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Um olhar para 
a transformação
No mês de março fomos surpreendidos pela pandemia do novo coronavírus que está mu-
dando completamente o curso da história no Brasil e no mundo. Planejamentos e metas já 
não são os mesmos. Todos se veem diante de um cenário de muitas mudanças e incertezas. 
A transformação mais visível tem sido na forma de nos relacionarmos e de exercermos 
nossas atividades. 

No Paraná, a normativa 3320/2020 editada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Paraná (CGJ/PR) facultou a suspensão do atendimento ao público presencial até o dia 30 
de abril, sendo que, na excepcional e imprescindível hipótese de necessidade de atendimen-
to presencial, o interessado deve, primeiramente, manter contato remoto com o cartório 
correspondente por meio do canal de atendimento disponibilizado no site de cada serviço 
ou do Tribunal de Justiça. 

Devido às medidas de isolamento social estabelecidas pelas autoridades de saúde, tam-
bém tivemos de modificar nosso calendário de atividade anual. Nesse momento, preservar 
a saúde de todos tem sido o obejtivo primordial. No entanto, os Cartórios de Registro Civil 
prestam um serviço essencial à sociedade, e, agora, não seria diferente.

Por isso, seguindo às recomendações da Corregedoria Nacional de Justiça e também 
da CGJ/PR, continuamos a oferecer nossos serviços seja a distância seja presencialmente, 
quando assim se faz necessário, porém, nos assegurando de tomar todas as medidas de 
segurança para preservar a integridade física de nossos prestadores de serviços assim como 
de nossos usuários.

Nesta edição, trazemos em nossa reportagem de capa, um panorama da pandemia em 
nosso Estado e das medidas que vêm sendo adotadas para os serviços extrajudiciais. Uma 
entrevista com o corregedor nacional, ministro Humberto Martins, falando das últimas nor-
mativas publicadas pela Corregedoria Nacional. 

Esperamos que, apesar da crise, possamos tirar o melhor dessa 
situação e crescermos juntos. Nós, do Registro Civil, continua-
mos trabalhando para que nossos serviços sejam prestados sem-
pre com comprometimento e excelência.

Boa leitura!

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR

“Continuamos a oferecer nossos serviços seja a distância 
seja presencialmente, quando assim se faz necessário, 

porém, nos assegurando de tomar todas as medidas de 
segurança para preservar a integridade física de nossos 
prestadores de serviços assim como de nossos usuários”
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O Instituto do Registro Civil das Pessoas Na-
turais do Estado do Paraná (Irpen/PR) parti-
cipou, no último mês de março, do primeiro 
casamento coletivo homoafetivo realizado 
no Estado. A ação, promovida por diversas 
entidades representantes dos direitos LGB-
TQI e com apoio da Defensoria Pública do 
Paraná, sacramentou a união de cinco casais 
- quatro de mulheres e um de homens.

“Hoje é um dia histórico, pois é a primeira 
realização de um casamento coletivo homo-
afetivo feito no Paraná. Hoje estamos cele-
brando o ato de coragem desses casais e, 
acima de tudo, os direitos iguais e o amor, 
porque todo mundo tem o direito de amar”, 
disse o defensor-público, Eduardo Abraão.

Em seguida, a presidente do Irpen/PR, 
Elizabete Regina Vedovatto, que auxiliou 

INSTITUCIONAL

AÇÃO FOI REALIZADA NA SEDE DA APP SINDICAL 
E CELEBROU A UNIÃO DE CINCO CASAIS

Irpen/PR participa de 1º casamento 
coletivo homoafetivo do Estado

Ação sacramentou a união de cinco casais: quatro de mulheres e um de homens

Evento foi promovido por diversas entidades representantes dos direitos LGBTQI e com apoio da Defensoria Pública do Paraná

com os trâmites burocráticos e colaborou 
com o aval para a realização do casamen-
to, também enalteceu a importância dos 
direitos iguais e do amor. “Hoje vocês es-
tão juntando, em uma certidão, a vida de 
vocês, a história de vocês. E todos estamos 
aqui para celebrar o direito que vocês têm 
de amar”, disse.

Já a organizadora do casamento e coor-
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denadora da Associação Mães pela Diversi-
dade, Marise Félix da Silva, tendo em mãos 
uma bandeira do movimento LGBT+, de-
monstrou sua emoção e orgulho pela ação. 
“Eu sou mãe desses casais que estão aqui 
hoje e me orgulho de ver esta ação acon-
tecendo, que contou com o apoio de tan-
tas pessoas queridas. Hoje é um momento 
histórico para nós, mas também é uma 
manifestação, um ato político, porque hoje 
celebramos somente o amor”, finalizou.

CELEBRAÇÃO
A celebração dos casamentos foi realizada 
pelo juiz de direito substituto da 1ª Seção Ju-
diciária da Comarca da Região Metropolita-
na de Curitiba, Diego Barausse, por meio do 

Núcleo Especializado da Cidadania e Direitos 
Humanos da Defensoria Pública. “É um dia 
que nós celebramos o amor e o respeito à 
diversidade. Para mim, é uma satisfação re-
presentar o Judiciário na qualidade de juiz 
de paz, para comemorar a felicidade desses 
casais. Hoje eles declararam, perante a so-
ciedade, que amam e querem que o Estado 
reconheça esse estado civil”, apontou o juiz.

Após a celebração, foi feita a coleta de 
assinatura das autoridades e dos noivos, 
além da entrega da certidão de casamento 
para os recém-casados.

Organizado pela Associação Mães pela 
Diversidade e a Associação Nacional de 
Juristas pelos Direitos Humanos LGBTQI 
(ANAJUDH), o casamento coletivo contou 

com o apoio de voluntários e empresas que 
se mobilizaram para ajudar com decoração, 
fotógrafos, equipamentos de som, itens de 
festa e até os buquês das noivas. A ação 
foi autorizada pelo presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), de-
sembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira.

Também participaram do evento o presi-
dente da Associação Nacional de Juristas pe-
los Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros 
e Intersexuais (ANAJUDH), Rafael Kirchhoff; 
e o  Secretário Executivo da Secretaria da 
Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTI+ 
da APP-Sindicato e vice-presidente do Con-
selho Permanente dos Direitos Humanos do 
Estado Do Paraná (Coped), Clau Lopes.

Para o defensor-público Eduardo Abraão, 
o evento marcou um dia histórico no 
Estado do Paraná

“Estamos celebrando o ato de 
coragem desses casais e, acima 
de tudo, os direitos iguais e o 

amor, porque todo mundo tem 
o direito de amar” 

Eduardo Abraão,
 defensor-público

“Hoje vocês estão juntando, em 
uma certidão, a vida de vocês, 

a história de vocês. E todos 
estamos aqui para celebrar o 

direito que vocês têm de amar.” 

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

“Eu sou mãe desses casais que
estão aqui hoje e me orgulho
de ver esta ação acontecendo,

que contou com o apoio de
tantas pessoas queridas. É um 

momento histórico para
nós, e também é uma

manifestação, um ato político,
porque celebramos
somente o amor.”

Marise Félix da Silva, coordenadora 
da Associação Mães pela Diversidade

Presidente do Irpen/PR, Elizabete 
Regina Vedovatto também enalteceu a 
importância dos direitos iguais e do amor

A organizadora do casamento e 
coordenadora da Associação Mães 
pela Diversidade, Marise Félix da Silva, 
demonstrou sua emoção e orgulho pela ação
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O advogado Rafael Canela é o novo as-
sessor jurídico do Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen/PR). Formado em Direito pela Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR), Rafael 
possui pós-graduação em Direito Público 
pela Fundação Escola do Ministério Público 
do Estado do Paraná (FEMPAR).

Há poucos meses no cargo, Rafal Canela 
já tem desenvolvido uma série de projetos 
dentro do Instituto. No último mês de abril, 
foi elaborado um pedido à Fomento Para-
ná para a criação de uma linha de crédito 
exclusiva para os notários e registradores 
durante o período de pandemia, com ex-
celentes condições de juros e de carência.  
“Avançamos, ainda, no estudo acerca da 
atualização do VRc junto à Corregedoria do 
Tribunal de Justiça, medida que se imple-
mentada será de grande ajuda e restabe-
lecerá as correções inflacionárias devidas”, 
explica ele. 

A pedido da presidente do Irpen/PR, Eli-
zabete Regina Vedovatto, Rafael também 
está elaborando um minicurso sobre as 
alterações legislativas advindas da decreta-
ção da pandemia do Covid-19, com base 
tanto nas recomendações e normativas do 
Conselho Nacional de Justiça quanto da 
Corregedoria Geral do Estado do Paraná. 

“O período pelo qual passamos é contur-
bado e muitas dúvidas podem surgir, mas 
estarei sempre à disposição dos senhores e 
das senhoras para que possamos atravessar 
esse momento sem maiores dificuldades. É 
um prazer trabalhar e auxiliar os senhores 
e senhoras, que muito contribuem para o 
progresso e segurança no Estado do Para-
ná”, afirma ele.

INSTITUCIONAL

ADVOGADO RAFAEL CANELA ESCLARECE DÚVIDAS SOBRE AS ALTERAÇÕES 
LEGISLATIVAS ADVINDAS DA DECRETAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19

O advogado Rafael Canela é o novo assessor jurídico do Irpen/PR

Irpen/PR apresenta seu novo assessor jurídico
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Veja abaixo algumas dúvidas já esclarecidas pelo novo assessor jurídico do Irpen/PR relacionadas ao tema:

Durante o período de quarentena por 
conta do coronavírus, qual será o ho-
rário de funcionamento dos cartórios 
para o público?
Em razão da pandemia do Covid-19, o 
Conselho Nacional de Justiça editou o pro-
vimento nº 95/2020, que traz, em seu art. 
1º, §1, que os serviços públicos de notas 
e registros devem manter a continuidade e 
seu funcionamento obrigatório. 

No entanto, privilegia-se, no momen-
to, o atendimento a distância, mediante 
plantão de, pelo menos, quatro horas e, 
excepcionalmente, quando for necessária 
a adoção do plantão presencial, a duração 
não pode ser inferior a duas horas.

Salienta-se que os notários, registradores 
e responsáveis interinos pelo expediente 
que optarem pelo funcionamento presen-
cial deverão adotar medidas para evitar o 
contágio, como intercalar, com espaço mí-
nimo de dois metros, as cadeiras de espera, 
além de limitar a entrada de pessoas; reco-
menda-se, nesse caso, a realização de tria-
gem do lado de fora do cartório e, quando 
possível, orientar o usuário a deixar a docu-
mentação para posterior retirada.

No mesmo sentido, a Portaria nº 
3320/2020 da Corregedoria de Justiça do 
Estado do Paraná, determina a adoção de 
medidas para o combate ao contágio do ví-
rus, além de facultar a suspensão do aten-
dimento ao público presencial entre os dias 
24 março e 30 abril.

Ressalta-se, no entanto, que, apesar de 
facultativo, o atendimento presencial é ex-
cepcional e deve ser realizado somente em 
casos imprescindíveis. Durante o período 
de suspensão facultativa, os cartórios deve-
rão manter, ao menos, um colaborador na 
modalidade de teletrabalho. 

A suspensão não se aplica, todavia, aos 
pedidos urgentes formulados juntos aos 
Registradores Civis das Pessoas Naturais 
para registros de nascimento e óbito, os 
quais deverão ser atendidos em regime de 
plantão, observados, com rigor, os cuida-
dos estabelecidos pelas autoridades.

Os cartórios deverão, ainda, inserir em 
suas páginas eletrônicas os esclarecimen-
tos necessários aos usuários, bem como 
manter fixado, na porta de suas serventias, 

cartaz contendo informações sobre os te-
lefones e e-mails disponíveis para a comu-
nicação com o responsável pelo serviço, 
inclusive o horário de funcionamento para 
o público.

Solicito os bons préstimos para sanar 
uma dúvida quanto ao prazo de habi-
litação de casamento. Ao casamento 
foi dado entrada no dia 20 de janei-
ro, havia sido marcado para o dia 21 
março. Devido às paralisações por 
conta do coronavírus, o casamento 
foi suspenso. Agora com a retomada 
dos trabalhos, verificou-se que o pra-
zo da habilitação esgotou-se. Neste 
caso, a habilitação considera-se ven-
cida? Caso não, qual o prazo (nesta 
época excepcional) para realização do 
casamento com a mesma habilitação? 
(Observação: temos um Decreto Mu-
nicipal que suspendeu o expediente 
no município por 15 dias a partir do 
dia 20 de março) 
Em razão da decretação da pandemia do 
Covid-19, o Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná editou a portaria nº 3320/2020, 
que baliza especificamente o Provimento nº 
91 do Conselho Nacional de Justiça.

Em observância ao Código de Normas 
do Foro Extrajudicial, vislumbra-se, ao art. 
266, que a certidão mencionará o prazo de 
90 para validade da habilitação, sendo que 
o interessado, dentro de 90 dias, contados 
da data da celebração, poderá requerer re-
gistro à serventia que expediu a certidão. 
Após o referido prazo, o registro depende-
rá de nova habilitação.

No entanto, conforme depreende-se do 
art. 2 do Provimento nº 91 do CNJ, no caso 
de suspensão do funcionamento da serven-
tia, ficam os prazos legais dos atos subme-
tidos ao notário, registrador ou responsável 
interino pelo expediente, automaticamen-
te, suspensos, devendo ser consignado 
nos respectivos livros e assentamentos, o 
motivo da suspensão – que, in casu, é a 
decretação da pandemia e o consequente 
isolamento social.

Observa-se, ainda, que o art. 1 do re-
ferido provimento traz a obrigatoriedade 
de respeitar, não obstante a competência 

exclusiva do Poder Judiciário em regular o 
funcionamento de cartórios, a “determina-
ção das autoridades municipais de saúde 
pública, emanadas na forma de lei e que 
imponham a redução do atendimento ao 
público ou a suspensão do funcionamento 
da serventia”.

Registra-se que a Portaria nº 3320/2020, 
apesar de suspender todos os prazos para os 
prazos notariais e registrais (art. 3), somente 
entrou em vigor dia 23 de março de 2020. 
O Provimento nº 91 do CNJ entrou em vi-
gor, por sua vez, em 22 de março de 2020.

Pois bem. O caso apresentado traz a en-
trada no casamento no dia 20 janeiro, perí-
odo de regular funcionamento, sendo mar-
cado para o dia 21 de março. No entanto, 
alega-se, por conta das paralisações, que 
o casamento foi suspenso, posteriormente 
verificando o esgotamento do prazo para 
habilitação. A pergunta lastreia-se no possí-
vel vencimento da habilitação e no eventu-
al prazo para realização do casamento com 
a mesma habilitação.

A suspensão trazida pelo Provimento nº 
91 do CNJ se aplica ao caso somente após o 
dia 22 de março, momento em que passou a 
vigorar; Deve-se observar o expediente sus-
penso pela autoridade Municipal, no perío-
do de 15 dias, a partir do dia 20 de março.

O parágrafo único do art. 7 da Portaria 
nº 3320/2020 assenta que “A validade do 
certificado de habilitação de casamento 
que for expirar dentro dos próximos ses-
senta dias fica prorrogada por mais noven-
ta dias a contar do prazo em que se daria 
a expiração.”

Feitas essas ressalvas, deve-se considerar 
os prazos suspensos a partir do dia 20 de 
março, por força do Decreto da autoridade 
Estadual e, após o dia 21, por força da Por-
taria do CNJ. O prazo, no dia 23 de março 
de 2020, ainda estava válido, considera-se, 
por força do parágrafo único do art. 7 da 
Portaria nº 3320/2020, que a habilitação 
continua válida, ficando prorrogada por 
mais 90 (noventa) dias a contar do prazo 
em que se daria a expiração. Fico à dispo-
sição para dirimir eventuais dúvidas e agra-
deço o contato.

Dúvida sobre o tema podem ser enviadas 
para o e-mail: juridico@irpen.org.br
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CAPA

SERVENTIAS SEGUEM NORMATIVAS EDITADAS PELAS 
CORREGEDORIAS NACIONAL E ESTADUAL

Cartórios de Registro Civil do Paraná adotam 
medidas de segurança para atendimento 
durante pandemia do novo coronavírus

Cartório do Boqueirão, em Curitiba (PR), está realizando atendimento com equipe reduzida e seguindo todas as recomendações dos 
órgãos de saúde para evitar o contágio do novo coronavírus
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No intuito de continuar prestando serviços 
essenciais para a população, sem desres-
peitar as medidas de proteção contra a 
pandemia do novo coronavírus, os Cartó-
rios de Registro Civil do Estado do Paraná 
têm realizado uma série de mudanças nos 
procedimentos de atendimento durante a 
fase de quarentena no Estado. 

No último dia 22 de março, o Governo 
do Estado do Paraná determinou, por meio 
de um decreto, que apenas atividades eco-
nômicas essenciais deveriam funcionar du-
rante o período de pandemia da doença.  
“O Governo está adotando todas as medi-
das para proteger a sociedade paranaense 
desta pandemia. E é muito importante con-

tar com a participação de cada pessoa e 
empresa neste processo. Só assim as ações 
serão efetivas”, declarou em coletiva  o go-
vernador do Estado do Paraná, Carlos Ro-
berto Massa Júnior.

Nesse sentido, as serventias têm adota-
do novos procedimentos com o objetivo 
de contribuir com o isolamento social, sem 
deixar de prestar os serviços para a popu-
lação. Segundo a presidente do Instituto 
de Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Paraná (Irpen/PR), a registradora Elizabete 
Regina Vedovatto, foram necessárias algu-
mas adaptações dos serviços no intuito de 
respeitar as determinações dos órgãos de 
saúde pública.
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“Os cartórios prestam um serviço funda-
mental, em especial, os Cartórios de Regis-
tro Civil. Ao longo dos últimos anos, nós 
realizamos um árduo trabalho para erradi-
car o subregistro no Brasil, e se os cartórios 
deixarem de atender, esse trabalho pode 
ser prejudicado por algum tempo. Pela 
nossa experiência, é impossível parar os 
serviços de registro de nascimentos e óbi-
tos, pois essa informação é o início de uma 
cadeia interligada com outros direitos fun-
damentais do cidadão. Mas, diante do atu-
al cenário, foram necessárias adaptações 
para atender as determinações da saúde 
pública, tais como, distância de segurança; 
utilização de luvas e máscaras; afastamento 
de alguns funcionários que fazem parte do 
grupo de risco; e a utilização de álcool em 
gel em todos os momentos”, afirma ela. 

CAPA

Governador do Paraná, Ratinho Júnior 
determinou que apenas atividades 
econômicas essenciais deveriam funcionar 
durante o período de pandemia da doença

“O governo está adotando 
todas as medidas para proteger 

a sociedade paranaense 
desta pandemia. E é muito 
importante contar com a 

participação de cada pessoa e 
empresa neste processo.” 

Ratinho Júnior, 
governador do Paraná

“Pela nossa experiência, é 
impossível parar os serviços 

de registro de nascimentos e 
óbitos, pois essa informação 

é o início de uma cadeia 
interligada com outros direitos 

fundamentais do cidadão” 

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

Segundo a presidente do Irpen/PR, 
Elizabete Regina Vedovatto, foram 
necessárias algumas adaptações dos 
serviços no intuito de respeitar as 
determinações dos órgãos de saúde pública

ORIENTAÇÕES DAS 
CORREGEDORIAS
Após as determinações do Governo do Es-
tado do Paraná e da Corregedoria Nacional 
de Justiça, a Corregedoria Geral do Estado 
do Paraná (CGJ/PR) publicou a Portaria nº 
3320/2020, dispondo sobre a prevenção à 
pandemia da Covid-19 no âmbito do Foro 
Extrajudicial do Estado do Paraná. 

“O Conselho Nacional de Justiça reco-
mendou às Corregedorias a adoção de me-
didas preventivas para reduzir os riscos de 
contaminação por delegatários usuários do 
serviço extrajudicial. Nesse cenário, a CGJ/
PR atuou na regulamentação e orientação 
das serventias extrajudiciais para garantir a 
continuidade da prestação dos serviços de 
maneira padronizada, objetivando minimi-
zar os problemas decorrentes do isolamen-
to social”, explica o juiz auxiliar do órgão, 
Marcel Guimarães Rotoli de Macedo. 

A normativa publicada pela CGJ/PR facul-
ta a suspensão do atendimento ao público 
presencial até o dia 30 de abril, sendo que, 
na excepcional e imprescindível hipótese de 
necessidade de atendimento presencial, o 
interessado deve, primeiramente, manter 
contato remoto com o cartório correspon-
dente por meio do canal de atendimento 
disponibilizado no site de cada serviço ou 
do Tribunal de Justiça. 

No período de suspensão facultativa, os 
cartórios deverão manter ao menos um co-
laborador pela modalidade de teletrabalho, 
ainda que em sistema de rodízio, para o 
atendimento telefônico dos usuários, com 
o esclarecimento de dúvidas, inclusive no 
que se refere à utilização das plataformas 
eletrônicas colocadas à sua disposição. 
Além disso, os cartórios deverão inserir, em 
suas páginas eletrônicas, os esclarecimen-
tos necessários aos usuários, bem como 
manter afixado, na porta de suas serven-
tias, cartaz contendo informações sobre os 
telefones e e-mails disponíveis para a co-
municação com o responsável pelo serviço.

“As serventias deverão estimular o aten-
dimento a distância com a utilização das 
Centrais de cada especialidade, dos canais 
próprios disponibilizados por cada serven-
tia (telefone, e-mail, multiplataformas de 
mensagens instantâneas etc.) para evitar o 
comparecimento pessoal dos usuários ao 
espaço físico dos cartórios. Quando não 
for possível o atendimento remoto, devem-
-se adotar medidas de prevenção do con-
tágio, como utilizar as orientações básicas 
de higiene, evitar que os funcionários e os 
usuários se exponham desnecessariamente 
e disponibilizar álcool em gel no setor de 
atendimento”, afirma Macedo. 

Especificamente para o Registro Civil do 
Estado, o Provimento determina que serão 

mantidos todos os serviços prestados por 
intermédio da Central de Informações do 
Registro Civil (CRC Nacional), dentro das 
possibilidades da serventia demandada. A 
Portaria nº 3320/2020 ainda determinou a 
suspensão de todos os prazos para a prá-
tica de atos notariais e registrais, salvo as 
exceções estabelecidas na própria norma. 

“As providências tomadas pelas Corre-
gedorias do Conselho Nacional de Justiça 
e do Estado do Paraná foram muito bem-
-vindas. Mas algumas são práticas e outras 
nem tanto, especialmente a forma de digi-
talização da Declaração de Nascido Vivo e 
da Declaração de Óbito com os documen-
tos pessoais. Essas providências, depen-
dendo da situação social das partes, é de 
difícil acesso. O que inviabiliza, em alguns 
casos, o cumprimento da distância social”, 
comenta a presidente do Irpen/PR. 
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“As serventias extrajudiciais 
são um importante mecanismo 
estatal de segurança jurídica e 
de publicização de atos e fatos 

jurídicos” 

Marcel Macedo,
juiz auxiliar da CGJ/PR

“Os notários e registradores 
vêm cumprindo todas as 

recomendações e provimentos 
editados pela Corregedoria 
Nacional, bem como pelas 
corregedorias locais, dando 

uniformidade e previsibilidade a 
esse importante serviço público 

prestado à população” 

Ministro Humberto Martins, 
corregedor nacional da Justiça

Segundo o juiz auxiliar da CGJ/PR, Marcel 
Macedo, os cartórios continuarem 
prestando serviço à população neste 
momento é essencial

Para o corregedor nacional de Justiça, 
ministro Humberto Martins, o cumprimento 
das recomendações é essencial para dar 
uniformidade aos serviços

De acordo com Elizabete, o Irpen/PR tem 
divulgado todas as normativas editadas pe-
las Corregedorias tanto do Conselho Nacio-
nal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, além de replicar  as 
notas técnicas publicadas pela Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Na-
turais (Arpen Brasil). 

“Alguns cartórios, inicialmente, fecha-
ram as portas, atendendo em regime de 
plantão com horário marcado, mas depois 
das normativas editadas pelas corregedo-
rias, tanto a nacional quanto a estadual, os 
horários foram se restabelecendo na for-
ma dos provimentos. Atualmente, em sua 
maioria, os cartórios estão com atendimen-
to presencial com horário reduzido e tam-
bém com horário marcado”, explica ela. 

CENTRAIS ELETRÔNICAS
Antes mesmo das determinações estabe-
lecidas pelas Corregedorias por conta da 
pandemia da Covid-19, os cartórios bra-

sileiros já ofereciam uma série de serviços 
remotamente. No âmbito do Registro Civil. 
A CRC Nacional - Central de Informações 
do Registro Civil oferece ao cidadão a pos-
sibilidade de solicitar a 2ª via de certidões 
de nascimento, casamento e óbito, sendo 
disponibilizadas as versões impressa e digi-
tal dos documentos. 

Segundo o corregedor nacional de Justi-
ça, ministro Humberto Martins, a Correge-
doria Nacional de Justiça vem trabalhando 
intensamente na modernização da ativida-
de extrajudicial, inclusive com as edições 
dos Provimentos nº 87 e 89. “Esses atos 
normativos encamparam a evolução tec-
nológica advinda da revolução cibernética, 
sob a inspiração moderna da desmateria-
lização documental e da desburocratiza-
ção procedimental ansiada pela sociedade 
brasileira. As centrais, nesse momento de 
crise, são um importante instrumento para 
a continuidade do serviço prestados pelos 
delegatários, propiciando acessibilidade 
dos usuários aos serviços notariais e regis-
trais”, afirma. 

“Neste momento, é muito importante 
estarmos preparados e com ferramentas 
que possibilitem o trabalho virtual  e a re-
cepção do documento de forma digitaliza-
da, como foi autorizado pelo provimento 
da Corregedoria Nacional de Justiça. Por 
isso, também é essencial o trabalho que já 
vinha sendo feito pelo Irpen/PR, em con-
junto com a Arpen-Brasil, para a divulgação 
da CRC Nacional e de todos os serviços que 
podem ser processados pela Central”, co-
menta a presidente do Irpen/PR. 

Ainda segundo a registradora, os cartó-
rios extrajudiciais do Estado também têm 
utilizado os serviços de mensageiro para 
comunicações com o Poder Judiciário. 
“Neste período em que os juízes estão tra-
balhando em casa, eles estão produzindo 
bastantes decisões e enviando para cum-
primento por meio de mensageiros. Essas 
são decisões de divórcio, reconhecimento 
e dissolução de união estável, reconheci-
mentos de paternidade, interdições, tute-
las, curatelas, entre outras. Todos os dias 
temos muito trabalho virtual para atender 
essa demanda”, afirma ela. 

Segundo o juiz auxiliar da Corregedoria 
do Estado do Paraná, Marcel Guimarães 
Rotoli de Macedo, os cartórios continua-
rem prestando serviço à população neste 
momento é essencial, porque “as serven-
tias extrajudiciais são um importante me-
canismo estatal de segurança jurídica e de 
publicização de atos e fatos jurídicos, com 
o objetivo de evitar fraudes, prevenir litígios 
e garantir a autenticidade e a validade e 
eficácia dos negócios jurídicos. Além disso, 
muitas atividades econômicas dependem 

da atividade registral e notarial, como por 
exemplo a compra e venda de imóveis rea-
lizadas nos Tabelionatos de Notas. Do mes-
mo modo, apesar da relevância de vários 
tipos de registros e de atividades notariais, 
merece destaque também o serviço presta-
do pelo Registro Civil das Pessoas Naturais 
que realiza a lavratura dos assentos de nas-
cimento e óbito”, afirma.

“Os notários e registradores vêm cumprin-
do todas as recomendações e provimentos 
editados pela Corregedoria Nacional, bem 
como pelas corregedorias locais, dando uni-
formidade e previsibilidade a esse importan-
te serviço público prestado à população”, 
também comenta o corregedor nacional de 
Justiça, ministro Humberto Martins.
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Com o objetivo de disciplinar o modelo de 
funcionamento dos cartórios de todo o País 
durante o período de quarentena por conta 
do novo coronavírus, a Corregedoria Nacio-
nal de Justiça editou uma série de norma-
tivas com o intuito de orientar o funciona-
mento dos serviços extrajudiciais.

Segundo o corregedor nacional de Justi-
ça, ministro Humberto Martins, a edição de 
diversos atos no período compreendido en-
tre os dias 17 de março e 1º de abril tiveram 
como propósito reduzir os riscos de conta-
minação da doença. “A importância desses 
provimentos é assegurar a continuidade dos 
serviços notariais e de registro, que são es-
senciais para o exercício da cidadania, para a 
circulação da propriedade, para a obtenção 
de crédito com garantia real, para a prova 
do inadimplemento com a chancela da fé 
pública, entre outros direitos”, afirma ele.

No dia 17 de março, a Corregedoria pu-
blicou a Recomendação nº 45/2020, orien-
tando que as Corregedorias dos Tribunais 
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal 
poderiam adotar medidas preventivas para a 

CAPA

SEGUNDO O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, MINISTRO 
HUMBERTO MARTINS, A EDIÇÃO DOS ATOS TEVE COMO PROPÓSITO 
REDUZIR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO DA DOENÇA

Corregedoria Nacional de Justiça edita 
normas sobre o funcionamento dos cartórios 
durante pandemia do novo coronavírus

“A relevância [da norma] está 
calcada na continuidade dos 
serviços públicos e no fato de 
que os serviços notariais e de 

registro devem ser prestados de 
modo eficiente e adequado” 

Ministro Humberto Martins, 
corregedor nacional de Justiça

Para o corregedor nacional de Justiça, 
ministro Humberto Martins, a relevância 
dos provimentos está calcada na 
continuidade dos serviços públicos
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redução dos riscos de contaminação com o 
novo coronavírus. Entre as recomendações 
estava a possibilidade dos órgãos estaduais 
editarem normas administrativas de caráter 
temporário suspendendo ou reduzindo o 
horário de expediente, autorizando o tra-
balho remoto, estabelecendo o regime de 
plantão e também possibilitando a suspen-
são de prazos da prática de atos notariais e 
registrais.

Já no dia 23 de março, a Corregedoria 
Nacional de Justiça publicou o Provimento 
nº 91/2020, determinando que notários e 
registradores deveriam acatar as determina-
ções das autoridades municipais, estaduais 
e nacionais de saúde pública que impunham 
a redução do atendimento ao público ou a 
suspensão do funcionamento da serventia. 

Segundo a normativa, a suspensão do 
atendimento presencial ao público determi-
nado pelas autoridades de saúde pública ou 
por ato da Corregedoria local, editado com 
base na Recomendação nº 45/2020, pode-
ria ser substituída por atendimento remoto 
através de meio telefônico, por aplicativo 

multiplataforma de mensagens instantâneas 
e chamadas de voz ou outro meio eletrôni-
co disponível, sempre observando a regula-
mentação da Corregedoria local para essas 
modalidades.

O ato normativo ainda regulamentou 
a suspensão de prazos para a lavratura de 
atos notariais e de registro. “No caso de 
suspensão do funcionamento da serventia, 
ficam os prazos legais dos atos submetidos 
ao notário, registrador ou responsável in-
terino pelo expediente, automaticamente 
suspensos, devendo ser consignado, nos 
respectivos livros e assentamentos, o motivo 
de força maior da suspensão. Entretanto, a 
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POR SERVIÇOS DE NOTAS 
E REGISTRO SEREM 
CONSIDERADOS ESSENCIAS, 
ÓRGÃO FLEXIBILIZA 
ATENDIMENTO PRESENCIAL

Presidente do Conselho Nacional de 
Justiça, ministro Dias Toffoli, assinou parte 
dos atos normativos publicados no período
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Jsuspensão dos prazos não se aplica para a 
lavratura de registro de nascimento e óbito”, 
determina o provimento.

“Excetuam-se da suspensão do atendi-
mento presencial, os pedidos urgentes for-
mulados junto aos registradores civis das 
pessoas naturais como certidões de nasci-
mento e óbito, quando deve ser observado 
com rigor os cuidados estabelecidos pelas 
autoridades de saúde pública no contato 
com o público”, destacou o ministro Hum-
berto Martins no texto. 

No âmbito do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, a Corregedoria Nacional de Justiça 
editou o Provimento nº 93/2020, no dia 26 
de março, estabelecendo as diretrizes sobre 
o envio eletrônico dos documentos neces-
sários para a lavratura de registros de nasci-
mento e de óbito no período de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), estabelecida pela Portaria n. 188/
GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020.

O texto do Provimento nº 93/2020 subs-
tituiu o Provimento nº 92/2020, que tratava 
do mesmo tema e foi revogado pela Corre-
gedoria Nacional de Justiça. 

Porém, no dia 1° de abril, a Corregedoria 
Nacional de Justiça editou o Provimento nº 
95/2020, determinando que nas localidades 
em que tenham sido decretadas medidas 
de quarentena por autoridades sanitárias, 
com restrição de atividades ou limitação de 
circulação de pessoas, o atendimento aos 
usuários do serviço de notas e registro, em 
todas as especialidades previstas na Lei n° 
8.935/94, será prestado em todos os dias 
úteis, preferencialmente por regime de plan-
tão a distância.

O Provimento nº 95/2020 estabelece ain-
da que durante o período de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional to-
dos os oficiais de registro e tabeliães devem 
recepcionar os títulos nato-digitais e digitali-
zados com padrões técnicos que forem en-
caminhados eletronicamente para a unidade 
do serviço de notas e registro a seu cargo e 
processá-los para os fins legais.

No caso de haver a necessidade de im-
plantar excepcionalmente o funcionamento 

Corregedoria 
Nacional publica 
Provimento 
n° 95/2020, que 
dispõe sobre 
o funcionamento 
dos serviços notariais 
e de registro 
durante pandemia

13

presencial, os notários, registradores e res-
ponsáveis interinos pelo expediente devem 
adotar medidas rígidas de precaução, para 
reduzir o risco de contágio pelo novo coro-
navírus. Isso deve ocorrer além das medidas 
já determinadas pelas autoridades sanitárias 
e administrativas locais.

E durante o regime de plantão, o atendi-
mento deve ser mantido por meios de co-
municação na modalidade a distância, com 
a respectiva divulgação em cartazes a serem 
afixados de forma visível na porta da unida-
de, e nas páginas da internet.

Desta forma, o último documento editado 
pela Corregedoria Nacional de Justiça é mais 
abrangente e acolhe as demais decisões es-
tabelecidas nas normativas anteriores, isso 
por compreender que os serviços extrajudi-
ciais são essenciais para para o exercício da 
cidadania, para a circulação da propriedade, 
para a obtenção de crédito com garantia 
real, para a prova do inadimplemento de tí-
tulos e outros documentos de dívida com a 
chancela da fé pública, entre outros direitos.

Além disso, as Corregedorias dos Estados 
e do Distrito Federal devem regulamentar o 
funcionamento, adequando os atos já edi-
tados, se necessário, garantindo que sejam 
padronizados os serviços nos locais onde 
houver mais de uma unidade.
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Para o corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, as centrais, nesse 
momento de crise, são um importante instrumento para a continuidade dos serviços 
prestados pelos cartórios

Revista do Irpen/PR -  A Corregedoria 
Nacional de Justiça editou diversos pro-
vimentos relacionados ao expediente das 
serventias extrajudiciais durante a pan-
demia de COVID-19. Qual a importância 
desses provimentos? 
Min. Humberto Martins - A Corregedo-
ria Nacional de Justiça, no período com-
preendido entre 17 de março a 1º de abril 
de 2020, editou diversos atos normativos 
objetivando reduzir os riscos de contami-
nação com o novo coronavírus. Dentre as 
medidas adotadas, destacamos as seguin-
tes: Recomendação n° 45, de 17 de março, 
que trata especificamente da prevenção e 

A pandemia do novo coronavírus está 
reunindo esforços dos três poderes da 
República para amenizar seus efeitos so-
bre a sociedade. No Judiciário, à frente da 
Corregedoria Nacional de Justiça, o minis-
tro Humberto Martins fala da relevância 
de uma série de provimentos editados 
para disciplinar a atuação de notários e 
registradores durante o período de isola-
mento social. “A importância desses pro-
vimentos é assegurar a continuidade dos 
serviços notariais e de registro, que são 
essenciais para o exercício da cidadania”, 
frisou o ministro. 

Com as medidas adotadas pela Cor-
regedoria, as serventias ficam sujeitas 
a prestar serviço em todos os dias úteis, 
preferencialmente por regime de plantão 
a distância.

Em entrevista à Revista do Irpen/PR, 
Humberto Martins destaca os recentes pro-
vimentos editados pela Corregedoria e elo-
gia a atuação de notários e registradores. O 
ministro também reforça a importância da 
virtualização de serviços nesse momento de 
crise, medida que está sendo efetivamen-
te cumprida pelos cartórios brasileiros. De 
acordo com o magistrado, “a Corregedoria 
Nacional de Justiça continuará trabalhando 
para o aperfeiçoamento e estruturação da 
atividade notarial e registral”.

CAPA

CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, MINISTRO HUMBERTO MARTINS FALA 
SOBRE A SÉRIE DE PROVIMENTOS EDITADOS PARA DISCIPLINAR A ATUAÇÃO 
DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

“A Corregedoria Nacional de Justiça continuará trabalhando para 
o aperfeiçoamento e estruturação da atividade notarial e registral”

“As informações disponibilizadas 
pelos Cartórios de Registro Civil 

do Brasil na plataforma eletrônica 
[transparencia.registrocivil.org.br], 
poderão auxiliar a sociedade civil, 

bem como o Poder Executivo”
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dos riscos de contaminação;  o Provimen-
to n° 91, que dispõe sobre a suspensão 
ou redução do atendimento presencial 
ao público e regulamenta a suspensão de 
prazos para a lavratura de atos notariais e 
de registro; o Provimento n° 92 (revogado 
pelo Provimento n° 93), que cuidou do en-
vio eletrônico dos documentos necessários 
para a lavratura de registros de nascimento 
e de óbito; o Provimento n° 93, que pror-
rogou os prazos contidos no artigo 50 da 
Lei 6.015/73, bem como possibilitou que as 
declarações de óbitos sejam assinadas nos 
hospitais com o posterior envio eletrônico 
ao oficial de registro; o Provimento n° 94, 
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Revista do Irpen/PR - Outro ponto im-
portante durante a pandemia do corona-
vírus são as centrais eletrônicas utilizadas 
pelos cartórios. Como avalia a importân-
cia da digitalização dos serviços durante 
esse momento de quarentena? 
Min. Humberto Martins - A Corregedo-
ria Nacional de Justiça vem trabalhando in-
tensamente na modernização da atividade 
extrajudicial. Recentemente, editamos os 
Provimentos 87 e 89. Esses atos normati-
vos encamparam a evolução tecnológica 
advinda da revolução cibernética, sob a 
inspiração moderna da desmaterialização 
documental e da desburocratização proce-
dimental ansiada pela sociedade brasileira. 
As centrais, nesse momento de crise, são 
um importante instrumento para a conti-
nuidade do serviço prestados pelos dele-
gatários, propiciando acessibilidade dos 
usuários aos serviços notariais e registrais. 

Revista do Irpen/PR - O próprio Pro-
vimento n° 93 da Corregedoria dispõe 
sobre o envio eletrônico de documentos 
para a lavratura de registros. Qual a rele-
vância dessa norma editada pelo órgão? 
Min. Humberto Martins - A relevância 
está calcada na continuidade dos serviços 
públicos e no fato de que os serviços no-
tariais e de registro devem ser prestados 
de modo eficiente e adequado. Em razão 
disso, foi necessário flexibilizar os prazos 
para a Declaração de Nascimento, contidos 
no artigo 50, da Lei nº 6.015/ 1973 (Lei de 
Registros Públicos), bem como, em caráter 
excepcional, possibilitar que os hospitais e 
interessados encaminhem os documentos 
necessários à elaboração do atestado de 
nascimento, por via eletrônica. 
Do mesmo modo, o provimento autori-
za que as Declarações de Óbito possam 
ser assinadas presencialmente pelos de-
clarantes nos hospitais e possam ser en-
viadas por meio eletrônico para o e-mail 
oficial do serviço do Registro Civil das 
Pessoas Naturais competente, para lavra-
tura de imediato do assento, devendo o 
interessado comparecer à serventia pos-
teriormente para regularização e eventu-

al complementação do assento e retirada 
da respectiva certidão.

Revista do Irpen/PR - Além da edição dos 
provimentos, como a Corregedoria Nacio-
nal de Justiça tem trabalhado para orien-
tar notários e registradores durante essa 
pandemia da COVID-19? Como tem sido 
o diálogo com a atividade extrajudicial?
Min. Humberto Martins - A Correge-
doria Nacional de Justiça sempre esteve 
aberta ao diálogo com todos os setores da 
sociedade civil, inclusive, com as entidades 
representativas dos delegatários.  Nesse 
momento de crise, a Corregedoria Nacio-
nal intensificou suas atividades para poder 
atender a todas as demandas surgidas nes-
se momento de crise e superação.  

Revista do Irpen/PR - Como avalia o 
serviço que vem sendo prestado por no-
tários e registradores em todo o País du-
rante a crise da COVID-19? 
Min. Humberto Martins - Os notários e 
registradores vêm cumprindo todas as re-
comendações e provimentos editados pela 
Corregedoria Nacional, bem como pelas 
corregedorias locais, dando uniformidade 
e previsibilidade a esse importante serviço 
público prestado à população. 

Revista do Irpen/PR - Antes da pande-
mia do novo coronavírus, os cartórios de-
monstraram estar na linha de frente de 
diversas normas editadas pelo Judiciário 
para dar celeridade em diferentes proces-
sos importantes da vida do cidadão bra-
sileiro. A Corregedoria já pode antecipar 
algumas ações que tomará em relação 
aos cartórios extrajudiciais após o surto 
da pandemia de COVID-19?
Min. Humberto Martins - A Corregedo-
ria Nacional de Justiça continuará traba-
lhando para o aperfeiçoamento e estrutu-
ração da atividade notarial e registral, o que 
garantirá cidadania e dignidade às pessoas. 
Os reflexos civis dos atos praticados pelos 
delegatários, além de garantir direitos, têm 
repercussão no desenvolvimento econômi-
co e social do nosso País.

“A Corregedoria Nacional 
de Justiça sempre esteve 

aberta ao diálogo com todos 
os setores da sociedade 
civil, inclusive, com as 

entidades representativas dos 
delegatários”
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que trata do funcionamento das unidades 
de registro de imóveis e, por fim, o Provi-
mento n° 95, de 1º de abril, que regula-
menta o funcionamento dos cartórios e a 
forma de recepção dos títulos nato-digitais 
e digitalizados. 

A importância desses provimentos é as-
segurar a continuidade dos serviços nota-
riais e de registro, que são essenciais para 
o exercício da cidadania, para a circulação 
da propriedade, para a obtenção de crédito 
com garantia real, para a prova do inadim-
plemento com a chancela da fé pública, 
entre outros direitos.

Revista do Irpen/PR - Em alguns Esta-
dos, embora o número de mortes por co-
ronavírus seja pequeno, há um aumento 
considerável no número de mortes por 
quadros respiratórios (registros de óbitos) 
se relacionados com o mesmo período 
do ano passado. Os dados fazem parte 
do portal da transparência – plataforma 
eletrônica que reúne os dados registrados 
pelos cartórios de todo o País. Essa plata-
forma pode ajudar o Ministério da Saúde 
com os prováveis casos que estão subno-
tificados? Como avalia a relevância dessa 
plataforma? 
Min. Humberto Martins - Sem dúvida, 
as informações disponibilizadas pelos Cartó-
rios de Registro Civil do Brasil na plataforma 
eletrônica (transparencia.registrocivil.org.
br) poderão auxiliar a sociedade civil, bem 
como o Poder Executivo federal, estadual e 
municipal, no mapeamento dos óbitos la-
vrados pelos Cartórios de todo o País.
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Buscando colaborar com a transparência 
nas informações sobre os casos de registro 
de óbito cuja causas mortis foram identifica-
dos como suspeita ou confirmação de coro-
navírus (COVID-19), os Cartórios de Registro 
Civil criaram uma nova página no Portal da 
Transparência do Registro Civil com dados 
em tempo real relacionados ao tema.

O Portal da Transparência do Registro 
Civil é uma plataforma eletrônica adminis-
trada pela Associação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
e que reúne os dados registrados pelos 
Cartórios de Registro Civil de todo o País. 
A iniciativa de criar uma página exclusiva 
para os óbitos relacionados a Covid-19 tem 
como principal objetivo proporcionar uma 
melhor compreensão do impacto da pan-
demia do novo coronavírus sobre a socie-
dade brasileira, contribuindo para a apura-
ção de subnotificações de casos fatais. 

“Trata-se de um serviço de transparência 

CAPA

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO REGISTRO CIVIL DÁ CELERIDADE 
À INFORMAÇÃO DOS ÓBITOS DURANTE PANDEMIA

Cartórios de Registro Civil apresentam plataforma 
eletrônica que reúne óbitos por Covid-19 ou suspeita

“Trata-se de um serviço de 
transparência para a população, 

para o governo, para a 
sociedade e para a imprensa 

acompanharem, em tempo real, 
as informações desta grave crise 

de pandemia mundial e seus 
reflexos no Brasil” 

Luis Carlos Vendramin Junior, 
vice-presidente da Arpen-Brasil

Segundo o vice-presidente da Arpen-
Brasil, Luis Carlos Vendramin Junior, esse 
é um serviço de transparência para a 
sociedade, imprensa e governos

para a população, para o governo, socie-
dade e para a imprensa acompanharem, 
em tempo real, as informações desta grave 
crise de pandemia mundial e seus reflexos 
no Brasil”, explica o vice-presidente da Ar-
pen-Brasil, Luis Carlos Vendramin Junior. 
“Assim como outras profissões essenciais, 
os cartórios seguem abertos, registrando 
nascimentos, óbitos e fazendo os atendi-
mentos à população em meio a esta crise 
de saúde pública”, completa.

“Sem dúvida, as informações disponibi-
lizadas pelos Cartórios de Registro Civil do 
Brasil na plataforma eletrônica poderão au-
xiliar a sociedade civil, bem como o Poder 
Executivo federal, estadual e municipal, no 
mapeamento dos óbitos lavrados pelos car-
tórios de   todo o País”, também comenta 
o corregedor nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins.

Segundo dados da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa), o Paraná possui 15 mortes em 

decorrência do novo coronavírus (dados 
até o dia 9 de abril). O número divulgado 
pela gestão estadual é o equivalente com 
o registrado no Portal da Transparência do 
Registro Civil. Mas, além dos casos confir-
mados de morte por Covid-19, a ferramen-
ta criada pela Arpen Brasil também possui 
estatísticas de registros de óbitos cuja cau-
sas mortis foi apontada pelos profissionais 
de saúde como insuficiência respiratória e 
pneumonia, condições relacionadas ao sur-
to de Covid-19, que podem constar como 
causas de falecimentos. 

Para casos de insuficiência respiratória, 
o Portal aponta 1.759 casos no Estado do 
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Paraná de janeiro a 9 de abril deste ano. 
Já óbitos relacionados a pneumonia são 
2.741 no mesmo período. No comparati-
vo com 2019, os números relacionados à 
pneumonia já são 2,1% maior do que os 
apresentados no Estado no mesmo período 
do ano passado. 

“A transparência criada pela Arpen Brasil 
é de total importância, para todos que bus-
cam informações precisas dos dados públi-
cos e, parabenizo  o trabalho e o esforço 
dos envolvidos em desenvolver a ferramen-
ta num curto espaço de tempo para dar ce-
leridade à informação”, comenta Elizabete 
Vedovatto.

Mesmo a plataforma sendo um retrato fi-

COVID-19

“Sem dúvida, as informações 
disponibilizadas pelos Cartórios 

de Registro Civil do Brasil 
poderão auxiliar a sociedade 

civil” 

Ministro Humberto Martins, 
corregedor nacional de Justiça

“Parabenizo  o trabalho e o 
esforço dos envolvidos em 

desenvolver a ferramenta num 
curto espaço de tempo para dar 

celeridade à informação” 

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

Para a presidente do Irpen/PR, Elizabete 
Regina Vedovatto, a transparência criada 
pela Arpen-Brasil é de total importância

dedigno de todos os óbitos registrados pelos 
Cartórios de Registro Civil do País, os prazos 
legais para a realização do registro e para 
seu posterior envio à Central de Informações 
do Registro Civil (CRC Nacional), regulamen-
tada pelo Provimento nº 46 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), podem fazer com 
que os números sejam ainda maiores.

Isto porque a Lei Federal 6.015 prevê um 
prazo para registro de até 24 horas do fa-
lecimento, podendo ser expandido para até 
15 dias em alguns casos, enquanto a norma 
do CNJ prevê que os cartórios devem enviar 
seus registros à Central Nacional em até oito 
dias após a efetuação do óbito. Portanto, o 
portal é atualizado dinamicamente. 

A Covid-19 é uma doença altamente 
contagiosa que já deixou mais de 30 mil 
mortos no mundo. A primeira morte no 
Brasil em decorrência da infecção pelo 
novo coronavírus foi registrada no dia 16 
de março. Entre seus sintomas, estão tosse 
seca, coriza, dor no corpo e febre – todos 
muito semelhantes aos apresentados em 
casos de gripes e resfriados. Segundo da-
dos do Ministério da Saúde, 86% dos ca-
sos de Covid-19 não apresentam sintomas. 
Para garantir o diagnóstico, são necessários 
testes específicos, que estão cada vez mais 
escassos nos postos de atendimento.

Dados do Portal da Transparência do Registro Civil até 9 de abril

Brasil Paraná Brasil Paraná

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA PNEUMONIA

2019
39.697

2019
1918

2019
52.046

2019
2683

2020
36.664

2020
1759

2020
49.133

2020
2741

995
óbitos

15 
óbitos

Brasil Paraná
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Prezados registradores,
Diante da pandemia do coronavírus (Co-

vid-19) e devido ao crescente número de sus-
peita do contágio em nosso estado, o Insti-
tuto do Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Paraná (Irpen/PR) convida todos os associa-
dos a se juntarem na campanha dos cartó-
rios para a prevenção contra o Coronavírus.

Seguindo as recomendações feitas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), é 
de grande importância evitar aglomerações, 
contato físico (aperto de mão, beijos e abra-
ços), tocar os olhos, nariz e boca. Atos de 
higiene básica, como lavar as mãos correta-
mente, fazer uso frequente de álcool em gel 
e cobrir o rosto com a parte interna do co-
tovelo ao tossir e espirrar passam a ter ainda 

Em razão da propagação do novo coronavírus (COVID-19), e res-
peitando as medidas de restrição e isolamento estabelecidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, o 
Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen/PR) realizou mudanças na sua agenda anual de eventos de 
2020.

Na programação, os eventos do projeto Irpen na Comunidade 

mais importância nesse novo contexto.
É fundamental que as medidas restritivas 

sejam aplicadas às serventias de registro ci-
vil, somando na efetividade da prevenção do 
coronavírus em prol da saúde de seus fun-
cionários e clientes. Para isso, é importante 
que as diretrizes a seguir sejam implementa-
das em todos os Cartórios de Registro Civil:
l Mantenha as janelas abertas para a cir-

culação de ar.
l O ambiente deve estar sempre limpo. É 

essencial que o cartório disponibilize ál-
cool em gel 70% para os clientes e fun-
cionários, além de incentivar que todos 
lavem suas mãos com frequência.

l Há muitos objetos de comum uso nos 
cartórios, tais como: canetas, impresso-

CARTILHA TAMBÉM FAZ PARTE DO MATERIAL DE PREVENÇÃO 
OFERECIDO PELA ENTIDADE AOS SEUS ASSOCIADOS

Irpen/PR publica carta aos associados com medidas preventivas 
contra o Coronavírus (Covid-19) nas serventias de Registro Civil

Irpen/PR comunica mudança de sua programação de eventos de 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19)

ras, teclados, grampeadores, maçanetas, 
corrimãos, cadeiras de espera; portanto 
é fundamental que esses objetos sejam 
desinfetados constantemente.

l Os funcionários devem evitar fazer cum-
primentos de mão com seus clientes, a 
fim de evitar o contágio pelo tato. Por 
lidar com grande fluxo de pessoas, é im-
portante o uso constante de álcool para 
desinfetar as mãos e as estações de traba-
lho e, se possível, fazer uso de máscara.
As medidas preventivas de restrição são 

necessárias para o bem-estar coletivo e 
para evitar maior proliferação do vírus.

Mantenha-se informado por fontes con-
fiáveis como o Ministério da Saúde e Orga-
nização Mundial de Saúde. 

sofreram mudanças nos meses de abril, maio e junho.
Além disso, o 26º Seminário de Trabalho Registral Civil do Irpen/

PR, que seria realizado em maio na cidade de Maringá, foi cancela-
do em detrimento das recomendações de evitar aglomerações e a 
necessidade da população em permanecer em quarentena.

Qualquer alteração feita no calendário será avisada previamente 
aos associados. Veja abaixo as mudanças:

CAPA
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O Desembargador José Augusto Gomes 
Aniceto, Corregedor-Geral da Justiça, no 
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 21, 
XXX, do Regimento Interno deste Tribunal 
de Justiça;
CONSIDERANDO as deliberações do 
Comitê Temporário Interinstitucional de 
Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), em 
reunião realizada no dia 16 de março de 
2020, tendentes a uniformizar o tratamen-
to do tema no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a Recomendação 25, 
de 17 de março de 2020 e o Provimento 
91, de 22 de março de 2020, ambos do 
Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário 
172/2020, de 20 de março de 2020, deste 
Tribunal de Justiça e
CONSIDERANDO o Provimento 91/2020, 
de 22 de março de 2020, do Conselho Na-
cional de Justiça;

RESOLVE

Art. 1º DETERMINAR aos Agentes Dele-
gados, Interinos e Servidores do Foro Ex-
trajudicial do Estado do Paraná a adoção 
de medidas para reduzir a propagação do 
Coronavírus (COVID-19).

Art. 2º FACULTAR A SUSPENSÃO do aten-
dimento ao público presencial entre os dias 
24 de março de 2020 e 30 de abril de 2020.

Art. 3º Salvo as exceções expressamente 
previstas nesta Portaria, ficam suspensos 
todos os prazos para a prática de atos no-
tariais e registrais, devendo ser consignado, 
nos respectivos livros e assentamentos, o 
motivo da suspensão.

Art. 4º Na excepcional e imprescindível 
hipótese de necessidade de atendimento 
presencial, o interessado deve, primeira-
mente, manter contato remoto (correio 
eletrônico, telefone ou outro similar) com a 
Serventia Extrajudicial correspondente por 
meio do canal de atendimento disponibili-
zado no site de cada Serviço ou do Tribunal 
de Justiça. 
Parágrafo único. Na hipótese do caput, 
ficam excluídas de prestar atendimento 
presencial às pessoas inseridas no grupo de 
risco, compreendidas aquelas com idade 
superior a 60 anos, com doenças crônicas, 

imunossupressoras e respiratórias ou com 
outras comorbidades que possam condu-
zir a um agravamento do estado geral de 
saúde a partir do contágio, com especial 
atenção para diabetes, tuberculose, do-
enças renais, HIV e coinfecções; ou as que 
retornaram, nos últimos 14 dias, de viagem 
a regiões com alto nível de contágio, além 
daquelas que dependam exclusivamente 
do transporte coletivo para deslocamento 
ao local de trabalho.

Art. 5º No período de suspensão facultati-
vo, os cartórios deverão manter, ao menos, 
um colaborador pela modalidade de tele-
trabalho, ainda que em sistema de rodízio, 
para o atendimento telefônico dos usuários, 
com o esclarecimento de dúvidas, inclusive 
no que se refere à utilização das plataformas 
eletrônicas colocadas à sua disposição.
Parágrafo único. Não se aplica a suspen-
são do atendimento presencial aos pedidos 
urgentes formulados junto aos Registrado-
res Civis das Pessoas Naturais para registros 
de nascimentos e óbitos, os quais deverão 
ser atendidos em regime de plantão, quan-
do devem ser observados, com rigor, os 
cuidados estabelecidos pelas autoridades de 
saúde pública no contato com o público.

Art. 6º Os cartórios deverão inserir, em 
suas páginas eletrônicas, os esclarecimen-
tos necessários aos usuários, bem como 
manter afixado, na porta de suas Serven-
tias, cartaz contendo informações sobre os 
telefones e e-mails disponíveis para a co-
municação com o responsável pelo Serviço.

Art. 7º No Serviço de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, serão mantidos todos os 
serviços prestados por intermédio da Cen-
tral de Informações do Registro Civil - CRC
(www.registrocivil.org.br), dentro das pos-
sibilidades da Serventia demandada. 
 Parágrafo único. A validade do certificado 
de habilitação de casamento que for expi-
rar dentro dos próximos sessenta dias fica 
prorrogada por mais noventa dias a contar 
do prazo em que se daria a expiração.

Art. 8º No Serviço de Protesto de Títulos e 
Documentos, além do atendimento previs-
to no artigo 4º, serão mantidos os serviços 
prestados por intermédio dos sites http://
paranaprotesto.com.br/ e http://www.pro-
testodetitulos.org.br/ . 
Parágrafo Único. Os títulos encaminha-
dos a protesto serão prenotados, e o pro-

cedimento ficará sobrestado, com suspen-
são de prazo, enquanto durar a suspensão 
do expediente, cumprindo o regramento 
do art.2º, §2º, do Provimento nº 91, de 22 
de março de 2020, do CNJ.

Art. 9º No Serviço de Registro de Imóveis, 
além do atendimento previsto no artigo 4º, 
deverão ser mantidos os seguintes serviços:
a) o recebimento dos documentos enca-
minhados via https://aripar.org/ e https://
www.registradores.org.br/;
b) o recebimento dos documentos encami-
nhados pelas autoridades judiciais via Siste-
ma Mensageiro e Malote Digital;
c) o recebimento dos documentos envia-
dos eletronicamente pelo serviço notarial 
que os lavrou;
d) o recebimento eletrônico dos instru-
mentos particulares, com força de escritura 
pública, encaminhados pelo agente finan-
ceiro que os lavrou.
§1º Após a prenotação dos títulos, salvo 
em situação de urgência, fica suspensa a 
prática dos demais atos até a revogação 
desta Portaria, preservada a prioridade do 
direito real adquirido com a prenotação.
§2º A alegação de urgência deverá ser 
feita juntamente com a apresentação do 
título eletronicamente, cabendo ao oficial 
deferir ou não o pedido, com ciência ao in-
teressado. Aceita a alegação de urgência, o 
título deverá ser qualificado e registrado o 
mais brevemente possível.
§3º A certidão do título registrado sob o 
regime de urgência será enviada ao inte-
ressado pela mesma via pela qual ele fora 
recebido no Registro de Imóveis.

Art. 10º No Serviço de Registro de Títu-
los e Documentos e Pessoas Jurídicas, além 
do atendimento previsto no artigo 4º, se-
rão mantidos os serviços prestados pela 
Central Eletrônica de Registro de Títulos e 
Documentos por intermédio do site https://
www.rtdbrasil.org.br/ . (www.rtdf.com.br).

Art. 11º Ficam revogados todos os atos 
administrativos dos Juízes de Primeiro Grau 
e de Serventias do Foro Extrajudicial contrá-
rios ao que ficou aqui estabelecido.

Art. 12º Esta Portaria passa a vigorar a par-
tir de sua assinatura.

Curitiba, 23 de março de 2020.
Des. José Augusto Gomes Aniceto

Corregedor-Geral da Justiça

CGJ/PR publica Portaria nº 3320/2020 que dispõe sobre a prevenção à 
pandemia da covid-19 no âmbito do foro extrajudicial do Estado do Paraná
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A Associação dos Notários e Registradores 
do Estado do Paraná (Anoreg/PR) realizou, 
no dia 13 de março, a Assembleia Geral Or-
dinária para eleição da diretoria que estará 
à frente da entidade paranaense durante o 
triênio 2020/2023. Tendo como presidente 
a tabeliã e registradora do Serviço Distrital 
do Boqueirão, Mônica Maria Guimarães de 
Macedo Dalla Vecchia, a chapa única foi 

eleita por aclamação, levando à presidência 
da entidade fundada em 1995, a primei-
ra mulher. A eleição aconteceu na sede da 
Anoreg/PR, em Curitiba.

“Minha maior motivação e empenho, na 
condução da Anoreg/PR, será no sentido de 
demonstrar a importância da atividade No-
tarial e Registral para a sociedade. Somos da 
mesma família do Poder Judiciário, ajuda-
mos, e muito, a desafogar a função jurisdi-
cional, sempre que não há lide entre as par-
tes. Nosso oficio é dar segurança jurídica aos 
atos praticados pelo cidadão, com agilidade, 
boa prestação de serviço e comprometimen-
to com as partes”, disse a nova presidente.

Segundo Mônica, que também presidiu 
o Colégio Notarial do Brasil – Seção Paraná 
(CNB/PR) até o dia 16 de março, “os tabe-
lionatos e registros não podem ser vistos 
como sinônimo de burocracia, até porque 
não somos burocráticos. Devemos ser re-
conhecidos pela população como os ga-
rantidores da segurança jurídica. Aqueles 
que previnem futuras lides”, explica.

A recém empossada presidente da As-
sociação paranaense destacou, ainda, a 
importância de cada especialidade. “Per-
gunte para alguém que findou um inven-
tário extrajudicial em menos de 30 dias se 
o tabelionato de notas é burocrático. Ou 

para quem registrou sua casa no cartório 
de Registro de Imóveis, podendo acostar-
-se ao travesseiro com a certeza de que sua 
conquista, a base de muito trabalho e es-
forço, está segura. E quanto ao Registro Ci-
vil, que já permite ao usuário a obtenção de 
uma certidão de nascimento, casamento 
ou óbito, nos rincões do Brasil, dirigindo-se 
ao cartório mais próximo de seu domicílio”.

“Isso sem falar do Tabelionato de Pro-
testo em que é possível consultar o CPF 
de qualquer pessoa e o CNPJ de qualquer 
empresa de forma online e gratuita, bem 
como recuperar dívidas, sem nenhum custo 
para o credor. Não esqueçamos, também, 
do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Tí-
tulos e Documentos que faz intimações ex-
trajudiciais de forma célere e segura e tam-
bém perpetua documentos importantes e 
indispensáveis para a sociedade”.

Por fim, a presidente eleita enfatizou que 
os cartórios estão presentes em quase 90 
países e defendeu que é preciso respeito 
por todos os Poderes do Estado. “A tabela 
de emolumentos do Paraná é a mesma des-
de 1970 e, apesar de sermos um dos maio-
res PIBs do Brasil, temos uma das tabelas 
mais baixas da nação. Há três anos não te-
mos sequer o reajuste da inflação, sofren-
do tratamento distinto do concedido ao 

MÔNICA MARIA GUIMARÃES DE MACEDO DALLA VECCHIA, TABELIÃ E REGISTRADORA 
DE CURITIBA, FOI ELEITA POR ACLAMAÇÃO PARA CONDUZIR A ENTIDADE PARANAENSE

Anoreg/PR elege nova Diretoria 
para gestão 2020/2023

Eleita por aclamação, nova Diretoria da Anoreg/PR é presidida por Mônica Maria 
Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, primeira mulher a assumir o cargo

“Minha maior motivação e 
empenho, na condução da 
Anoreg/PR, será no sentido 

de demonstrar a importância 
da atividade Notarial e 

Registral para a sociedade. 
Somos da mesma família do 
Poder Judiciário, ajudamos, e 
muito, a desafogar a função 
jurisdicional, sempre que não 

há lide entre as partes.”

Mônica Maria Guimarães de Macedo 
Dalla Vecchia, presidente da Anoreg/PR

Renato Farto Lana assume a Diretoria do CNB/PR durante o biênio 2020/2022

ELEIÇÃO
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Na manhã do dia 16 de março, três dias após 
Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla 
Vecchia assumir a presidência da Anoreg/
PR, foi promovida a Assembleia de eleição 
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
do Colégio Notarial do Brasil - Seção Paraná 
(CNB/PR), que elegeu o tabelião de Curiti-
ba Renato Farto Lana como presidente da 
entidade para o biênio 2020/2022. A cha-
pa vencedora foi a única inscrita no pleito.

“A minha expectativa – e da nova direto-
ria, que começa hoje e que foi escolhida a 
dedo –, é de que tenhamos um biênio com 
muito trabalho”, disse o novo presidente.

O recém-empossado destacou os traba-
lhos feitos durante a gestão dos últimos 
dois anos no CNB/PR. “Nós tivemos dois 
anos de muito empenho, e agora precisa-
mos colher alguns resultados daquilo que 
foi plantado na última gestão e dar con-
tinuidade no trabalho que a diretoria do 
Colégio Notarial do Paraná vinha fazendo”, 
pontuou.

Segundo Renato, um dos principais ob-
jetivos da nova gestão será a busca pela 
mudança da Tabela de Emolumentos. “En-
tre as metas da gestão está, especialmente, 

lutar para que a gente consiga uma Tabela 
de Emolumentos mais digna para toda a 
classe”, informou Lana.

Entre os planos da diretoria, está a de-
finição de questões estratégicas alinhadas 
às mudanças do Código de Normas e à 
aprovação da Corregedoria Geral de Justiça 
sobre enunciados do Código.

A Assembleia de eleição foi conduzida 
pela, agora, ex-presidente da entidade Mô-
nica Guimarães Dalla Vecchia, atual presi-
dente Anoreg/PR. 

NOVA GESTÃO ARIPAR 
A Associação dos Registradores de Imóveis 
do Paraná (Aripar) também elegeu, com 72 
votos válidos, a chapa União, para o perí-
odo entre 2020/2021. A chapa única foi 
escolhida por meio de votação online, sen-
do liderada pela registradora titular do 2º 
Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, 
Mariana Carvalho Pozenato Martins.

O processo eleitoral obedeceu ao regu-
lamento publicado anteriormente, com o 
exercício do direito de voto por meio virtual 
do dia 8 de dezembro até as 22 horas do 
último dia 18 de dezembro de 2019.

CHAPAS ÚNICAS FORAM 
ELEITAS POR ACLAMAÇÃO

CNB/PR e Aripar 
elegem nova Diretoria

“Nós tivemos dois anos de 
muito empenho, e agora 
precisamos colher alguns 
resultados daquilo que foi 

plantado na última gestão e dar 
continuidade no trabalho que a 
Diretoria do Colégio Notarial do 

Paraná vinha fazendo”

Renato Farto Lana, 
presidente do CNB/PR

foro judicial. Minha luta será pelo mínimo 
de dignidade para a classe, porque, hoje, 
com muita tristeza, posso afirmar que, in-
felizmente, estamos abaixo do mínimo”, 
finalizou Mônica, reforçando a importância 
da união da classe

A Assembleia de eleição foi conduzida 
pelo agora ex-presidente da entidade, An-
gelo Volpi Neto, que promoveu a leitura de 
contas da gestão que se encerrou e fez um 
agradecimento especial aos diretores e co-
laboradores que o auxiliaram na condução 
da atividade nos últimos anos.

Renato Farto Lana assume a Diretoria do CNB/PR durante o biênio 2020/2022
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Brasília (DF) - O presidente da Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Na-
turais (Arpen-Brasil), Arion Toledo Cavalhei-
ro Júnior, e a presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, assinaram 
no último dia 10 de março, um termo de 
cooperação técnica para compartilhamen-
to de dados entre a Associação e o órgão.

O acordo viabiliza a operação conjunta 
entre a base da Identificação Civil Nacio-

INSTITUIÇÕES ASSINARAM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
EM OUTUBRO DE 2019 PARA O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES

TSE e Arpen-Brasil reúnem-se para 
discutir compartilhamento de dados

“Nesse momento estamos 
fazendo uma união importante 

de dois bancos de dados 
fundamentais para o 

desenvolvimento da cidadania” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

NACIONAL

nal (ICN), do TSE, e a Central Nacional de 
Informações do Registro Civil (CRC-Nacio-
nal), da Arpen-Brasil. Os dados geridos pela 
Associação serão utilizados para compor a 
Base de Dados da Identificação Civil Nacio-
nal (BDICN).

A junção dessas informações proporcio-
nará um banco de dados com mais de 170 
milhões de registros por parte dos Cartórios 
de Registro Civil, e mais de 107 milhões de 
registros do TSE. “Dessa forma, consegui-
mos unir forças. Os dois bancos são de alta 
credibilidade e importância para o desen-
volvimento da sociedade brasileira”, apon-
ta Arion.

“Estamos fazendo a junção de dois 
grandes bancos de dados confiáveis e que 
representam desde o nascimento do cida-
dão, até o maior exercício de cidadania 
que é o direito ao voto. Nesse momento 
estamos fazendo uma união importante de 
dois bancos de dados fundamentais para o 

desenvolvimento da cidadania”, ressaltou 
ainda o presidente da Arpen-Brasil.

“Com o acesso à base de dados, vamos 
ter acesso à biometria do TSE para que 
possamos conferir a veracidade dos dados 
apresentados pelas pessoas no momento 
que utilizam dos serviços dos cartórios” ex-
plicou Arion. 

Por sua vez, a ministra Rosa Weber 
também abordou a importância da união, 
destacando que, “como esse é o tribunal 
da democracia, todos esses acordos de 
colaboração refletem justamente na nossa 
democracia, na transparência dos nossos 
atos e servem para segurança do nosso 
sistema”.

Estiveram presentes na assinatura do ter-
mo os ministros Luís Roberto Barroso, Ed-
son Fachin, Og Fernandes, Sérgio Banhos 
e Carlos Velloso Filho, além do vice procu-
rador-geral eleitoral, Humberto Jacques de 
Medeiros.

Arpen-Brasil e TSE assinam termo de cooperação técnica para compartilhamento de dados entre a ICN e a CRC-Nacional

Fo
to

: 
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Em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), e da 
necessidade de isolamento social decorrente da situação, o Sistema Na-
cional de Informações de Registro Civil (SIRC) emitiu um comunicado no 
fim do mês de março  informando que a liberação da nova versão de seu 
sistema foi adiada, sem uma previsão de nova data para a implantação do 
novo sistema.

Ainda de acordo com o Comunicado 03/2020, durante o período em 
que durar a pandemia do novo coronavírus, não serão apurados os envios 
extemporâneos de averbações, anotações e retificações.

Leia abaixo o comunicado na íntegra:

TECNOLOGIA

DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA 
DO COVID-19 TAMBÉM NÃO SERÃO 

APURADOS OS ENVIOS EXTEMPORÂNEOS DE 
AVERBAÇÕES, ANOTAÇÕES E RETIFICAÇÕES

SIRC comunica adiamento 
de implantação de nova 
versão de seu sistema

“Como esse é o tribunal da 
democracia, todos esses 
acordos de colaboração 

refletem justamente na nossa 
democracia, na transparência 
dos nossos atos e servem para 
segurança do nosso sistema” 

Rosa Weber, presidente do TSE

Acordo assinado pelo presidente da 
Arpen-Brasil, Arion Toledo, e pela 

presidente do TSE, Rosa Weber, viabiliza 
a operação conjunta entre as duas 

instituições
Comunicado Sirc 03/2020
Assunto: Adiamento da disponibilização de nova versão do SIRC

Prezados Titulares dos Cartórios de Registros Civis de Pessoas Natu-
rais,

Devido ao Covid-19, o acompanhamento da disponibilização se 
tornou dificultosa uma vez que há um contingente da empresa de 
tecnologia (Dataprev) em isolamento para evitar o contágio. Desta 
forma, adiaremos a implantação novamente de forma que possamos 
dar um suporte mais eficaz e eficiente em caso de intercorrência 
na disponibilização. Informaremos uma nova data assim que estiver 
normalizado o atendimento.

Pedimos desculpas pelo ocorrido e manteremos todos informados 
sobre qualquer outro procedimento.

Ressaltamos que as averbações, anotações e retificações somente 
serão apuradas com o envio fora do prazo após a implantação efe-
tiva da versão.

 Agradecemos a compreensão.

Brasília, 24 de março de 2020.
Equipe do INSS
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NACIONAL

CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA E COAF DESTACAM A IMPORTÂNCIA 
DOS CARTÓRIOS BRASILEIROS NO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

CNJ realiza seminário sobre os 
aspectos gerais do Provimento nº 88

Promovido pelo CNJ, evento realizado em Brasília (DF) teve como foco o debate das normativas do Provimento 88

Brasília (DF) – O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) realizou no último mês de 
março, o seminário Provimento 88 – Notá-
rios e registradores no combate à lavagem 
de dinheiro. Contando com a participação 
do segmento extrajudicial, o evento teve 
como principal objetivo debater o cumpri-
mento das normas do Provimento 88 do 
CNJ, que integra os cartórios no combate 
à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo.

A abertura da solenidade contou com a 
presença do corregedor nacional de Justi-
ça, ministro Humberto Martins, do presi-
dente do Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (Coaf), Ricardo Liáo, do 
presidente da Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil (Anoreg/BR), Cláu-
dio Marçal Freire, da presidente do Colégio 
Notarial do Brasil (CNB/CF), Giselle Oliveira 
de Barros, do vice-presidente do Instituto 
de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), Jor-
dan Fabrício Martins, e do presidente do 
Instituto de Registro de Título de Documen-
tos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDPJ), 
Rainey Marinho.

O presidente do Coaf ressaltou a atua-
ção dos notários e registradores no pri-
meiro mês de vigência do Provimento. “Os 
notários e registradores são um segmento 
sensível, que acaba de ingressar no sistema 
de prevenção à corrupção, com enorme 
potencialidade para contribuir com a so-
ciedade e garantir o combate à atividades 

ilícitas. A qualificação diferenciada do seg-
mento não dispensa esforços de capacita-
ção específica no tocante da temática que, 
afinal, ainda não é familiar para os cartó-
rios”, afirmou Liáo.

Já o ministro Humberto Martins iniciou 
sua fala destacando que o Provimento nº 
88 se apresenta como uma nítida ação do 
Estado na defesa da transparência, da mo-
ralidade e do dinheiro público. “Não tenho 
dúvidas de que o Estado brasileiro poderá 
sentir os efeitos positivos dessa regulação, 
é um marco na política de prevenção à la-
vagem de dinheiro no nosso País”, declarou 
o corregedor nacional da Justiça.

O ministro ainda afirmou que a Corre-
gedoria implementará, no portal oficial do 
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CNJ, um sistema de perguntas e respostas 
para auxiliar os notários e registradores nos 
primeiros meses de vigência da norma. 
Adicionalmente, destacou que os cartórios 
realizam mais de 2.500 comunicações por 
dia ao Coaf, o que mostra o empenho do 
setor extrajudicial com o cumprimento do 
Provimento 88.

Ainda durante a cerimônia de abertura 
do Seminário, o presidente da Anoreg/BR 
criticou a delegação de atividades notariais 
a empresas privadas uma vez que os titula-
res dos cartórios possuem atribuição dele-

gada pelo Estado após aprovação em con-
curso público promovido pelos Tribunais de 
Justiça de cada estado. Assim, apontou a 
inconstitucionalidade e a impossibilidade 
de fiscalização desses atos terceirizados, 
que podem inclusive vir a dificultar a atua-
ção do Coaf no combate à corrupção.

“Os cartórios extrajudiciais brasileiros 
sentem-se honrados em, mais uma vez, 
poder colaborar com o Brasil e o Poder Pú-
blico. Estão sendo deslocadas para as em-
presas privadas determinadas atribuições 
que antes eram exercidas pelos cartórios 

extrajudiciais. Desta forma, por via oblíqua, 
são favorecidas as atividades de infratores, 
fora do alcance da fiscalização das corre-
gedorias gerais de Justiça e do CNJ, e sem 
sujeição à legislação da prevenção à lava-
gem de dinheiro e do financiamento do 
terrorismo regulada pelo Coaf”, defendeu.

O presidente da entidade nacional dos 
notários e registradores lembrou ainda que a 
integração do setor extrajudicial ao combate 
à lavagem de dinheiro é uma iniciativa “há 
muito tempo esperada pelos órgãos interna-
cionais, como o Grupo de Ação Financeira 

Em sua apresentação, o presidente do 
Coaf, Ricardo Liáo, ressaltou a atuação 
dos notários e registradores no primeiro 
mês de vigência do Provimento

Para o corregedor nacional de Justiça, 
ministro Humberto Martins, o Provimento 
nº 88 se apresenta como uma nítida ação 
do Estado na defesa da transparência, da 
moralidade e do dinheiro público

Juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, Jorsenildo Dourado do Nascimento 
abriu o seminário apresentando um 
histórico do Provimento 88

“Os notários e registradores 
são um segmento sensível, 
que acaba de ingressar no 

sistema de prevenção à 
corrupção, com enorme 

potencialidade para contribuir 
com a sociedade e garantir o 
combate a atividades ilícitas” 

Ricardo Liáo, 
presidente do Coaf

 “Não tenho dúvidas de que 
o Estado brasileiro poderá 
sentir os efeitos positivos 

dessa regulação, é um marco 
na política de prevenção 
à lavagem de dinheiro no 

nosso País” 

Ministro Humberto Martins, 
corregedor nacional da Justiça

“Tivemos inúmeros casos 
em que algumas pessoas e 
organizações utilizaram do 

serviço extrajudicial para dar 
aparência de legalidade a 
atos ilícitos. Portanto, esse 
Provimento é uma medida 

de prevenção.” 

Jorsenildo Nascimento, juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Justiça
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Corregedor-geral da Justiça de Alagoas, 
o desembargador Fernando Tourinho 
destacou a difícil tarefa que o tema 
envolve

Presidente da Anoreg/BR, Cláudio 
Marçal Freire falou sobre as ações das 
entidades extrajudiciais que estão em 
desenvolvimento

O vice-presidente do IRIB, Jordan Fabrício 
Martins, elogiou a iniciativa do CNJ em 
abrir para a classe extrajudicial o debate 
em torno da construção do Provimento

Internacional (GAFI)”. O GAFI já recebe co-
municações oriundas de cartórios de todo o 
mundo e, agora, o Brasil se iguala a grandes 
potências mundiais na prevenção à corrupção.

Por fim, o desembargador Fernando Tou-
rinho, corregedor-geral  da Justiça do Esta-
do de Alagoas e presidente do Colégio de 
Corregedores Gerais de Justiça do Brasil, re-
afirmou a necessidade de se manterem ex-
clusivos aos notários e registradores os ser-
viços prestados em cartórios, uma vez que 
dependem de qualificação e fiscalização das 
corregedorias locais como reguladores do 
setor extrajudicial. Disse ainda que vai tra-
balhar junto aos demais corregedores para 
contagiar magistrados, servidores e oficiais 
das serventias para oferecerem o melhor 
serviço jurídico à sociedade brasileira.

ASPECTOS GERAIS
O primeiro painel do seminário, que abor-
dou os aspectos gerais da atuação de no-
tários e registradores na prevenção e com-
bate à lavagem de dinheiro, contou com 
a presença do presidente da Anoreg/BR, 
Cláudio Marçal Freire, do juiz auxiliar da 
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“O seminário é importante 
para que o extrajudicial tenha 

conhecimento de fazer a 
política de compliance” 

Desembargador Fernando Tourinho, 
corregedor-geral da Justiça 

do Estado de Alagoas

“Os cartórios extrajudiciais 
brasileiros sentem-se honrados 

em, mais uma vez, poder 
colaborar com o Brasil e o 

Poder Público” 

Cláudio Marçal, 
presidente da Anoreg/BR

Corregedoria Nacional de Justiça Jorsenildo 
Dourado do Nascimento, e do corregedor-
-geral da Justiça do Estado de Alagoas, de-
sembargador Fernando Tourinho.

Jorsenildo Dourado do Nascimento abriu 
a mesa apresentando um histórico do Pro-
vimento 88, que, após sua publicação, em 
1º de outubro de 2019, inseriu os cartórios 
definitivamente no combate à corrupção, 
lavagem de dinheiro e financiamento ao 
terrorismo. O Provimento entrou em vigor 
no mês de fevereiro de 2020. 

“A razão para essa inserção foi muito 
simples. A maior parte dos negócios reali-
zados no nosso País utiliza de registros pú-
blicos para fins de atribuir validade jurídica 
e fé pública. Tivemos inúmeros casos, prin-
cipalmente na operação Lava Jato, em que 
algumas pessoas e organizações se utiliza-
ram do serviço extrajudicial brasileiro para 
dar aparência de legalidade a atos ilícitos. 
Portanto, esse Provimento é uma medida 
de prevenção, que é a melhor forma de 
proteção”, disse.

Nascimento ressaltou ainda que a nor-
ma cria mecanismos e estabelece rotinas 

para que no futuro os titulares não sejam 
implicados como coautores ou partícipes 
em qualquer tipo de investigação ou ação 
penal. “A avaliação do risco foi estabeleci-
da como mecanismo principal de proteção, 
ou seja, todas as medidas de prevenção es-
tabelecidas no nosso Provimento são pro-
porcionais aos riscos identificados em cada 
ramo da atividade extrajudicial”.

Já o corregedor da justiça de Alagoas, de-
sembargador Fernando Tourinho, destacou 
que o tema envolve uma tarefa difícil e, por 
isso, a participação de cartórios, correge-
dorias e demais órgãos é fundamental. “O 
seminário é importante para que o extraju-
dicial tenha conhecimento de fazer a política 
de compliance. O papel do corregedor é im-
portantíssimo para tentarmos criar modelos, 
uniformizar procedimentos, porque a socie-
dade precisa entender o que fazer”.

Para fechar o primeiro painel, o presiden-
te da Anoreg/BR falou sobre as ações das 
entidades extrajudiciais que estão em de-
senvolvimento, a exemplo dos manuais de 
orientação para os notários e registradores 
já publicados pelas entidades especializa-
das de cada segmento. Além disso, Marçal 
também ressaltou que as ações relaciona-
das ao Provimento devem ser conjuntas, 
entre cartórios, corregedorias e demais 
órgãos. 

TABELIONATO DE NOTAS 
E REGISTRO DE IMÓVEIS
Na sequência do evento, foi apresentado o 
workshop da atividade notarial e registral, 
tendo o seu primeiro bloco voltado para o 
debate relacionado aos tabelionatos de no-
tas e registros de imóveis. 
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Diretor do IRIB – Seção Minas Gerais, 
Luciano Dias Bicalho Camargos detalhou 
a participação do registro de imóveis no 
Provimento 88

“É uma vocação importante 
dos serviços extrajudiciais 
proporcionar um controle 

prévio acerca da prevenção 
e identificação de atividades 

consideradas suspeitas” 

Marcelo Guimarães, superintendente 
do Poder Judiciário de Minas Gerais

Para o superintendente do Poder
Judiciário de Minas Gerais, Marcelo
Guimarães, o evento é um marco na
história da evolução em relação à
contribuição do serviço extrajudicial

Presidente da ANB e membro do 
Conselho Geral da União Internacional do 
Notariado, Ubiratan Guimarães trouxe 
considerações históricas e práticas a 
respeito da normativa

A presidente do CNB/CF, Giselle Oliveira 
de Barros, foi a moderadora da mesa, e este-
ve acompanhada pelo presidente da Acade-
mia Notarial Brasileira (ANB), Ubiratan Gui-
marães, pelo desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) 
Marcelo Guimarães, pelo vice-presidente do 
IRIB, Jordan Fabrício Martins, e pelo diretor 
do Instituto, Luciano Dias Bicalho Camargos.

Coube ao vice-presidente do IRIB abrir os 
trabalhos, ressaltando a iniciativa do CNJ em 
abrir para a classe extrajudicial o debate em 
torno da construção do provimento. “Essa 
divisão das atribuições que estão no Provi-
mento foram sugestões das entidades, cada 
uma fez a sua parte e, por fim, o juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Justiça, Jorse-
nildo Nascimento, finalizou o Provimento”.

Por sua vez, o diretor do IRIB – Seção Mi-
nas Gerais detalhou a participação do re-
gistro de imóveis no Provimento 88. Entre 
os destaques estão o prazo para a comu-
nicação dos atos suspeitos, a ausência de 
casos a se comunicar (comunicação nega-
tiva), a diferença entre o registro eletrônico 
da operação e o ato de registro e a comu-
nicação de notas devolutivas.

“O provimento 88 incorpora à atividade 
do registrador imobiliário, especificamente, 
uma série de exigências, conceitos e pers-
pectivas com as quais não estávamos fami-
liarizados. Esse momento é muito impor-
tante porque é um tema que vai merecer 
indagações e principalmente, demandar 
uma mudança de perspectiva na análise 
das situações”, destacou Camargos. 

Já o superintendente de aperfeiçoamen-
to do fundo especial do Poder Judiciário 
de Minas Gerais, desembargaddor Marce-

lo Guimarães, colocou o evento como um 
marco na história da evolução em relação à 
contribuição do serviço extrajudicial, inclu-
sive na formulação e execução de impor-
tantes políticas estratégicas, de conteúdo 
de interesse global. 

O desembargador ressaltou ainda que 
“esses crimes se caracterizam pela ausência 
de barreiras físicas, porque são praticados, 
muitas vezes, de um país soberano para 
outro e vão deixando um rastro de maze-
las e de contaminação nas sociedades onde 
são consumados, de modo que realmente 
é uma vocação importante dos serviços ex-
trajudiciais proporcionar um controle prévio 
acerca da prevenção e identificação de ati-
vidades consideradas suspeitas no que con-
cerne a prática desses crimes econômicos de 
lavagem de dinheiro, branqueamento de ca-
pitais e financiamento ao terrorismo”, disse. 

Já Ubiratan Guimarães trouxe considera-
ções históricas e práticas a respeito desta 
normatização. “Há oito anos, aproximada-
mente, começamos a discutir a preocupa-

ção do notariado brasileiro na sua função 
de contribuir no combate à corrupção, 
lavagem de dinheiro e financiamento do 
terrorismo”, recordou.

Guimarães citou o notariado espanhol, 
que serviu como base para a criação do 
Provimento 88. “Não só o Provimento, 
mas a própria lei devolve ao notariado a 
essência da prática notarial. O notário para 
praticar qualquer ato jurídico ele tem como 
primordial função ouvir as pessoas, conhe-
cê-los como habitantes. As obrigações que 
foram imputadas pelo provimento não vão 
além do conhecimento que nós temos nos 
negócios que realizamos”, afirmou.

Fechando o primeiro workshop, a presi-
dente do CNB/CF, Giselle Oliveira de Barros, 
discursou sobre a importância das mudan-
ças que o Provimento 88 proporcionou na 
rotina das serventias e das associações, que 
devem fornecer instrumentos facilitadores 
do cumprimento dessa nova obrigação. Em 
relação ao Colégio Notarial do Brasil – Con-
selho Federal (CNB/CF), Giselle ressaltou a 
criação de três centrais. 

“Estamos no início da nossa curva de 
aprendizado e por essa razão estamos aqui 
hoje, para superar as nossas primeiras difi-
culdades. Com o tempo isso estará incorpo-
rado nas nossas rotinas da mesma maneira 
que as demais obrigações que foram entre-
gues aos notários e registradores foram cum-
pridas exemplarmente ao longo dos últimos 
anos”, finalizou a presidente do CNB/CF.

PROTESTO E RTDPJ
Coordenado pelo presidente do Instituto 
de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil 
– Seção São Paulo (IEPTB/SP), José Carlos 
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“Estamos no início da nossa 
curva de aprendizado e por 
essa razão estamos aqui, 

hoje, para superar as nossas 
primeiras dificuldades” 

Giselle Barros, 
presidente do CNB/CF

Fechando o primeiro workshop, a 
presidente do CNB/CF, Giselle Oliveira de 
Barros, discursou sobre a importância 
das mudanças que o Provimento 88 
proporcionou na rotina das serventias

Tabelião e registrador, Hércules Benício 
ressaltou que os atos que não forem 
comunicados devem ser mantidos pelos 
cartórios junto à justificativa para a abstenção 
da remessa das informações ao órgão

Registradora em Minas Gerais, Vanuza 
Arruda destacou as 72 mil comunicações 
suspeitas já realizadas ao Coaf

Seminário contou com uma plateia lotada de notários e registradores

Alves, o último painel do seminário discutiu 
as mudanças internas e práticas realizadas 
no cotidiano dos cartórios com a introdu-
ção da normativa no âmbito do Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Ju-
rídicas e dos tabelionatos de protesto.

Sobre as normas específicas do Pro-
vimento destinadas aos tabelionatos de 
protesto, o tabelião e registrador Hércules 
Benício explicou que os atos que não foram 
comunicados devem ser mantidos pelos 
cartórios junto à justificativa para a absten-
ção da remessa das informações ao órgão.

“Todo notário e registrador deve saber 
que tem o dever de registrar uma operação 
envolvendo os atos comunicados ao Coaf, 
mas também diligenciar a justificativa pela 
qual eles deixaram de comunicar ao órgão 
algum ato que estava incluído no texto do 
Provimento. Precisa ter um esforço de justi-
ficativa”, destacou.

Como sugestão a todos os tabeliães, Be-
nício disse que é importante que os cartó-
rios tenham uma lista dos nomes expostos 
politicamente para facilitar a comunicação 

de possíveis atos que os envolvam. Sugeriu 
ainda que os formulários de aplicação de 
títulos sejam mais sofisticados para aumen-
tar os dados e informações fornecidas. “O 
que o Brasil espera dos notários e registra-
dores é que tenham uma inteligência de 
análise de situações atípicas”, concluiu.

Integrando o debate dos Registros de 
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídi-
cas, a registradora em Minas Gerais Vanuza 
Arruda destacou as 72 mil comunicações 
suspeitas já realizadas ao Coaf, mas disse 
que é necessário primar por sua qualidade 
e menos pela quantidade. “Quando estiver 
na dúvida em relação a alguma operação, 
é necessário analisar e filtrar, priorizando 
sempre uma análise criteriosa”, alegou.

Comunicações suspeitas referentes a 
contratos bancários já integram a lista de 
atos que devem ser reportados pelos ban-
cos do País. Contudo, Vanuza afirmou que 
ao receber esses documentos com caracte-
rísticas fraudulentas, o oficial deve analisar 
e, se confirmar a possibilidade de atividade 
ilícita, reenviar como forma de reforçar a 
atipicidade da operação ao Coaf.

O juiz auxiliar da Corregedoria Nacional 
de Justiça Jorsenildo Dourado do Nasci-
mento também participou do debate, des-
tacando os desafios apresentados ao setor 
extrajudicial e reforçando o empenho do 
CNJ em auxiliar todos os cartórios do País 
a se capacitarem, cada vez mais, para esse 
novo cenário.
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Os cartórios em tempos 
de pandemia do coronavírus

“A ação dos poderes 
constituídos foi dirigida à 
garantia de adequação do 
funcionamento de serviços 
públicos e das atividades da 
iniciativa privada à premente 

necessidade de distanciamento 
social temporário”

O inesperado ritmo de progressão do con-
tágio pelo novo coronavírus (Covid-19) cul-
minou com a Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Interna-
cional e impôs, em sequência, a reavaliação 
do cenário de alastramento da infecção ao 
patamar de pandemia pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Em atenção às orientações e recomen-
dações proferidas pela referida OMS, o Mi-
nistério da Saúde estabeleceu um plano de 
resposta e enfrentamento emergencial do 
contágio pelo novo coronavírus em âmbito 
nacional (portaria nº 188, de 2 de feverei-
ro de 2020), com medidas coordenadas e 
articuladas por todas as esferas integrantes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), conco-
mitantemente à declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN).

Inobstante os baixos patamares de leta-
lidade apurados, a facilidade de propaga-

ção e alastramento da infecção fez surgir 
a preocupação quanto à capacidade do 
sistema de saúde absorver a alta demanda 
de atendimentos médicos simultâneos, ne-
cessários sobretudo em razão das inúmeras 
internações provocadas por complicações 
respiratórias desenvolvidas pelos pacientes.

Assim, diante da necessidade de exten-
são das medidas preventivas do contágio 
e, com o intuito de evitar um colapso do 
sistema público de prestação de serviços 
de saúde, tal qual ocorreu e ocorre em pa-
íses como a China, a Itália, a Espanha e os 
Estados Unidos — em virtude da falta de 
planejamento adequado e implementação 
em tempo hábil das medidas eficazes ao 
combate do vírus — a ação dos poderes 
constituídos foi dirigida à garantia de ade-
quação do funcionamento de serviços pú-
blicos e das atividades da iniciativa privada 
à premente necessidade de distanciamento 
social temporário. 

Nesse contexto, o funcionamento dos 
serviços extrajudiciais também sujeitou-se a 
mudanças durante este período de Emer-
gência em Saúde Pública de Importância 
Nacional, em razão do novo coronavírus. 
Coube à Corregedoria Nacional de Justiça 
(artigo 8º, X, Regimento Interno do Conse-
lho Nacional de Justiça), órgão integrante 

OPINIÃO
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do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), fa-
zendo uso de sua atribuição regulamentar 
e normativa (artigos 103-B, §4º, I, II e III, 
e 236, §1º, da Constituição da República) 
dos atos administrativos praticados pelos 
órgãos do Poder Judiciário, tanto quanto 
de seus serviços auxiliares, entre eles, nota-
damente, os serviços notariais e dos regis-
tros públicos, estabelecer as diretrizes que 
assegurariam a continuidade da prestação 
dos serviços, bem como a preservação da 
saúde de oficiais de registro, tabeliães, pre-
postos e usuários em geral.

A Corregedoria Nacional de Justiça, por-
tanto, uniformizou em âmbito nacional o 
funcionamento dos serviços notariais e de 
registro durante o período de ESPIN, con-
siderando, sobretudo, a essencialidade dos 
serviços notariais e dos registros públicos 
para o exercício da cidadania, para as hipó-
teses de alienação da propriedade imobiliá-
ria, para a obtenção do crédito com garan-
tia real, para a prova do inadimplemento 
de títulos e tantos outros atos da atribuição 
dos oficiais de registro e dos tabeliães.

Dos marcos regulatórios (Recomenda-
ção nº 45/2020, Provimento nº 91/2020, 
Provimento nº 93/2020, Provimento nº 
94/2020 e Provimento nº 95/2020) recém-
-publicados destaca-se a importância dada 
pela Corregedoria Nacional de Justiça à 
necessidade de acatamento pelos oficiais 
de registro e tabeliães das determinações 
emanadas, na forma da lei, pelas autorida-
des sanitárias da saúde pública municipais, 
estaduais e nacionais que imponham redu-
ção e/ou restrição do atendimento público, 
bem como, nas situações mais gravosas, a 
suspensão do atendimento presencial. 

Nas localidades em que se imponham a 
suspensão do atendimento presencial dos 
serviços notariais e de registros públicos 
pelas autoridades sanitárias, o atendimento 
aos usuários dar-se-á por regime de plan-
tão a distância — recepção de solicitações 
e transmissão de documentos por via ele-

trônica —, autorizado inclusive o uso dos 
serviços de correios, mensageiros ou qual-
quer outro meio seguro para o recebimen-
to e a devolução de documentos físicos 
destinados à prática dos atos.

Sobreleva destacar a importância das 
centrais eletrônicas dos serviços extrajudi-
ciais nesse período de contingenciamento 
e restrição ao atendimento regular, devido 
à sua capacidade de viabilizar o intercâm-
bio de documentos eletrônicos e o tráfego 
de informações em ambiente seguro.

A Central de Informações de Registro 
Civil das Pessoas Naturais (CRC), interli-
gada por todos os oficiais de registro das 
pessoas naturais do país, disponibiliza as 
seguintes funcionalidades: (I) CRC — Bus-
cas: ferramenta destinada a localizar os 
atos de registro civil das pessoas naturais; 
(II) CRC — Comunicações: ferramenta des-
tinada a cumprir as comunicações obriga-
tórias previstas nos artigos 106 e 107 da 
Lei nº 6.015/1973 (LRP); (III) CRC — Cer-
tidões: ferramenta destinada à solicitação 
de certidões; (IV) CRC — E-Protocolo: fer-
ramenta destinada ao envio de documen-
tos eletrônicos 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.

Por sua vez, a Central Notarial de Servi-
ços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), 
interligada por todos os tabelionatos de 
notas do país, é composta dos seguintes 
módulos: (I) Registro Central de Testamen-
tos On-line — RCTO: destinado à pesquisa 
de testamentos públicos e de instrumentos 
de aprovação de testamentos cerrados; (II) 
Central de Escrituras de Separações, Di-
vórcios e Inventários — CESDI: destinada 
à pesquisa de escrituras a que alude a Lei 
nº 11.441/2007; (III) Central de Escrituras e 
Procurações — CEP: destinada à pesquisa 
de procurações e a atos notariais diversos; 
(IV) Central Nacional de Sinal Público — 
CNSIP: destinada ao arquivamento digital 
de sinal público de notários e registradores 
e respectiva pesquisa.

Através do portal Escritura Simples, o 
usuário também poderá realizar todas as 
etapas de lavratura da escritura pública 
referente a negócios jurídicos imobiliários 
pelo ambiente virtual, reduzindo etapas, 
deslocamentos, tempo e custos com a 
mesma segurança jurídica dos atos pra-
ticados presencialmente. A plataforma é 
mantida e gerenciada pelo Colégio Notarial 
do Brasil (CNB), entidade representativa de 
todos os tabelionatos de notas do Brasil, e 
já opera regularmente em diversos serviços 
notariais cadastrados.
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A Central Nacional de Serviços Eletrôni-
cos dos Tabeliães de Protesto (CENPROT), 
integrada por todos os tabeliães de pro-
testo do país, disponibiliza, por meio da 
rede mundial de computadores, os seguin-
tes serviços: (I) acesso a informação sobre 
quaisquer protestos válidos lavrados; (II) 
consulta gratuita às informações indicativas 
da existência ou inexistência de protesto, 
respectivos tabelionatos e valor; (III) for-
necimento de informação complementar 
acerca da existência de protesto e sobre 
dados ou elementos do registro, quando 
o interessado dispensar a certidão; (IV) 
fornecimento de instrumentos de protesto 
em meio eletrônico; (V) recepção de decla-
ração eletrônica de anuência para fins de 
cancelamento de protesto; (VI) recepção de 
requerimento eletrônico de cancelamento 
de protesto; (VII) recepção de títulos e do-
cumentos de dívida, em meio eletrônico, 
para fins de protesto, encaminhados por 
órgãos do Poder Judiciário, procuradorias, 
advogados e apresentantes cadastrados; 
(VIII) recepção de pedidos de certidão de 
protesto e de cancelamento e disponibiliza-
ção da certidão eletrônica expedida pelas 
serventias do Estado ou do Distrito Federal 
em atendimento a tais solicitações.

Os sistemas de registro eletrônico de 
imóveis  foram implementados no âmbito 
estadual, integrados por todos os oficiais de 
registro de imóveis de cada unidade federa-
tiva, bem como do Distrito Federal, compre-
endendo as seguintes funcionalidades: (I) o 
intercâmbio de documentos eletrônicos e de 
informações entre os ofícios de registro de 
imóveis, o Poder Judiciário, a administração 
pública e o público em geral; (II) a recepção 
e o envio de títulos em formato eletrônico; 
(III) a expedição de certidões e a prestação 
de informações em formato eletrônico; (IV) 
a formatação, nos cartórios competentes, 

“A Corregedoria Nacional de 
Justiça, portanto, uniformizou 

em âmbito nacional o 
funcionamento dos serviços 

notariais e de registro 
durante o período de ESPIN, 
considerando, sobretudo, a 
essencialidade dos serviços 

notariais e dos registros 
públicos”

“Sobreleva destacar a 
importância das centrais 
eletrônicas dos serviços 

extrajudiciais nesse período de 
contingenciamento e restrição 
ao atendimento regular, devido 
à sua capacidade de viabilizar 
o intercâmbio de documentos 

eletrônicos e o tráfego de 
informações em ambiente 

seguro”
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de repositórios registrais eletrônicos para o 
acolhimento de dados e o armazenamento 
de documentos eletrônicos.

Há também o sistema de registro eletrô-
nico dos serviços extrajudiciais com atribui-
ção de registro de títulos e documentos e 
pessoas jurídicas, que compreende: (I) o in-
tercâmbio de documentos eletrônicos e de 
informações entre os ofícios de registro de 
títulos e documentos e civil de pessoas ju-
rídicas, o Poder Judiciário, a Administração 
Pública e o público em geral; (II) a recepção 
e o envio de títulos em formato eletrônico; 
(III) a expedição de certidões e a prestação 
de informações em formato eletrônico; (IV) 
a formatação, nos cartórios competentes, 
de repositórios registrais eletrônicos para o 
acolhimento de dados e o armazenamento 
de documentos eletrônicos.

Nos casos dos serviços extrajudiciais das 
localidades em que as autoridades de saú-
de não tenham determinado a suspensão 
temporária das atividades, o atendimento 
presencial será realizado com a observância 
de rígidas medidas de precaução, visando 
a reduzir o risco de contágio pelo novo co-
ronavírus, tais como redução do horário de 
atendimento, limitação de entrada de pes-
soas na área de atendimento, espaçamento 
entre cadeiras alocadas na área de espera 
ao atendimento, disponibilização de álcool 
em gel, luvas e máscaras para os atenden-
tes que tenham contato com documentos 
em papel e com o público e higienização 
rotineira de máquinas, objetos, canetas e 
outros materiais de uso compartilhado.

Vale destacar o tratamento jurídico dado 
pela Corregedoria Nacional de Justiça aos 
atos de registro de nascimento e óbito re-
alizados perante os serviços de registro de 
pessoas naturais, considerando os contin-
genciamentos impostos pela pandemia 
do novo coronavírus e o caráter essencial 
desses atos ao exercício da cidadania (ar-
tigo 5º, LVII, da Constituição da República 
c/c artigo 1º, VI, da Lei nº 9.265/1996). O 
prazo estabelecido no artigo 50 da Lei nº 
6.015/1973 para declaração de nascimen-
to fica prorrogado por até 15 dias após a 
decretação do fim da Emergência em Saú-
de Pública de Importância Nacional pelo 
Ministério da Saúde.

Durante o período de vigência da prorro-
gação ficam hospitais, maternidades e casas 
de saúde autorizados a encaminhar os docu-
mentos necessários à elaboração do registro 
de nascimento por via eletrônica, através do 
respectivo endereço eletrônico da serventia 
competente, sem prejuízo do funcionamen-
to das unidades interligadas que operam 
nos estabelecimentos conveniados (artigos 
1º e 2º, Provimento nº 13/2010, da Corre-
gedoria Nacional de Justiça).

Tem-se em ordem que as declarações 
de óbito poderão ser assinadas presencial-
mente pelos declarantes legitimados nos 
próprios hospitais, e sua remessa ao serviço 
de registro competente, realizada direta-
mente ao respectivo e-mail para imediata 
lavratura do assento, devendo o interessa-
do comparecer à serventia, posteriormen-
te, para eventual complementação da do-
cumentação e retirada da certidão.

Neste cenário de pandemia viral, desta-
camos a preocupação e o empenho diu-
turno dos oficiais de registro e tabeliães de 
todo o País no combate ao novo corona-
vírus, aliados à necessidade de continuar 
proporcionando à população as garantias 
ínsitas aos sistemas de publicidade registral 
e das funções notariais. 

No Sistema do Notariado Latino, ado-
tado por 89 países do mundo, incluindo 
grandes potências e que abarca cerca de 
2/3 da população do planeta, esses profis-
sionais do Direito atuam em seu cotidiano 
na profilaxia jurídica — e o Direito, como 
ciência social, não está imune aos efeitos 
de uma grave crise sanitária. A segurança 
jurídica preventiva é e será preservada na 
adoção de medidas efetivas que permitam 
a continuidade dos serviços, nomeadamen-
te pela manutenção dos padrões de efici-
ência para abreviar os riscos jurídicos, seja 
no resguardo da saúde dos prepostos ou 
dos usuários dos serviços.

*Marcelo Guimarães Rodrigues é 
desembargador do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais.
*Victor Fróis Rodrigues é oficial de 
registro e tabelião.

“Neste cenário de pandemia 
viral, destacamos a 

preocupação e o empenho 
diuturno dos oficiais de registro 
e tabeliães de todo o país no 

combate ao novo coronavírus, 
aliados à necessidade de 

continuar proporcionando à 
população as garantias ínsitas 
aos sistemas de publicidade 

registral e das funções 
notariais”
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