 
será composto:
I -  pela importação dos dados integrantes da Central Notarial de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, por meio de permanente sin-
cronização, dos dados que a ela forem sendo remetidos pelos notários;

II -  pela importação dos dados integrantes das centrais estaduais ou regio-
nais de atos notariais e, por meio de permanente sincronização, dos 
dados que a elas forem sendo remetidos pelos notários;

III -  pelos dados remetidos pelos notários na forma deste Provimento;
IV -  por outros dados relevantes.

Parágrafo único. Os notários ficam obrigados a remeter ao CNB/CF as informa-
ções que compõem o Índice Único simultaneamente à prática do ato ou em perio-
dicidade não superior a quinze dias, nos termos das instruções complementares.

SEÇÃO IV
DAS COMUNICAÇÕES À UNIDADE 
DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA - UIF

Art. 35 Sem prejuízo das hipóteses elencadas no disposto no art. 20, po-
derá ser considerada suspeita, com a respectiva comunicação à Unidade 
de Inteligência Financeira – UIF, a lavratura de procuração que outorgue 
plenos poderes de gestão empresarial, conferida em caráter irrevogável ou 
irretratável ou quando isenta de prestação de contas, independentemente 
de ser em causa própria, ou ainda, de ser ou não por prazo indeterminado. 

Art. 36 As operações e propostas de operações nas situações listadas a seguir 
devem ser comunicadas pelos notários à Unidade de Inteligência Financeira 
– UIF, independentemente de análise ou de qualquer outra consideração:
I -  qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor 

em espécie igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equi-
valente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra ou venda de 
bens móveis ou imóveis;

II -  qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor 
igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título 
de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens 
móveis ou imóveis;

III -  qualquer das hipóteses previstas em resolução da Unidade de Inteligên-
cia Financeira – UIF que disponha sobre procedimentos a serem obser-
vados pelas pessoas físicas e jurídicas por ela reguladas relativamente 
a operações ou propostas de operações ligadas ao terrorismo ou seu 
financiamento;

IV -  qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens móveis 
de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior 
a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda;

V -  todas as situações listadas no art. 25 do presente Provimento, quando 
realizadas por escritura pública; e

VI -  outras situações designadas em instruções complementares a este Pro-
vimento.

CAPÍTULO XII
DA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS

Art. 37 O notário e o registrador conservarão os cadastros e registros de 
que trata este Provimento, pelo prazo mínimo de cinco anos, contado da 
prática do ato, sem prejuízo do dever de conservação dos documentos, 
definido em legislação específica. 

Parágrafo único. Os documentos poderão ser arquivados em meio eletrô-
nico, respeitadas as regras de conservação.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 A utilização de informações existentes em bancos de dados de en-
tidades públicas ou privadas não substitui nem supre as exigências previstas 
nos arts. 9º, 11, 30 e 31 deste Provimento, admitindo seu uso para, em ca-
ráter complementar, confirmar dados e informações previamente coletados.

Art. 39 As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista no art. 11 da 
Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, não acarretarão responsabilidade civil, 
administrativa ou penal.

Art. 40 O notário ou registrador, interventor e interino, que deixar de cum-
prir as obrigações deste Provimento, sujeitam-se às sanções previstas no 
art. 12 da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998.
§ 1º As sanções serão aplicadas pela Corregedoria Nacional de Justiça ou 
pelas Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Finan-
ceiro Nacional-CRSFN, na forma do Decreto 9.889, de 27 de junho de 2019.
§ 2º Enquanto não houver regulamentação específica da Corregedoria Na-
cional de Justiça, será aplicável o procedimento previsto no Regulamento 
da Unidade de Inteligência Financeira – UIF.

Art. 41 Os notários ou registradores e/ou Oficiais de Cumprimento deverão 
atender às requisições formuladas pela Unidade de Inteligência Financeira 
– UIF e pelo Conselho Nacional de Justiça na periodicidade, forma e con-
dições por eles estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o 
sigilo das informações prestadas.

Art. 42 Não se negará a realização de um ato registral ou protesto por falta 
de elementos novos ou dados novos, estipulados no presente Provimento, 
caso o título tenha sido perfectibilizado em data anterior a sua vigência.

Art. 43 Para fins de cumprimento das obrigações previstas neste Provimento, 
as entidades representativas dos notários e registradores poderão, por inter-
médio de convênios e/ou termos de cooperação, ter acesso aos bancos de da-
dos estatais de identificação da Receita Federal e do Tribunal Superior Eleitoral 
e de outras bases confiáveis, limitando-se a consulta aos dados necessários à 
confirmação da autenticidade dos documentos de identificação apresentados.

Art. 44 Os valores das operações definidos neste Provimento, como pa-
râmetros para a comunicação automática à Unidade de Inteligência Fi-
nanceira – UIF, poderão ser atualizados periodicamente pela Corregedoria 
Nacional de Justiça.

Art. 45 Este provimento entrará em vigor em 3 de fevereiro de 2020.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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Central de Informações do Registro Civil das Pessoas 
Naturais (CRC Nacional) foi instituída por meio do Pro-
vimento Nº 46 em 16 de junho de 2015, pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). 

Com uma base de dados de mais 136 milhões de atos, a CRC 
Nacional é gerida pela Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-BR) e composta por diversos serviços 

NACIONAL

Conheça a trajetória da
CRC Nacional e o passo
a passo para acessá-la
COM QUASE 100 MILHÕES DE REGISTROS CADASTRADOS, CENTRAL É COMPOSTA
PELOS REGISTROS DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E ÓBITOS DOS ESTADOS BRASILEIROS

como localização de registros, certidões físicas, eletrônicas e digi-
tais, além de outros atos de registros. 

A plataforma atende todo o território brasileiro, sendo ela, con-
siderada um dos repositórios de informações mais importantes 
para os órgãos públicos, Poder Judiciário e para a sociedade civil, 
através da prestação de serviços interligados e digitais.

A CRC Nacional tem como objetivos, de acordo com o Art. 1º:

A



25

136 
milhões

Total de registros 
cadastrados na 
CRC Nacional

85,9 
milhões
Registros de 
Nascimentos

25,6 
milhões

Registros 
de Óbitos

24,3 
milhões
Casamentos

10 
milhões

Comunicações 
trocadas entre 

cartórios

3,9 
milhões

Certidões eletrônicas 
entre cartórios 

desde 2015

GRATUIDADE 
160 milhões de atos gratuitos de nascimentos e óbitos e 
suas respectivas certidões foram emitidos pelos Cartórios 
brasileiros desde 1998, quando entrou em vigor a Lei Fe-
deral nº 9534/1997. Ao longo do tempo, os atos gratui-
tos foram expandidos e hoje alcançam índices alarman-
tes, que quase inviabilizam a atividade do Registro Civil. 

Além dos atos previstos em Lei, são concedidas gratui-
dades para diversos outros atos, como o casamento civil, 
mandados judiciais, reconhecimentos de paternidade, 
segunda via de certidões e diversos tipos de averbações.

Portal oficial de serviço dos Cartórios de Registro 
Civil: buscas, certidões eletrônicas e certidões di-
gitais de forma ágil, barata e sem intermediários.

Um total de 86 convênios foram possibilitados desde 
a instituição do Provimento nº 46/2015 do CNJ que 
permitiu órgãos públicos dos três poderes de municí-
pios, estados e Governo Federal, a consulta e a busca 
de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, 
além da solicitação de certidões que podem ser re-
metidas em papel ou em formato digital, diretamente 
por email, na base de dados da Central de Informa-
ções do Registro Civil (CRC).

Entre os principais entes beneficiados estão:

SERVIÇOS ELETRÔNICOS

SURGIMENTO DO PROJETO 

Com o objetivo principal de aperfeiçoar a qualidade e a gestão das informações 
de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, apoiando as políticas públicas 
estaduais e nacionais com a disponibilização de informação e serviços em tempo 
real, o projeto iniciou em 2012, no Estado de São Paulo. 

Com diversos módulos de serviços disponíveis, a CRC inovou ao permitir a soli-
citação de registros de nascimento, casamento e óbito em cartórios diferentes da-
quele onde se encontra o registro originário, evitando o deslocamento do cidadão 
e os gastos com serviços de despachantes. Através do site www.registrocivil.org.
br, o cidadão pode solicitar uma certidão para receber em casa, no cartório mais 
próximo ou em um outro de sua escolha. 

Também através do mesmo site, o cidadão pode solicitar a certidão digital e 
receber em seu e-mail, com a mesma validade da certidão original em papel. Caso 
queira ver o documento digital materializado, pode se dirigir a um cartório e rea-
lizar a materialização, utilizando o documento em formato físico. Outros módulos 
de serviço disponibilizados permitem ao Poder Judiciário a fiscalização dos cartó-
rios, assim como acesso ao sistema de busca e solicitação de registros diretamente 
na base dos cartórios de Registro Civil brasileiros.

Art. 6. Os oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais deverão 
disponibilizar para a Central de Informações de Registro Civil das 
Pessoas Naturais - CRC as informações dos atos que praticarem no 
prazo de dez dias, corridos, contados da respectiva lavratura
A cada seis meses devem ser informados os registros lavrados de 
cada 5 (cinco) anos.

I.  interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, per-
mitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego 
de informações e dados; 

II.  aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil 
das pessoas naturais em meio eletrônico; 

III.  implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de regis-
tros e solicitação de certidões; 

IV.  possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público, median-
te ofício ou requisição eletrônica direcionada ao Oficial compe-
tente, às informações do registro civil das pessoas naturais; 

V.  possibilitar a interligação com o Ministério das Relações Exterio-
res, mediante prévia autorização deste, a fim de obter os dados 
e documentos referentes a atos da vida civil de brasileiros ocorri-
dos no exterior, bem como possibilitar às repartições consulares 
do Brasil a participação no sistema de localização de registros 
e solicitação de certidões do registro civil das pessoas naturais. 

Parágrafo único. Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais, pessoalmente, ou por meio das Centrais de Informações do 
Registro Civil - CRC, devem fornecer meios tecnológicos para o 
acesso das informações exclusivamente estatísticas à Adminis-
tração Pública Direta, sendo-lhes vedado o envio e repasse de 
dados de forma genérica, que não justifiquem seu fim, devendo 
respeitar-se o princípio e a garantia previstos no inciso X do art. 
5° da Constituição Federal de 1988.

MPF – Procuradoria da República 

Tribunal Regional Federal – 3ª Região

Defensoria Pública 

Tribunal de Justiça dos Estados 

Receita Federal

Secretaria da 
Administração Penitenciária de SP
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CONFIRA UM PASSO A PASSO DOS PRINCIPAIS MÓDULOS DA CRC NACIONAL

NACIONAL

Outras informações acesse 
https://registrocivil.org.br/ 

ou entre em contato pelo e-mail: 
sac@registrocivil.org.br.

Comunicações Civis
Dentro da plataforma, deve-se buscar na lista à esquerda, o item 
Comunicações Civis. Na sequência, clicar em ‘Enviar por Formulário’, 
assim é possível enviar formulários de: casamento civil, casamento 
religioso, casamento realizado em outra serventia, união estável por 
escritura pública ou por decisão judicial, óbito, outras alterações de 
estado civil ou por escritura pública. Após escolher o item desejado, deve 
clicar nele, preencher o formulário e enviar. Também é possível enviar 
vários de uma só vez, através de arquivo XML.

Obs.: Se for 1º Ofício a lista de opções é maior, incluindo procedimentos 
de interdição, por exemplo. 

Todos os registros devem sempre estar atualizados antes de serem 
enviados.

Geração de CPF
Na lista de itens à esquerda da plataforma, deve buscar a opção ‘CPF – 
RFB’ (se nunca utilizado antes, deve aceitar o Termo de Adesão da RFB). 
Para novas inscrições, deve-se preencher o formulário e na sequencia será 
gerado o número de CPF para ser colocado no registro. 

Materialização de Certidão Eletrônica
Deve clicar em CRC – Central de Informações, no item “Materializar 
Eletrônica”. Depois colocar o código hash, presente na certidão e 
pesquisar. Se o XML já estiver no sistema (realizado no próprio cartório) 
basta gerar arquivo .pdf e imprimir o documento. 

Solicitar Certidão Eletrônica
Deverá buscar por ‘Certidão Eletrônica’ dentro da plataforma, preencher 
tipo de ato, estado, cidade, cartório de requisição e endereço de email de 
entrega. Preencher os dados da certidão e por fim, clicar em Requisitar. 
Deve-se ler e aceitar o contrato de termos e condições.

Buscas 
A busca de registros deve ser realizada clicando na aba à esquerda, na 
opção Busca de Registros e Pesquisar. Deve preencher nome, e outras 
informações que possua sobre o requerente. Logo o tipo de registro, se 
de nascimento, casamento ou óbito. Pode selecionar as regionais, por 
exemplo. E clicar em solicitar. As buscas estarão no box “Solicitações de 
Buscas Manuais”.

Carga de Registros 
Caso o cartório não tenha sistema interno, pode entrar na aba à 
esquerda, de nome ‘CRC Central de Informações’ e clicar em Carga por 
Formulário, o tipo de ato e posteriormente, deverá preencher todos os 
dados e clicar em Gravar. Os dados serão enviados para a CRC. 
No caso de registro em massa, deve clicar em Carga em Lote XML e 
enviar todas de uma vez.

Todas as cargas realizadas na CRC podem ser visualizadas quando 
necessário, clicando em Histórico de Cargas. Podendo corrigir possíveis 
erros que foram enviados.
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CERTIDÕES ELETRÔNICAS
O serviço permite ao usuário solicitar seu 
documento no cartório mais próximo de 
sua residência ou trabalho sem a necessida-
de de se deslocar até o cartório onde está 
o assento originário ou mesmo utilizar os 
serviços de despachantes, barateando assim 
a obtenção da segunda via dos documentos 
civis. O interessado poderá solicitar a qual-
quer Oficial de Registro Civil das Pessoas Na-
turais integrante do sistema a certidão dis-
ponível em formato eletrônico, mesmo que 
não tenha sido expedida pela sua serventia, 
seja materializada em papel de segurança 
observados os emolumentos devidos. 

Total de certidões emitidas
(até novembro de 2019): 3.497.911

Estados interligados: Acre, Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, 
Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, 
Tocantins

OS MÓDULOS DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL

UNIDADES INTERLIGADAS
O funcionário designado pelo oficial, ficará 
na maternidade e será o responsável pela 
digitação dos dados do registro diretamen-
te no sistema desenvolvido pela Arpen/SP, 
completamente adaptado ao Provimento, 
interligando vários cartórios a uma deter-
minada maternidade. Após a digitação, os 
dados são enviados ao Cartório de Registro 
escolhido pelo cidadão, onde é realizada a 
conferência dos dados e a emissão da cer-
tidão com o Livro, Folha e Termo, e, a assi-
natura digital do documento, em seguida a 
certidão é enviada ao escrevente na mater-
nidade para que seja impressa e entregue 
ao cidadão.

Total de Certidões
emitidas em Maternidades: 1.763.934

Estados interligados: Acre, Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Ro-
raima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, 
Tocantins

BUSCAS
A Central Nacional de Informações do Re-
gistro Civil (CRC Nacional), abastecida pelas 
informações dos registros lavrados pelos 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Na-
turais permitirá aos cartórios consultarem a 
localização de registros e, ao encontrá-lo, 
solicitar imediatamente o documento ao 
cartório de origem do documento.

Estados interligados: Acre, Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Ro-
raima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, 
Tocantins

E-PROTOCOLO
Módulo que permite ao cidadão protocolar 
um mandado judicial para averbação ou 
anotação de assento de registro civil em 
qualquer cartório mais próximo de sua re-
sidencia ou trabalho, sem a necessidade de 
se dirigir ao cartório onde encontra-se o as-
sento originário, evitando gastos com des-
locamentos e a contratação de terceiros que 
acabam por encarecer o serviço ao usuário.

Estados interligados: São Paulo

CERTIDÕES DIGITAIS
O serviço permite ao usuário solicitar seu do-
cumento através do site www.registrocivil.
org.br de sua residência ou qualquer outro lo-
cal onde possua acesso a Internet, sem a ne-
cessidade de se deslocar até o cartório onde 
está o registro ou mesmo utilizar os serviços 
de despachantes, barateando assim a obten-
ção da segunda via dos documentos civis. 

Total de certidões emitidas
(até novembro de 2019): 245.107

Estados interligados: São Paulo

INFOPEL
Sistema para solicitação e controle do novo 
papel de segurança padronizado do Estado 
de São Paulo para atos do Registro Civil de 
Pessoas Naturais, normatizado após o fim 
do sistema implantado pelo Governo Fede-
ral por meio da Casa da Moeda.

Total de novos papéis
de segurança padronizado
(até novembro de 2019): 15.138.642

Estados interligados: São Paulo

CORREIÇÃO ONLINE
Módulo disponibilizado aos Juízes Correge-
dores de cada Estado participante, onde é 
possível acompanhar em tempo real os en-
vios e as pendências das Serventias de sua 
circunscrição.

Estados interligados: Acre, Amapá, Distri-
to Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Gros-
so do Sul, Pernambuco, Santa Catarina, São 
Paulo

COMUNICAÇÕES
Primeiro módulo de todo o projeto, o Sis-
tema de Comunicações consiste em uma 
ferramenta eletrônica de transmissão das 
comunicações previstas no artigo 106 da Lei 
6.015, referente à casamentos, óbitos, aver-
bações e anotações, realizada em ambiente 
criptogrado, que permite o armazenamento 
e a localização de todos os atos praticados, 
garantindo certeza e segurança jurídica às 
transmissões realizadas.

Total de comunicações transmitidas 
entre cartórios por meio eletrônico: 17

Estados interligados: Acre, Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Ro-
raima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, 
Tocantins

INTERNACIONAL
Módulo que possibilitará a interligação com 
o Ministério das Relações Exteriores, me-
diante prévia autorização deste, a fim de 
obter os dados e documentos referentes a 
atos da vida civil de brasileiros ocorridos no 
exterior, bem como possibilitar às reparti-
ções consulares do Brasil a participação no 
sistema de localização de registros e solici-
tação de certidões do registro civil das pes-
soas naturais.

JUD
Sistema que permite aos magistrados e in-
tegrantes de órgãos públicos competentes 
conveniados realizarem buscas de registros 
de nascimentos, casamentos e óbitos, e so-
licitem certidões eletrônicas do Registro Civil 
diretamente nos módulos da Central de In-
formações do Registro Civil.

Total de Consultas realizadas
pelo Poder Judiciário: 344.617

Estados interligados: Acre, Espírito Santo, 
Santa Catarina, São Paulo

PORTAL
Através do Portal www.registrocivil.org.br, o 
cidadão pode ter acesso a todos os serviços 
eletrônicos oferecidos pelos Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Brasil 
integrados à CRC Nacional. Por meio do site 
é possível solicitar certidões de Nascimento, 
casamento e óbito para que sejam reme-
tidas ao endereço escolhido pelo usuário, 
para ser retirada no cartório mais próximo 
ao ainda recebendo via e-mail, por meio de 
link para acesso à área interna do Portal.
Total de Certidões
Digitais emitidas: 245.108

Total de Certidões
em Papel emitidas: 153.665
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PROVIMENTO Nº 46, DE 16 DE JUNHO DE 2015

Revoga o Provimento 38 de 25/07/2014 e dispõe sobre a Central de Infor-
mações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC.

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, Ministra NANCY ANDRI-
GHI, no uso de suas atribuições legais e constitucionais; 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e normatização pelo Poder Ju-
diciário segundo 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 o que consta dos arts. 38 e 30, inciso XIV, da Lei n. 8.935, 
de 18 de novembro de 1994, que preveem a obrigação de os notários e re-
gistradores cumprirem as normas técnicas editadas pelo juízo competente, 
ao qual compete, por sua vez, zelar para que os serviços notariais e registrá-
rios sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente;

CONSIDERANDO a experiência positiva resultante do funcionamento de 
centrais estaduais mantidas por associações de registradores com autoriza-
ção das Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados de Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, centrais que se 
destinam à circulação de informações do Registro Civil de Pessoas Naturais;

CONSIDERANDO o princípio e garantia constitucional previsto no inciso X 
do art. 5° da Constituição Federal, referentes à inviolabilidade da intimida-
de, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; 

CONSIDERANDO que a interligação entre os cartórios de registro civil das 
pessoas naturais, o Poder Judiciário e os órgãos da Administração Pública 
atende ao interesse público, à racionalidade, à economicidade e à desburo-
cratização da prestação dos serviços correspondentes;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Na-
turais – CRC que será operada por meio de sistema interligado, disponibili-
zado na rede mundial de computadores, com os objetivos de:

I - interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo 
o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações 
e dados;

II - aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil das 
pessoas naturais em meio eletrônico;

III - implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e 
solicitação de certidões;

IV - possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público, mediante ofício 
ou requisição eletrônica direcionada ao Oficial competente, às informa-
ções do registro civil das pessoas naturais;

V - possibilitar a interligação com o Ministério das Relações Exteriores, me-
diante prévia autorização deste, a fim de obter os dados e documentos 
referentes a atos da vida civil de brasileiros ocorridos no exterior, bem 
como possibilitar às repartições consulares do Brasil a participação no 
sistema de localização de registros e solicitação de certidões do registro 
civil das pessoas naturais.

Parágrafo único. Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, pesso-
almente, ou por meio das Centrais de Informações do Registro Civil - CRC, 
devem fornecer meios tecnológicos para o acesso das informações exclu-
sivamente estatísticas à Administração Pública Direta, sendo-lhes vedado o 
envio e repasse de dados de forma genérica, que não justifiquem seu fim, 
devendo respeitar-se o princípio e a garantia previstos no inciso X do art. 5° 
da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – 
CRC será organizada pela Associação Nacional dos Registradores das Pesso-
as Naturais – Arpen Brasil, que se apresenta como titular dos direitos auto-
rais e de propriedade intelectual do sistema, do qual detém o conhecimento 
tecnológico, o código-fonte e o banco de dados, sem ônus ou despesas 
para o Conselho Nacional de Justiça e demais órgãos do Poder Público.

§ 1º As representações estaduais da Arpen-Brasil poderão realizar o acesso 
ao sistema interligado utilizando infraestrutura própria, ou utilizando infra-
estrutura de entidade de representação da Arpen-Brasil de outro Estado, 
mediante prévio acordo, desde que observem os requisitos de interopera-
bilidade estabelecidos pela Arpen-Brasil e garantam a consulta e comuni-
cação em tempo real.

§ 2º Todo acesso ao sistema interligado será feito exclusivamente pelo Ofi-
cial de Registro Civil ou prepostos que autorizar, os quais serão obrigatoria-
mente identificados mediante uso de certificado digital emitido conforme a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

§ 3 O Ministério das Relações Exteriores poderá ter acesso à Central de 
Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, a ser realizado 
de forma segura por meio de certificado digital emitido conforme a Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou outro sistema acordado 
com a Arpen-Brasil.

Art. 3º A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – 
CRC disponibilizará as seguintes funcionalidades:

I - CRC – Buscas: ferramenta destinada a localizar os atos de registro civil 
das pessoas naturais;

II - CRC – Comunicações: ferramenta destinada a cumprir as comunica-
ções obrigatórias previstas nos artigos 106 e 107 da Lei n. 6.015, de 
31 de dezembro de 1973;

III - CRC – Certidões: ferramenta destinada à solicitação de certidões;

IV - CRC – e-Protocolo: ferramenta destinada ao envio de documentos ele-
trônicos representativos de atos que devem ser cumpridos por outras 
serventias;

V - CRC - Interoperabilidade: ferramenta destinada a interligar os serviços 
prestados através de convênios com os programas necessários para o 
seu desenvolvimento.

Parágrafo único. Mediante iniciativa do Ministério das Relações Exterio-
res, poderá promover-se a integração entre a Central de Informações de 
Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC e o Sistema Consular Integrado 
do Ministério das Relações Exteriores (SCI/MRE), a fim de possibilitar a 
consulta à CRC pelas repartições consulares do Brasil no exterior e a con-
sulta, pelos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, aos índices de 
atos relativos ao registro civil das pessoas naturais praticados nas repar-
tições consulares.

Art. 4º A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais 
– CRC será integrada por todos os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Na-
turais do Brasil que deverão acessá-la para incluir os dados específicos, nos 
termos deste Provimento, observados os requisitos técnicos fixados pela 
Arpen-Brasil.

§ 1º A adesão às funcionalidades da Central de Informações de Registro 
Civil das Pessoas Naturais – CRC será feita pelas serventias de todos os 
Estados da Federação no prazo máximo de um ano a contar da vigência 
deste Provimento, sendo as informações dessas adesões repassadas pela 
Arpen-Brasil à Corregedoria Nacional de Justiça, com uso do sistema Justiça 
Aberta quando disponível.

§ 2º O acesso por Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais será efetuado 
mediante estrutura disponibilizada diretamente pela Arpen-Brasil ou por sua 
respectiva representação estadual, independentemente de filiação associa-
tiva e de qualquer pagamento ou remuneração a título de uso do sistema.

Art. 5º A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – 
CRC permitirá aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais a consulta 
em tempo real para a localização dos atos de registro.

Art. 6º Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais deverão disponibi-
lizar para a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – 
CRC as informações definidas pela Arpen-Brasil, observada a legislação em 
vigor no que se refere a dados estatísticos, no prazo de dez dias, corridos, 
contados da lavratura dos atos, respeitadas as peculiaridades locais.

NACIONAL
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Parágrafo único - Qualquer alteração nos registros informados à Central 
de Informações do Registro Civil deverá ser atualizada no mesmo prazo e 
forma do parágrafo anterior.

Art. 7º Em relação aos assentos lavrados anteriormente à vigência deste Pro-
vimento, serão comunicados à Central de Informações de Registro Civil das 
Pessoas Naturais - CRC os elementos necessários à identificação do registro, 
observadas as definições feitas pela Arpen Brasil, considerando-se a necessi-
dade de afastar, o mais possível, o risco relativo à existência de homônimos.

§ 1º As informações serão prestadas progressivamente, começando pelos 
registros mais recentes.

§ 2º O prazo para o fornecimento das informações previstas neste artigo será 
de seis meses para cada 5 (cinco) anos de registros lavrados, iniciando-se 
a contagem desse prazo a partir de um ano da vigência deste Provimento.

§ 3º O prazo do parágrafo anterior poderá ser reduzido ou prorrogado uma 
vez, mediante ato da competente Corregedoria Geral da Justiça, funda-
mentado nas peculiares condições das serventias locais, comunicando-se à 
Corregedoria Nacional de Justiça e à Arpen-Brasil.
Art. 8º - As comunicações previstas nos artigos 106 e 107 da Lei n. 6.015/73 
deverão ser enviadas obrigatoriamente pela Central de Informações de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais – CRC.

Parágrafo único. O envio de informações entre as serventias pela Central 
de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC dispensa o uso 
do Sistema Hermes – Malote Digital de que trata o Provimento n. 25 da 
Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 9º A utilização da CRC – Comunicações não impede a realização da 
anotação por outros meios, como a apresentação diretamente ao Oficial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do original ou cópia autenticada da 
certidão do ato, ou a informação obtida na CRC – Buscas.

Art. 10 A emissão de certidão negativa pelos Oficiais de Registro Civil das 
Pessoas Naturais deverá ser precedida de consulta à Central de Informações 
de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, devendo ser consignado na 
certidão o código da consulta gerado (hash).

Parágrafo único. Para a emissão de certidão negativa deverá promover-se 
consulta prévia ao SCI/MRE quando estiver disponível a integração com o 
Ministério das Relações Exteriores.

Art. 11 Caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, 
no mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão que, pagos os 
emolumentos, custas e encargos administrativos devidos, será disponibiliza-
da na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, 
em formato eletrônico, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis.

§ 1º Para a emissão das certidões eletrônicas deverão ser utilizados forma-
tos de documentos eletrônicos de longa duração, compreendidos nessa 
categoria os formatos PDF/A e os produzidos em linguagem de marcação 
XML, com certificado digital ICP-Brasil, tipo A3 ou superior, assinatura digi-
tal em formato PKCS#7, com disponibilização do código de rastreamento.

§ 2º As certidões eletrônicas ficarão disponíveis na Central Nacional de In-
formações do Registro Civil – CRC pelo prazo de trinta dias corridos, vedado 
o envio por intermédio de correio eletrônico convencional (e-mail).

§ 3º Havendo CRC estadual, e nas hipóteses em que o cartório solicitante 
da certidão eletrônica e o cartório acervo pertençam à mesma unidade da 
Federação, poderá a certidão permanecer disponível na CRC do mesmo 
Estado, pelo prazo previsto no parágrafo anterior.

§ 4º O interessado poderá solicitar a qualquer Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais integrante da Central de Informações de Registro Civil das 
Pessoas Naturais – CRC, ou a qualquer repartição consular do Brasil no 
exterior após operacionalização da integração entre CRC e SCI/MRE, que 
a certidão expedida em formato eletrônico seja materializada em papel e 
assinada fisicamente, observados os emolumentos devidos.

§ 5º Ressalvados os casos de gratuidade prevista em lei, os encargos ad-
ministrativos referidos no caput deste artigo serão reembolsados pelo soli-

citante da certidão na forma e conforme os valores que forem fixados em 
norma de cada Corregedoria Geral da Justiça. Serão compreendidas como 
encargos administrativos as despesas com compensação de boleto bancá-
rio, operação de cartão de crédito, transferências bancárias, certificação 
digital (SDK, framework, certificado de atributo e de carimbo de tempo), e 
outras que forem previstas em normas estaduais, desde que indispensáveis 
para a prestação do serviço solicitado por meio da central informatizada.

Art. 12 Os Oficiais de Registro Civil deverão, obrigatoriamente, atender às 
solicitações de certidões efetuadas por via postal, telefônica, eletrônica, ou 
pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, 
desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei e, se existentes, pa-
gas as despesas de remessa.

Art. 13 A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – 
CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos 
do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme 
as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídi-
cas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.

Parágrafo único. A Arpen Brasil poderá firmar convênios com Instituições 
Públicas e entidades privadas para melhor atender aos serviços previstos no art. 
3º, submetendo-se a aprovação prévia pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 14 O sistema deverá contar com módulo de geração de relatórios 
(correição on line) para efeito de contínuo acompanhamento, controle e 
fiscalização pelas Corregedorias Gerais da Justiça e pelo Conselho Nacional 
de Justiça.

Art. 15 Este Provimento define o conjunto mínimo de especificações téc-
nicas e funcionalidades da Central de Informações de Registro Civil das 
Pessoas Naturais – CRC, de forma que, independentemente de novo ato 
normativo, as tecnologias utilizadas possam ser aprimoradas com outras 
que venham a ser adotadas no futuro, a partir de novas funcionalidades 
incorporadas à CRC.

Art. 16 Ocorrendo a extinção da Arpen-Brasil, ou a paralisação da pres-
tação, por ela, do serviço objeto deste Provimento, sem substituição por 
associação ou entidade de classe que o assuma em idênticas condições me-
diante autorização do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, será o banco de 
dados, em sua totalidade, transmitido ao Conselho Nacional de Justiça ou à 
entidade que o Conselho Nacional de Justiça indicar, com o código-fonte e 
as informações técnicas necessárias para o acesso e utilização de todos os 
seus dados, bem como para a continuação de seu funcionamento na forma 
prevista neste Provimento, sem ônus, custos ou despesas para o Poder Pú-
blico e, notadamente, sem qualquer remuneração por direitos autorais e de 
propriedade intelectual, a fim de que a Central de Informações de Registro 
Civil das Pessoas Naturais – CRC permaneça em integral funcionamento.

Art. 17 A Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais – 
Arpen-Brasil, ou quem a substituir na forma do artigo 16 deste Provimento, 
se obriga a manter sigilo relativo à identificação dos órgãos públicos e dos 
respectivos servidores que acessarem a Central de Informações de Registro 
Civil das Pessoas Naturais – CRC, ressalvada requisição judicial e fiscalização 
pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 18 Este Provimento não revoga as normas editadas pelas Corregedo-
rias Gerais da Justiça, no que com ele forem compatíveis.

Art. 19 As Corregedorias Gerais da Justiça deverão dar ciência deste Pro-
vimento aos Juízes Corregedores, ou Juízes que na forma da organização 
local forem competentes para a fiscalização dos serviços extrajudiciais de 
notas e de registro, e aos responsáveis pelas unidades do serviço extrajudi-
cial de notas e de registro.

Art. 20 Este Provimento entrará em vigor em 30 dias contados da data 
de sua publicação, revogando-se o Provimento n. 38 desta Corregedoria 
Nacional de Justiça.

Brasília, 16 de junho de 2015. 

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça
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Inicio dizendo: “Desculpem o desabafo”.
Como vocês sabem não sou registrador 

civil das pessoas naturais, sou assessor ju-
rídico do IRPEN, todavia, há mais de dez 
anos convivo com esses profissionais do 
direito e constato sua abnegação, sua gana 
por atualização, seus sacrifícios em prol da 
população, sua consciência social, e perce-
bo que o Estado em sentido lato, ao invés 
de atribuir-lhes algum reconhecimento, ao 
invés disso, dia após dia cria-lhes maiores 
dificuldades no exercício de seus misteres.

Cotidianamente o Registrador Civil das 
Pessoas Naturais é obrigado a se adequar 
às novas exigências das autoridades cons-
tituídas, sejam elas da Corregedoria Na-
cional (CNJ) ou da Corregedoria Estadual; 
tais como, Provimento nº 239/2013/CGJ/
PR e Provimento nº 74/2018/CNJ. E o re-
gistrador civil das pessoas naturais do Pa-
raná (Provimento nº 239/2013/CGJ/PR) deu 
sua resposta e hoje há mais de 22 milhões 
de nomes à disposição de entes públicos e 
privados. Já no Provimento nº 74/2018/CNJ 

houve listagem de equipamentos e instala-
ções de TI para serem cumpridas, equipa-
mentos estes que daqui a alguns anos serão 
obsoletos, instalações físicas para recepcio-
ná-los, como no caso do servidor, que além 
de desnecessárias por si sós já representam 
um custo quase que impossível de ser arca-
do pelas serventias menores; e lembremos 
que os Provimentos do CNJ têm âmbito 
nacional, portanto, se no Paraná já é de 
difícil cumprimento o teor do Provimento, 
imaginemos como será no interior do Acre, 
de Rondônia, de Roraima, e por aí afora.

Há outras inovações que pressupõem in-
vestimentos de elevada monta: escreventes 
com certificação digital para acessarem o 
banco de dados da receita federal; Regis-
tro de nascimento nas maternidades (que 
implica em implemento de nova estrutura, 
deslocamentos de pessoal, comunicações 
de atos, equipamentos de informática 
compatíveis com o novo serviço, servidor, 
etc), dentre outros serviços e despesas.

A nítida impressão é a de que prevalece 

no Estado (em sentido lato) a visão leiga 
de que os “cartorários” são meros carim-
badores e gente riquíssima, repletos de 
privilégios que existem em detrimento da 
população brasileira.

Só há um problema nisso, essa não é a 
realidade.

Na verdade, são abnegados que lutam 
herculeamente em prol da segurança jurí-
dica e da prevenção de litígios.

No Paraná observamos incrivelmente o 
mesmo VRC, que embasa os emolumen-
tos no extrajudicial e as custas no judicial, 
tem um valor maior no judicial do que no 
extrajudicial. Há atos praticados pelo RCPN 
contemplados pela tabela de emolumen-
tos, mas que não são ressarcidos pelo FU-
NARPEN, sendo que este somente tem sua 
existência justificada se for para promover 
ressarcimentos, ademais, há atos gratuitos 
praticados pelo RCPN que não são elenca-
dos na tabela de emolumentos e, por óbvio, 
também não são ressarcidos pelo FUNAR-
PEN. Atente-se para o seguinte detalhe, 
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o FUNARPEN tem lastro para ressarci-los.
No Paraná há uma tabela de emolumen-

tos para o RCPN que está completamente 
obsoleta e ultrapassada.

Aliás, no passado foi criado o FUNARPEN 
e anexadas serventias de RCPN com outras 
mais lucrativas, com o fito de que se evitas-
se a “quebradeira” dos RCPN.

Outra situação estranhável é que o servi-
ço notarial ou registral quando desprovido 
de agente delegado, segundo sustentam 
os Ministros do STF, dentre eles Luiz Fux, é 
revertido ao poder delegante. Daí decorre, 
por exemplo, o teto; mas raciocinemos, não 
é uma função pública desempenhada em 
caráter privado (CF, art. 236, “caput”)? Mas 
então não é mais de caráter privado? Seria 
um caráter publivado, ou privablico; será 
que isso existe? Deixa eu ver se entendi: é 
considerado público para, por exemplo, o 
teto, para com o nepotismo; mas não é pú-
blico para enfrentar uma ação trabalhista 
de um empregado que o interino, o desig-
nado ou o agente delegado titular muitas 
vezes nem contratou, mas paga salários e 
dá-lhe ordens, ou seja, a relação de empre-
go/ relação de trabalho caracteriza-se pelo 
vínculo entre empregador e empregado é 
pessoa física, com pessoalidade, subordina-
ção, onerosidade e não eventualidade; mas 
e como fica a pessoalidade? O Estado não 
quer determinar quem se deva contratar? 
Pois então é justo que ele compartilhe res-
ponsabilidades por uma contratação que o 
agente delegado, o designado ou o interi-
no não teria feito, visto que seu desejo, por 
exemplo, era o de contratar, por exemplo, 
seu cônjuge em quem confia plenamente 
como seu substituto, e não lhe foi permiti-
do fazê-lo sob justificativa de nepotismo. É 
considerado funcionário público o designa-
do ou o interino, mas e o décimo terceiro 
salário, e as férias com um terço a mais, e 
o recesso, enfim e as benesses do serviço 
público? Não é justo que fique apenas com 
o ônus, e como fica o bônus? Seria ele um 
funcionário público de segunda linha ... (?)

São inúmeras as distorções indubitavel-
mente, porém, nenhuma dessas distorções 
redunda em algum benefício para o regis-
trador.

Em tudo na vida há causas e consequ-
ências, ou, lei da causa e efeito, como 
queiram, e no Paraná hoje há mais de 200 

cartórios vagos, há constatação de que os 
investimentos na serventia e em pessoal 
qualificado só faz aumentar, em contra-
partida, os emolumentos estão defasados 
e as gratuidades não ressarcidas sufocam 
os RCPN; não é necessário ter sangue de 
pitonisa para adivinhar o que irá aconte-
cer; haja vista que é óbvio que a evasão de 
extraordinários profissionais do direito das 
serventias extrajudiciais do Estado do Para-
ná para outros Estados da Federação que 
dêem remuneração condigna e que repre-
sente uma contrapartida justa para os cres-
centes investimentos continuará a ocorrer.

Essa é a realidade. Utopia seria conside-
rar que os serviços de escol hodiernamen-
te oferecidos não tenham decréscimo em 
sua qualidade, com a perda de excelentes 
profissionais para outros Estados da Fede-
ração; serviços de qualidade pressupõem 
profissionais do mais elevado grau, com 
expertise, estudiosos, com atualizações 
constantes que incluem pós-graduação, 
mestrado, doutorado, pós-doutorado; e é 
isso que estamos observando nos profissio-
nais do direito que o extrajudicial do Paraná 
conquistou. É premente que não os perca-
mos para outros Estados da Federação con-
forme já alertei que tenderá a ocorrer.

Como já dizia Flóscolo da Nóbrega: “A 
Justiça é o horizonte no céu do Direito”, e, 
para o extrajudicial Justiça representa re-
conhecimento, e reconhecimento significa 
justa contrapartida por investimentos de 
elevada monta e de toda ordem; significa 
estancar de uma vez por todas a sangria 
das gratuidades não ressarcidas; ninguém 
se nega a ser um “longa manus” do Esta-
do na arrecadação de tributos, ainda que, 
em virtude disso, leve a fama de ter servi-
ços caros, o que não é a realidade; porém, 
tais tributos (em sentido “lato”) deverão 
ser destacados, ou seja, cobrados da po-
pulação e não do registrador que já está 
sufocado com tanta exigência de cada vez 
mais vultosos investimentos sem que haja 
uma proporcional contrapartida por parte 
dos emolumentos. Aliás, sejamos realistas, 
como é de comezinho conhecimento, o 
RCPN vive dos emolumentos, é o seu oxi-
gênio, e, todos sabemos, sem oxigênio o 
RCPN não mais poderá registrar a vida e a 
morte, pois ele próprio morrerá, sucumbirá 
à míngua.
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