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Análise dos principais pontos do provimento 88 do CNJ. Em azul, 

considerações, remissão ao dispositivo legal, leis, recomendações ou 

comentários do autor . Em vermelho os atos obrigatórios, assim como prazos 

e penalidades, em amarelo, dispositivos não obrigatórios, que podem 

configurar indícios da ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro ou de 

financiamento ao terrorismo, em lilás (rosa), artigos repetitivos, artigos ou 

normativas que se repetem ao longo do provimento.  Em preto, o texto  

original. 

 

Comentários e apontamentos: Gilberto Netto de Oliveira Junior  

 

 

 

 

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

 

 

Dispõe sobre a política, os procedimentos e os 

controles a serem adotados pelos notários e 

registradores visando à prevenção dos crimes de 

lavagem de dinheiro, previstos na Lei n. 9.613, de 

3 de março de 1998, e do financiamento do 

terrorismo, previsto na Lei n. 13.260, de 16 de 

março de 2016, e dá outras providências. 

 

Políticas são diretrizes para o Processo de Prevenção e Combate à 

Corrupção, assim como os padrões de comportamento a serem adotados por 

todos notários e registradores, visando à prevenção dos crimes de lavagem de 

dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção, observada a legislação 
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vigente. 

A mencionada Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, dispõe sobre os 

crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 

utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras 

providências. Também regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da 

Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições 

investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização 

terrorista; e altera as Leis n º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 

2 de agosto de 2013. 

 

O XLIII do art. 5º da Constituição Federal, 

aduz: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 

executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 

 

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 

atribuições constitucionais, legais e regimentais e 
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CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do 

Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e 

III, da Constituição Federal de 1988); 

 

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 

quinze membros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta 

e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma 

recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 

de 2004) 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento 

dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras 

atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da 

Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) 

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos 

regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar 

providências; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) 

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou 

mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos 

praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo 

desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem 

prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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III - receber e conhecer das reclamações contra membros 

ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços 

auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e 

de registro que atuem por delegação do poder público ou 

oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e 

correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares 

em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar 

outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

 

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar 

os serviços extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da 

Constituição Federal); 

 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos 

em caráter privado, por delegação do Poder Público. 

(Regulamento) 

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a 

responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de 

registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos 

pelo Poder Judiciário. 

No âmbito Constitucional, é competência privativa da 

União legislar sobre registros públicos, conforme art. 22, XXV, 

sendo, desta forma, a Lei Federal no. 8.935/94, regulamentadora 

do artigo 236 da Constituição que dispõe sobre os serviços 

notariais e de registro. 
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CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de 

Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao 

aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do 

Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça); 

 

Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além 

de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da 

Magistratura: 

X - Expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, 

Orientações e outros atos normativos destinados ao 

aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e 

de seus serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, 

bem como dos demais órgãos correicionais, sobre matéria 

relacionada com a competência da Corregedoria Nacional de 

Justiça; 

https://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/regulamento-geral-

da-corregedoria-nacional-de-justica/ 

 

CONSIDERANDO a obrigação dos serviços extrajudiciais de 

cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 

da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994); 

 

CAPÍTULO VII 

Da Fiscalização pelo Poder Judiciário  

https://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/regulamento-geral-da-corregedoria-nacional-de-justica/
https://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/regulamento-geral-da-corregedoria-nacional-de-justica/
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Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de 

registro, mencionados nos artes. 6º a 13, será exercida pelo juízo 

competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito 

Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de 

qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal 

por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos. 

 Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que 

conhecer, o Juiz verificar a existência de crime de ação pública, 

remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos 

necessários ao oferecimento da denúncia. 

Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços 

notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade 

satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade 

competente a elaboração de planos de adequada e melhor 

prestação desses serviços, observados, também, critérios 

populacionais e sócio-econômicos, publicados regularmente pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

CONSIDERANDO que a Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, com 

as alterações da Lei n. 12.683, de 9 de julho de 2012, que dispõe sobre o 

crime de lavagem de dinheiro, sujeita diversas atividades aos mecanismos de 

controle, incluindo os registros públicos (art. 9º, XIII) e as pessoas físicas que 

prestem serviços de assessoria, consultoria, aconselhamento ou assistência 

em operações de compra e venda de imóveis (art. 9º, XIV, “a”); 
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Lei Nº 12.683, de 9 de Julho de 2012. - Altera a Lei nº 

9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a 

persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. 

“CAPÍTULO V 

DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE 

CONTROLE” 

“Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 

11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter 

permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, 

cumulativamente ou não: 

XIII - as juntas comerciais e os registros públicos; 

XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo 

que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, 

contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer 

natureza, em operações: 

a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos 

comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer 

natureza;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm#art9
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CONSIDERANDO que os notários e registradores, no desempenho 

das atividades de que trata a Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, estão 

sujeitos aos deveres de colaboração impostos pela lei como medidas de 

prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; 

 

Lei Nº 8.935, de 18 De Novembro de 1994.- Regulamenta 

o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços 

notariais e de registro. (Lei dos cartórios). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8935.htm 

 

CONSIDERANDO as Recomendações n. 22 e 23 do Grupo de Ação 

Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 

(Gafi); 

 

O GAFI (Financial Action Task Force on Money 

Laundering) foi criado em 1989, pelo G7, no âmbito da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), e hoje é o foro de maior relevância nas discussões 

internacionais referentes ao combate à lavagem de dinheiro, tendo 

sua importância reconhecida por diversas outras organizações 

internacionais, tais como o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. 

Em outubro de 2001, o GAFI expandiu sua missão para 

incluir o combate ao financiamento do terrorismo. O GAFI é um 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.935-1994?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art236
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8935.htm
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organismo de decisão política, que reúne peritos jurídicos, 

financeiras e policiais para instruir a legislação internacional no 

combate à Lavagem de dinheiro. É um organismo elaborador de 

políticas que atua visando a gerar a vontade política necessária 

para realizar reformas legislativas e regulatórias nessas áreas. 

Hoje, é formada por 37 países e territórios e duas 

organizações regionais. Além disso, o GAFI trabalha em 

colaboração com vários organismos e organizações 

internacionais. Quanto a isso, periodicamente, o GAFI realiza 

avaliação dos países membros acerca da implementação de 

medidas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo.  

Para cumprir este objetivo, o GAFI publicou as 

suas Recomendações:  

Recomendação 22 - As obrigações de devida diligência 

acerca do cliente e manutenção de registros estabelecidas nas 

Recomendações 10, 11 12, 15 e 17 se aplicam às atividades e 

profissões não-financeiras designadas (APNFDs) nas seguintes 

situações: 

(d) Advogados, tabeliães, outras profissões jurídicas 

independentes e contadores – quando prepararem ou realizarem 

transações para seus clientes relacionadas às seguintes atividades: 

• Compra e venda de imóveis; • Gestão de dinheiro, títulos 

mobiliários ou outros ativos do cliente; • Gestão de contas 

correntes, de poupança ou de valores mobiliários; • Organização 

de contribuições para a criação, operação ou administração de 

empresas; • Criação, operação ou administração de pessoas 
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jurídicas ou outras estruturas jurídicas, e compra e venda de 

entidades comerciais. 

Recomendação 23 - As obrigações definidas nas 

Recomendações 18 a 21 se aplicam a todas as atividades e 

profissões não-financeiras designadas, sujeitas às seguintes 

qualificações: (a) Advogados, tabeliães, outras profissões 

jurídicas independentes e contadores deveriam comunicar 

operações suspeitas quando, em nome de um cliente ou para um 

cliente, se envolverem em uma transação financeira relacionada 

às atividades descritas no parágrafo (d) da Recomendação 22. Os 

países são fortemente encorajados a estenderem a obrigação de 

comunicação às outras atividades profissionais de contadores, 

inclusive a de auditoria. 

 

 http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/arquivos/as-

recomendacoes-gafi 

 

 

CONSIDERANDO as políticas públicas instituídas a partir da 

vigência da Lei 

n. 9.613, de 3 de março de 1998, para a prevenção à lavagem de dinheiro e 

ao financiamento do terrorismo, que incluem a avaliação da existência de 

suspeita nas operações dos usuários dos serviços extrajudiciais de notas e de 

registro, com especial atenção àquelas incomuns ou que, por suas 

características, no que se refere a partes envolvidas, valores, forma de 

realização, finalidade, complexidade, instrumentos utilizados ou pela falta 

de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios dos 

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/arquivos/as-recomendacoes-gafi
http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/arquivos/as-recomendacoes-gafi
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crimes previstos na Lei n. 9.613, de 1998, ou com eles relacionar-se; 

 

Lavagem de dinheiro é uma expressão que se refere a práticas 

econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder 

a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens 

patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma origem lícita 

ou a que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou 

provar. 

 

CONSIDERANDO que os Registradores, os Tabeliães de Notas e 

os de Protesto de Títulos, bem como os responsáveis por delegações vagas, 

ou delegações sob intervenção, devem observar em sua atuação os princípios 

constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim 

como devem garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos 

atos jurídicos (art. 1º da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994); 

 

A atividade notarial é exercida por particulares em 

colaboração com o Poder Público, através de delegação da função 

pública. Apesar de ser exercida em caráter privado, a atividade 

notarial exerce uma função pública, de garantia da segurança 

jurídica dos atos praticados pelos Tabeliães. 

Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de 

organização técnica e administrativa destinados a garantir a 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 
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Os princípios administrativos da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos 

no art. 37 da Constituição Federal, serão aplicados no exercício da 

atividade notarial e registral, pois que esta constitui uma função 

pública, realizada através dos notários e registradores, agentes 

públicos que atuam em colaboração com o poder público através 

de delegação. 

Os notários e registradores no exercício da função pública, 

devem se submeter ao princípio da legalidade, só podendo praticar 

os atos de seu ofício permitidos por lei. 

 

O princípio da impessoalidade elencado no art. 37 da 

Constituição de 1988, não é senão o princípio da igualdade ou 

isonomia. Na função notarial e registral os atos praticados devem 

ser de modo impessoal, no sentido de não privilegiar e não 

prejudicar qualquer pessoa que venha utilizar esses serviços. 

 

O princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos 

atos praticados pela Administração Pública. Para Walter Ceneviva 

"os registros públicos previstos pela Lei n°. 6.015/73 dão 

publicidade aos atos que lhe são submetidos. 

 

O princípio da moralidade, previsto no art. 30 da lei 

8.935/94, estabelece os deveres éticos atribuídos aos notários e 

registradores. 
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Princípio da eficiência, é o mais moderno princípio da 

função administrativa. Para Hely Lopes Meirelles: Dever de 

eficiência é o que se impõe a toda agente público de realizar suas 

atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.  

 

CONSIDERANDO a Ação n. 12/2019 da Estratégia Nacional de 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro-ENCCLA; 

 

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), criada em 2003, é a principal 

rede de articulação para o arranjo e discussões em conjunto com 

uma diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário das esferas federal e estadual e, em alguns casos, 

municipal, bem como do Ministério Público de diferentes esferas, 

e para a formulação de políticas públicas voltadas ao combate 

àqueles crimes. 

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro-ENCCLA estabeleceu como uma de suas 

ações para o ano de 2019 a inclusão de notários e registradores no 

combate a esse tipo de criminalidade (Ação nº 12 da ENCCLA). 

Ação 12/2019: Integrar notários e registradores no combate 

e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção; 

http://enccla.camara.leg.br/quem-somos 

 

CONSIDERANDO o decidido no Pedido de Providências n. 

0006712- 74.2016.2.00.0000, em tramitação na Corregedoria Nacional de 

http://enccla.camara.leg.br/quem-somos
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Justiça, 

 

Pedido de providências formulado pelo Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras - COAF em face da 

CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. Pugna o 

requerente pela edição de ato normativo de competência da 

Corregedoria Nacional de Justiça e que permitiria a inclusão dos 

notários e registradores de todo o Brasil no combate à corrupção 

e à lavagem de dinheiro, nos termos da lei nº 12.683/2012.  

https://www.notariado.org.br/wp-

content/uploads/2019/10/provimento882018_cnj.pdf 

 

 

RESOLVE: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

Art. 1º Este Provimento estabelece normas gerais sobre as 

obrigações previstas nos arts. 10 e 11 da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, 

relativas à prevenção de atividades de lavagem de dinheiro – ou a ela 

relacionadas – e financiamento do terrorismo. 

 

CAPÍTULO VI 

https://www.notariado.org.br/wp-content/uploads/2019/10/provimento882018_cnj.pdf
https://www.notariado.org.br/wp-content/uploads/2019/10/provimento882018_cnj.pdf
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Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros 

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: 

I - identificarão seus clientes e manterão cadastro 

atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades 

competentes; 

II - manterão registro de toda transação em moeda nacional 

ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, 

metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, 

que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos 

termos de instruções por esta expedidas; 

III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles 

internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que 

lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na 

forma disciplinada pelos órgãos competentes;   (Redação dada 

pela Lei nº 12.683, de 2012) 

IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado 

no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na forma e 

condições por eles estabelecidas;    (Incluído pela Lei nº 12.683, 

de 2012) 

V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na 

periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-

lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações 

prestadas.  (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 

§ 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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jurídica, a identificação referida no inciso I deste artigo deverá 

abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como 

seus proprietários. 

§ 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste 

artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de cinco 

anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da 

transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade 

competente. 

§ 3º O registro referido no inciso II deste artigo será 

efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes 

ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, 

operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, 

em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade 

competente. 

Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado 

formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições 

financeiras, bem como de seus procuradores.   (Incluído pela Lei 

nº 10.701, de 2003) 

CAPÍTULO VII 

Da Comunicação de Operações Financeiras 

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º: 

I - dispensarão especial atenção às operações que, nos 

termos de instruções emanadas das autoridades competentes, 

possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta 

Lei, ou com eles relacionar-se; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.701.htm#art3art10a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.701.htm#art3art10a
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II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência 

de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a 

informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou 

realização:   (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

a) de todas as transações referidas no inciso II do art. 10, 

acompanhadas da identificação de que trata o inciso I do 

mencionado artigo; e  (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

b) das operações referidas no inciso I;   (Redação dada pela 

Lei nº 12.683, de 2012) 

III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador 

da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma 

e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, 

transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos 

termos do inciso II.    (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012) 

§ 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas 

no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por 

suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, 

forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de 

fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese 

nele prevista. 

§ 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista 

neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou 

administrativa. 

§ 3o  O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas 

com base no inciso II do caput aos respectivos órgãos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se 

refere o art. 9o.     (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

 

Art. 2º Este Provimento aplica-se a: 

I - Tabeliães de notas; 

II - Tabeliães e oficiais de registro de contratos 

marítimos; III - Tabeliães de protesto de títulos; 

IV - Oficiais de registro de imóveis; 

V - Oficiais de registro de títulos e documentos e civis de pessoas 

jurídicas; 

§ 1º Ficam sujeitos a este Provimento os titulares, interventores e 

interinos dos serviços notariais e registrais. (vide art. 40) 

§ 2º Para os fins deste Provimento, qualquer referência aos notários 

e registradores considera-se estendida às autoridades consulares com 

atribuição notarial e registral. 

 

Ainda que o provimento não trate expressamente, os oficiais de registro 

de distribuição e de registros civis das pessoas naturais, não estão totalmente 

isentos de informar a Unidade de Inteligência Financeira caso suspeite de 

alguma operação que possa comprometer a PDL. Exemplo: uma pessoa 

politicamente exposta, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 

divorcia, e em curto espaço de tempo casa com a mesa pessoa no regime de 

separação total de bens.  

Vale dizer que, diversos registradores civis das pessoas naturais 

acumulam funções de notas, nessa hipótese há qualquer argumentação que o 

exonere desta obrigação. Ademais, os registradores civis das pessoas naturais 

cumprem o munus público cartório cidadão ou cartório da cidadania, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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exercendo relevantes serviços a sociedade, ainda que não sofram as sanções 

previstas em lei. 

 

Art. 3º Os notários e registradores devem observar as disposições 

deste Provimento na prestação de serviços ao cliente, inclusive quando 

envolver operações por interpostas pessoas, compreendendo todos os 

negócios e operações que lhes sejam submetidos. 

 

Interposta pessoa. Pessoa que se interpõe em negócio de outrem, para 

realizá-lo em substituição da que tinha a incumbência de fazê-lo.  

"Interposta pessoa seria aquele que comparece num dado negócio 

jurídico em nome próprio, mas no interesse de outrem, substituindo-o e 

encobrindo-o. Tratar-se-ia do presta-nome ou testa-de-ferro. Age em lugar do 

verdadeiro interessado que, por motivos não de todo lícitos, deseja ocultar sua 

participação num ato negocial." 

 

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

I - cliente do serviço notarial: todo o usuário que comparecer perante 

um notário como parte direta ou indiretamente interessada em um ato 

notarial, ainda que por meio de representantes, independentemente de ter sido 

o notário escolhido pela parte outorgante, outorgada ou por um terceiro; 

II - cliente do registro imobiliário: o titular de direitos sujeitos a 

registro; 

III - cliente do registro de títulos e documentos e do registro civil da 

pessoa jurídica: todos que forem qualificados nos instrumentos sujeitos a 

registro; 

IV - cliente do serviço de protesto de títulos: toda pessoa natural ou 
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jurídica que for identificada no título apresentado, bem como seu 

apresentante; 

V - beneficiário final: a pessoa natural em nome da qual uma 

transação é conduzida ou que, em última instância, de forma direta 

ou indireta, possui, controla ou influencia significativamente uma 

pessoa jurídica, conforme definição da Receita Federal do Brasil 

(RFB).  

 

Como se sabe, o Brasil vem adotando diversas medidas para prevenir 

e combater a sonegação fiscal, corrupção e a lavagem de dinheiro. Nesse 

sentido, foi emitida a instrução normativa RFB 1.634/16, posteriormente 

alterada pela instrução normativa RFB 1.863/18, que dispõe sobre o cadastro 

nacional da pessoa jurídica – CNPJ, e que exige a identificação do 

beneficiário final de todas as pessoas jurídicas, brasileiras e/ou estrangeiras, 

que atuem no Brasil.  

 

CAPÍTULO IV 

DO BENEFICIÁRIO FINAL 

Art. 8º As informações cadastrais relativas às entidades empresariais 

e às entidades a que se referem os incisos V, XV, XVI e XVII do caput do 

art. 4º devem abranger as pessoas autorizadas a representá-las, bem como a 

cadeia de participação societária, até alcançar as pessoas naturais 

caracterizadas como beneficiárias finais ou qualquer das entidades 

mencionadas no § 3º. 

§ 1º  Para efeitos do disposto no caput, considera-se beneficiário 

final: 

I - a pessoa natural que, em última instância, de forma direta ou 
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indireta, possui, controla ou influencia significativamente a entidade; ou 

II - a pessoa natural em nome da qual uma transação é conduzida. 

§ 2º  Presume-se influência significativa, a que se refere o § 1º, 

quando a pessoa natural: 

I - possui mais de 25% (vinte e cinco por cento) do capital da 

entidade, direta ou indiretamente; ou 

II - direta ou indiretamente, detém ou exerce a preponderância nas 

deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da 

entidade, ainda que sem controlá-la. 

 

Art. 5º Os notários e registradores devem avaliar a existência de 

suspeição nas operações ou propostas de operações de seus clientes, 

dispensando especial atenção àquelas incomuns ou que, por suas 

características, no que se refere a partes envolvidas, valores, forma de 

realização, finalidade, complexidade, instrumentos utilizados ou pela falta 

de fundamento econômico ou legal, possam configurar indícios dos crimes 

de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou com eles 

relacionar-se. 

 

As operações ou as situações descritas a seguir, considerando as 

partes envolvidas, os valores, a frequência, as formas de realização, os 

instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, podem 

configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 

de março de 1998, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (Coaf): 

 

operações negociadas em faixa de preços fora dos padrões praticados 
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no mercado, conforme as características do negócio; 

Negócios (escrituras) que em tese deveriam ser praticados em outro 

estado ou municípios, sem que haja qualquer ligação com o domicilio e 

residência das partes;  

contratos com pedidos de provisionamento para saque ou qualquer 

outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem 

atipicidade em relação à atividade econômica das partes ou 

incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira;  

Negócios ou transações em espécie realizadas pelas 

partes/procuradores e apresentantes cujas atividades possuam como 

característica a utilização de outros instrumentos de transferência de 

recursos, tais como cheques, cartões de débito ou crédito; aumentos 

substanciais de capital social, sem causa aparente; fragmentação de 

depósitos, em espécie, de forma a dissimular o valor total da movimentação 

ou forma de pagamento;  

negócios realizados que aparenta grandes valores em espécie, de 

forma parcelada, especialmente em regiões geográficas de maior risco; 

negócios com movimentação de recursos em espécie em municípios 

localizados em regiões de fronteira, que apresentem indícios de atipicidade 

ou de incompatibilidade com a capacidade econômico-financeira das partes; 

negócios que figuram atividades comerciais relacionada com 

negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais como obras de arte, imóveis, 

barcos, joias, automóveis ou aeronaves executivas; realização de várias 

negócios com o mesmo objeto em curto período de tempo;  

negócios com realização de pagamento no ato, em espécie com 

cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas, ou com aspecto de que foram 

armazenadas em local impróprio ou ainda que apresentem marcas, símbolos 
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ou selos desconhecidos, empacotadas em maços desorganizados e não 

uniformes;  

Negócio vultuosos, que não tenha como característica recebimentos 

de grandes quantias de recursos em espécie ou em moeda estrangeira. 

Procuração ou de qualquer outro tipo de mandato de amplos poderes, 

sobretudo para movimentação de contas ou realização de operações atípicas 

apresentação de irregularidades relacionadas aos procedimentos de 

identificação e registro das operações exigidos pela regulamentação vigente, 

seguidas ou não do mudança de serventia;  

atos ou negócios jurídicos em uma mesma data, ou em curto período, 

com depósitos de valores idênticos ou aproximados, ou com outros 

elementos em comum, tais como origem dos recursos, titulares, 

procuradores, sócios, endereço, número de telefone, etc;  

realização atos ou negócios jurídicos em que não seja possível 

identificar o beneficiário final, observados os procedimentos definidos na 

regulamentação vigente da RFB; 

informação de mesmo endereço comercial por diferentes pessoas 

jurídicas ou organizações, sem justificativa razoável para tal ocorrência;  

representação de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos 

mesmos procuradores ou representantes legais, sem justificativa razoável 

para tal ocorrência;  

informação de mesmo endereço residencial ou comercial por pessoas 

naturais, sem demonstração da existência de relação familiar ou comercial; 

incompatibilidade da atividade econômica ou faturamento 

informados com o padrão apresentado por clientes com o mesmo perfil;  

movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a 

atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do 



Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 

24 

 

 

cliente;  

transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que 

estejam um pouco abaixo do limite para notificação de operações;  

movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em 

benefício de terceiros;  

negócio jurídico com pagamento por conta de terceiro; 

realização de negócio, por sua habitualidade, valor e forma, 

configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos 

responsáveis ou dos beneficiários finais; 

Negócios com recebimento de créditos provenientes de diversas 

origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente 

provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou 

distantes do domicílio da pessoa natural; 

Atos com realização de depósitos de cheques endossados totalizando 

valores significativos; 

Negocios ou movimentação habitual de recursos financeiros de ou 

para pessoas politicamente expostas ou pessoas de relacionamento próximo, 

não justificada por eventos econômicos;  

Negócios, aquisições em nome de menores ou incapazes, cujos 

representantes realizem grande número de operações atípicas;  

transações significativas e incomuns por meio de contas de depósitos 

de investidores não residentes constituídos sob a forma de trust;  

operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de títulos 

e valores mobiliários a preços incompatíveis com os praticados no mercado 

ou quando realizadas por pessoa cuja atividade declarada e perfil não se 

coadunem ao tipo de negociação realizada; 

realização de operações atípicas que resultem em elevados ganhos 
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para os agentes intermediários, em desproporção com a natureza dos serviços 

efetivamente prestados; 

Negocios que apresentem investimentos significativos em produtos 

de baixa rentabilidade e liquidez; 

Negocios com solicitação de concessão de crédito no País 

incompatível com a atividade econômica ou com a capacidade financeira das 

partes;  

realização de operação de crédito no País seguida de remessa de 

recursos ao exterior, sem fundamento econômico ou legal, e sem 

relacionamento com a operação de crédito;  

realização de operações de crédito no País, simultâneas ou 

consecutivas, liquidadas antecipadamente ou em prazo muito curto;  

liquidação de operações de crédito no País por terceiros, sem 

justificativa aparente;  

concessão de garantias de operações de crédito no País por terceiros 

não relacionados ao tomador;  

realização de operação de crédito no País com oferecimento de 

garantia no exterior por cliente sem tradição de realização de operações no 

exterior;  

aquisição de bens ou serviços incompatíveis com o objeto da pessoa 

jurídica, especialmente quando os recursos forem originados de crédito no 

País;  

situações relacionadas com a movimentação de recursos oriundos de 

contratos com o setor público; 

 movimentações atípicas de recursos por agentes públicos, conforme 

definidos no art. 2º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;  

movimentações atípicas de recursos por pessoa natural ou jurídica 
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relacionados a patrocínio, propaganda, marketing, consultorias, assessorias 

e capacitação; 

negocio atípicos de recursos por organizações sem fins lucrativos; 

movimentações atípicas de recursos por pessoa natural ou jurídica 

relacionados a licitações; 

realização ou proposta de operação com pessoas naturais ou 

jurídicas, inclusive sociedades e instituições financeiras, situadas em países 

que não apliquem ou apliquem insuficientemente as recomendações do 

Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do 

Terrorismo (Gafi), ou que tenham sede em países ou dependências com 

tributação favorecida ou regimes fiscais privilegiados ou em locais onde seja 

observada a prática contumaz dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 

março de 1998, não claramente caracterizadas em sua legalidade e 

fundamentação econômica;  

utilização de operações complexas e com custos mais elevados que 

visem a dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação da natureza 

da operação;  

 realização de pagamentos de importação e recebimentos de 

exportação, antecipados ou não, por empresa sem tradição ou cuja avaliação 

econômico-financeira seja incompatível com o montante negociado;  

realização de pagamentos a terceiros não relacionados a operações 

de importação ou de exportação;  

realização de transferências unilaterais que, pela habitualidade, valor 

ou forma, não se justifiquem ou apresentem atipicidade; 

realização de transferências internacionais nas quais não se justifique 

a origem dos fundos envolvidos ou que se mostrem incompatíveis com a 

capacidade econômico-financeira ou com o perfil do cliente;  
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realização de transferência de valores a título de disponibilidade no 

exterior, incompatível com a capacidade econômico-financeira do cliente ou 

sem fundamentação econômica ou legal;  

realização de exportações ou importações aparentemente fictícias ou 

com indícios de superfaturamento ou subfaturamento;  

realização de pagamentos ao exterior após créditos em reais 

efetuados nas contas de depósitos dos titulares das operações de câmbio por 

pessoas que não demonstrem a existência de vínculo comercial ou 

econômico; 

movimentações decorrentes de programa de repatriação de recursos 

que apresentem inconsistências relacionadas à identificação do titular ou do 

beneficiário final, bem como ausência de informações confiáveis sobre a 

origem e a fundamentação econômica ou legal;  

contratação de operações de crédito no exterior com cláusulas que 

estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado, como 

juros destoantes da prática ou prazo muito longo; 

contratação de empréstimos ou financiamentos no exterior, 

oferecendo garantias em valores ou formas incompatíveis com a atividade 

ou capacidade econômico-financeira das partes ou em valores muito 

superiores ao valor das operações contratadas ou cuja origem não seja 

claramente conhecida;  

realização de remessas de lucros e dividendos ao exterior em valores 

incompatíveis com o valor investido; 

realização de remessas ao exterior a título de investimento em 

montantes incompatíveis com a capacidade financeira do cliente;  

realização de remessas de recursos de um mesmo investidor situado 

no exterior para várias empresas no País; f) realização de remessas de 
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recursos de vários investidores situados no exterior para uma mesma 

empresa no País;  

recebimento de aporte de capital desproporcional ao porte ou à 

natureza empresarial do contrato social, ou em valores incompatíveis com a 

capacidade econômico-financeira dos sócios;  

alteração inusitada nos padrões de vida e de comportamento do das 

partes ou do representante, sem causa aparente;  

modificação inusitada do resultado operacional da pessoa jurídica do 

representante ou do correspondente no País, sem causa aparente;  

realização de qualquer negócio de modo diverso ao procedimento 

formal da instituição por empregado, representante ou correspondente no 

País;  

o notário e registrador também deve ficar atento as situações 

relacionadas com dados cadastrais das partes, como por exemplo, resistência 

ao fornecimento de informações necessárias para ato ou para a atualização 

cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de 

difícil ou onerosa verificação. 

 

O rol acima é meramente exemplificativo, trata-se de uma adaptação 

notarial da carta circular nº 3.542, de 12 de março de 2012 do Banco 

Central, que divulga relação de operações e situações que podem configurar 

indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março 

de 1998, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (Coaf). 

 

Art. 6° Os notários e registradores comunicarão à Unidade de 

Inteligência Financeira – UIF, por intermédio do Sistema de Controle de 
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Atividades Financeiras – Siscoaf, quaisquer operações que, por seus 

elementos objetivos e subjetivos, possam ser consideradas suspeitas de 

lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. 

 

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf é a 

Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil e recebe, examina e 

identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades 

competentes para instauração de procedimentos.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO 

 

Art. 7º As pessoas de que trata o art. 2º, sob a supervisão da 

Corregedoria Nacional de Justiça e das Corregedorias dos Tribunais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal, devem estabelecer e implementar 

políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo compatível com seu volume de operações e com seu porte, que 

devem abranger, no mínimo, procedimentos e controles destinados à: 

 

I - realização de diligência razoável para a qualificação dos clientes, 

beneficiários finais e demais envolvidos nas operações que realizarem; 

 

 

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

relação de negócios; 

 

III - identificação de operações ou propostas de operações suspeitas 

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf


Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 

30 

 

 

ou de comunicação obrigatória; 

 

IV - mitigação dos riscos de que novos produtos, serviços e 

tecnologias possam ser utilizados para a lavagem de dinheiro e para o 

financiamento do terrorismo; e 

 

V - verificação periódica da eficácia da política e dos procedimentos 

e controles internos adotados. 

 

Quanto as partes ou ao beneficiário final, deve-se fazer pesquisas 

sobre a situação jurídica, verificando se o nome da figura em análise está 

envolvido em processos na justiça brasileira. Vale pesquisas na internet, 

relacionando as partes em análise a informações desabonadoras. Palavras 

chaves para consulta: o Português: Corrupção, contrabando, desvio, 

lavagem, roubo, furto, extorsão, CPI, CPMI, apreensão, assalto, preso, 

prisão, tráfico, polícia, falsificação, sequestro, fraude, pirataria, propina o 

Inglês: Corruption, smuggling, diversion, theft, money laundry, robbery, 

extortion, seizure, assault, arrest, arrest, traffic, police, forgery, kidnapping, 

fraud, piracy, bribery. Vale também pesquisas junto à Receita Federal do 

Brasil, assim como pesquisa da figura para verificação se trata-se de Pessoa 

Exposta Politicamente (PEP); 

Art.7º da lei 8934/94 “Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de 

notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao 

preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que 

os emolumentos devidos pelo ato.” 

 

§ 1º A política tratada neste artigo deve ser formalizada 

expressamente por notários e registradores, abrangendo, também, 
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procedimentos para: 

 

I - treinamento dos notários, dos registradores, oficiais de 

cumprimento e empregados contratados; 

 

II - disseminação do seu conteúdo ao quadro de pessoal por 

processos institucionalizados de caráter contínuo; 

III - monitoramento das atividades desenvolvidas pelos empregados; 

e 

 

IV - prevenção de conflitos entre os interesses 

comerciais/empresariais e os mecanismos de prevenção à lavagem de 

dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

 

Aprimorar o conhecimento sobre as exigências e responsabilidades 

legais regulamentares, através da transmissão de conceitos teóricos e estudos 

de caso para situações práticas, utilizando ferramentas tais como EAD e 

palestras educativas periódicas sobre Compliance e PLD; o Capacitar 

gestores, substitutos, escreventes e colaboradores a identificar, prevenir, 

tratar e comunicar situações de risco relacionadas com indícios de ocorrência 

de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo; o Evidenciar que a 

serventia executa as melhores práticas relacionadas aos processos de 

combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. 

 

§ 2º As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento 

cumprirão o disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, por meio dos 

dados e informações constantes do título ou documento de dívida 

apresentado, ou de sua indicação, bem como dos dados fornecidos pelo 

apresentante, não podendo obstar a realização do ato ou exigir elementos não 
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previstos nas leis que regulam a emissão e circulação dos títulos ou 

documentos em questão. 

O inciso 2º. Será melhor interpretado se lido em conjunto 

com os arts. 29 e seguintes. 

Art. 8° Os notários e registradores são os responsáveis pela 

implantação das políticas, procedimentos e controles internos de prevenção 

à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no âmbito da 

serventia, podendo indicar, entre seus prepostos, oficiais de cumprimento. 

§ 1º Em caso de não nomeação de oficial de cumprimento, será 

considerado como tal o notário ou o registrador responsável pela serventia. 

 

Ainda que fruto de analise subjetiva é dever do notário ou registrados 

informar seus atos a unidade de inteligência financeira. Se há indícios da 

prática de um crime financeiro, necessário investiga-lo, essa é a regra. O 

trabalho do COAF/UIF é importante, visa a identificação de todos os autores 

e coautores do crime e a localização dos ativos reciclados, de modo a permitir 

a condenação dos culpados e o perdimento do proveito, produto e 

instrumentos do crime. 

 

§ 2º São atribuições do oficial de cumprimento, do notário ou 

registrador, entre outras previstas em instruções complementares: 

I - informar à Unidade de Inteligência Financeira – UIF qualquer 

operação ou tentativa de operação que, pelos seus aspectos objetivos e 

subjetivos, possam estar relacionadas às operações de lavagem de dinheiro 

ou financiamento do terrorismo; 
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II - prestar, gratuitamente, no prazo estabelecido, as informações e 

documentos requisitados pelos órgãos de segurança pública, órgãos do 

Ministério Público e órgãos do Poder Judiciário para o adequado exercício 

das suas funções institucionais, vedada a recusa na sua prestação sob a 

alegação de justificativa insuficiente ou inadequada; 

III - promover treinamentos para os colaboradores da serventia; 

IV - elaborar manuais e rotinas internas sobre regras de condutas 

e sinais de 

alertas. 

 

Aprimorar o conhecimento sobre as exigências e responsabilidades 

legais regulamentares, através da transmissão de conceitos teóricos e estudos 

de caso para situações práticas a cada 6 meses. Capacitar substitutos, 

escreventes e colaboradores, em condiçoes de identificar, prevenir, tratar e 

comunicar situações de risco relacionadas com indícios de ocorrência de 

lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, assim como estabelecer 

programas de Compliance. 

Ë imprescindível que os notários e registradores adotem programas de 

compliance com foco na prevenção de irregularidades, trata-se de manuais e 

documentos internos que possam nortear os substitutos, escreventes e demais 

colaboradores quanto as melhores práticas e procedimentos que serão ser 

adotados em prevenção e diante de tais situações. 
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§ 3º Os notários e registradores, inclusive interinos e 

interventores, são solidariamente responsáveis com os Oficiais de 

Cumprimento na execução dos seus deveres. ( vide art. 40) 

§ 4º Os notários e registradores deverão indicar, por e-mail (JUSTIÇA 

ABERTA), o Oficial de Cumprimento à Corregedoria Nacional de Justiça, no 

Cadastro Nacional de Serventias, disponibilizando a informação à Unidade 

de Inteligência Financeira – UIF para fins de habilitação no Siscoaf. 

 

As atividades a cargo da área responsável pela gestão de PLD-FT 

exigem que os seus profissionais tenham um profundo conhecimento dos 

atos da serventia, bem como dos riscos associados a cada um deles. Portanto, 

a capacitação profissional dessas pessoas possibilitará que elas tenham 

condições de identificar tais riscos, de implementar as políticas, os 

procedimentos e os controles internos adequados, e ainda estejam 

capacitadas a realizar as diligências necessárias para a realização das devidas 

comunicações ao COAF - UIF. 

justica.aberta@cnj.jus.br 

 

CAPÍTULO III 

DO CADASTRO DE CLIENTES E DEMAIS ENVOLVIDOS 

 

 

Art. 9º As pessoas de que trata o art. 2º manterão cadastro dos 

envolvidos, inclusive representantes e procuradores, nos atos notariais 

protocolares e de registro com conteúdo econômico: 

§ 1º No cadastro das pessoas físicas constarão os 

mailto:justica.aberta@cnj.jus.br
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seguintes dados: I - nome completo; 

II - número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; e 

III - sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser 

praticado pela serventia: 

a) número do documento de identificação e nome do órgão expedidor 

ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil; 

b) data de nascimento; 

c) nacionalidade; 

d) profissão; 

e) estado civil e qualificação do cônjuge, em qualquer hipótese; 

f) endereço residencial e profissional completo, inclusive eletrônico; 

g) telefones, inclusive celular; 

h) dados biométricos, especialmente impressões digitais e fotografia, 

em padrões a serem estabelecidos pelas instruções complementares; 

i) imagens dos documentos de identificação e dos cartões de 

autógrafo; 

j) enquadramento em qualquer das condições previstas nos incisos I, 

II e III do art. 1º da Resolução Coaf n. 31, de 7 de junho de 2019; 

k) enquadramento na condição de pessoa exposta politicamente nos 

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

 

O enquadramento previsto j), dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados pelas pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo Coaf, na forma do 

§1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para cumprimento de 

sanções impostas nos termos da Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019; e para 

as comunicações de que trata o art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
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relacionadas a terrorismo e seu financiamento. 

Art. 4º As pessoas de que trata o art. 1º, em observância ao 

disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 9.613, 1998, devem 

comunicar ao Coaf, sem demora e sem aviso prévio aos 

sancionados, independentemente do valor, as operações 

realizadas, os serviços prestados, ou propostas para sua 

realização, que: 

I - envolvam as pessoas que perpetrem ou intentem 

perpetrar atos terroristas ou deles participem ou facilitem o seu 

cometimento, ou as entidades pertencentes ou controladas, direta 

ou indiretamente, por essas pessoas, bem como por pessoas e 

entidades atuando em seu nome ou sob seu comando; 

II - possam constituir-se em sérios indícios dos atos de 

financiamento ao terrorismo, previstos na Convenção 

Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, 

internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio do 

Decreto nº 5.640, de 26 de dezembro de 2005; 

III - possam constituir-se em sérios indícios dos crimes 

previstos na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. 

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-

normas/normas-coaf/resolucao-no-31-de-7-de-junho-de-2019 

  Obs.: Acretito que tenha ocorrido um erro técnico quanto 

ao artigo citado, ao invés de artigo 1º., o mais correto seria o 

artigo 4º. 

 

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-31-de-7-de-junho-de-2019
http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-31-de-7-de-junho-de-2019
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O enquadramento previsto k), dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo 

COAF, na forma do § 1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de 

março de 1998, relativamente a pessoas expostas politicamente. 

Art. 3º Às pessoas mencionadas no art. 1º, bem como aos 

seus administradores, quando pessoa jurídica, que deixarem de 

cumprir as obrigações desta Resolução serão aplicadas, 

cumulativamente ou não, pelo COAF, as sanções previstas no art. 

12 da Lei nº 9.613, de 1998, na forma do disposto no Decreto nº 

2.799, de 1998, e na Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº 

330, de 18 de dezembro de 1998. 

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-

normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-

2017-1 

 

 

§ 2º No cadastro da pessoa jurídica constarão os seguintes dados: 

I) razão social e nome de fantasia, este quando constar do contrato 

social ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II) número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

III) endereço completo, inclusive eletrônico; 

IV) sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser 

praticado pela serventia: 

a) nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1
http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1
http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1
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Físicas – CPF, número do documento de identificação e nome do órgão 

expedidor ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil de seus 

proprietários, sócios e beneficiários finais; 

b) nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF, número do documento de identificação e nome do órgão 

expedidor ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil dos 

representantes legais, prepostos e dos demais envolvidos que compareçam 

ao ato; 

c) número do telefone. 

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

§ 4º Os cadastros, as imagens dos documentos e cartões de autógrafos 

poderão ser mantidos exclusivamente em sistema informatizado, 

observando-se os padrões mínimos da tecnologia da informação para a 

segurança, integridade e disponibilidade de dados previstos no Provimento 

n. 74/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça. 

§ 5º As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento 

poderão cumprir o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo pela manutenção de 

cadastro com base no nome da pessoa física ou na razão social ou nome 

fantasia da pessoa jurídica que seja informado pelo credor ou apresentante, 

acompanhados do respectivo CPF ou CNPJ 
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informado e do endereço fornecido pelo apresentante, salvo quando, pelas 

circunstâncias da apresentação do título ou documento de dívida 

apresentado, não houver as referidas informações ou ainda quando for do 

desconhecimento do apresentante. 

§ 6º Para os fins de enquadramento do cliente como pessoa exposta 

politicamente, o notário e o registrador deverão consultar o cadastro 

eletrônico de Pessoas Expostas Politicamente, por intermédio do Siscoaf, ou 

colher a declaração das próprias partes sobre essa condição, ressalvados os 

casos em que seja expressamente prevista uma destas formas de identificação 

como obrigatória. 

A relação com o nome de pessoas físicas classificadas como “Pessoa 

Exposta Politicamente” (PEP) será obtida através de consulta à listagem 

disponibilizada pelo COAF. Ainda que não esteja na lista, sugiro acrescer 

ao texto do ato, declaração das partes constando expressamente que as 

partes declaram não estar incluso nesta condição.   

§ 7º Aplicam-se ao conceito de beneficiários finais, para os fins deste 

Provimento, os critérios definidos por ato normativo da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) relativo ao CNPJ. 

§ 8º Para os fins de identificação do beneficiário final da operação, o 

titular da serventia deverá consultar a base de dados do Cadastro Único de 

Beneficiários Finais, complementando as informações por meio de consulta 

aos cadastros mencionados e com outras informações que puder extrair dos 

documentos disponíveis. 

§ 9º Quando não for possível identificar o beneficiário final, os 
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notários e registradores devem dispensar especial atenção à operação e 

colher dos interessados a declaração sobre quem o é, não sendo vedada a 

prática do ato sem a indicação do beneficiário final. 

§ 10 As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento 

cumprirão o disposto nos §§ 6º, 8º e 9º deste artigo por meio de consulta aos 

cadastros mencionados, de informações constantes do título ou do 

documento de dívida apresentado, ou de sua indicação, bem como por meio 

dos dados fornecidos pelo apresentante, não podendo obstar a realização do 

ato ou exigir elementos não previstos em lei que regulam a emissão e 

circulação do título ou do documento em questão. 

§ 11 Na definição da política de prevenção à lavagem de dinheiro e 

ao financiamento do terrorismo, a Corregedoria Nacional de Justiça poderá 

ampliar, por ato próprio, os requisitos dos registros das operações para fins 

de aplicação da identificação baseada em risco e incluir requisitos mais 

estritos nos casos de operações que destoam em relação à média. 

§ 12 O notário deverá manter cópia do documento de identificação 

apresentado, bem como dos contratos sociais, estatutos, atas de assembleia 

ou reunião, procurações e quaisquer outros instrumentos de representação ou 

alvarás que tenham sido utilizados para a prática do ato notarial. 

§ 13 A obrigação de que trata o parágrafo anterior aplica-se aos 

registradores imobiliários em relação ao registro de instrumento particular. 

 

Esses mesmos dados serao encaminhados ao CNB, por meio eletrônico, 

de forma sincronizada ou com periodicidade, no máximo, quinzenal. 

 

Art. 10 Para a prestação dos serviços de que trata este Provimento, os 

notários e registradores e/ou os oficiais de cumprimento deverão assegurar-se 
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de que as informações cadastrais estejam atualizadas no momento da 

prestação do serviço. 

Parágrafo único. A identificação das partes e de seus representantes 

e procuradores para fins de atualização do cadastro prevista no art. 9º será 

promovida quando da prática do respectivo ato notarial ou de registro. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CADASTRO ÚNICO DE BENEFICIÁRIOS FINAIS 

 

 

Art. 11 Os notários e registradores poderão utilizar o Cadastro Único 

de Beneficiários Finais – CBF, criado e mantido por suas entidades 

associativas representativas, que, necessariamente, deverá conter os dados 

previstos no art. 9º, sujeito à fiscalização da Corregedoria Nacional de 

Justiça. 

§ 1º O Cadastro Único de Beneficiários Finais – CBF conterá o índice 

único das pessoas naturais que, em última instância, de forma direta ou 

indireta, possuem controle ou influência significativa nas entidades que 

pratiquem ou possam praticar atos ou negócios jurídicos nos quais 

intervenham os notários e registradores. 

§ 2º Os dados para a formação e atualização do CBF podem ser 

obtidos a partir 

de: 

I - outros cadastros da mesma natureza; 

II - informações prestadas por outras 

instituições; III - declaração das próprias 

partes; 

IV - exame da documentação apresentada; 

V - outras fontes julgadas confiáveis pelo notário ou registrador. 
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Art. 12 As entidades representativas dos notários e registradores 

poderão firmar convênio com a RFB, as Juntas Comerciais dos estados, o 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e quaisquer outros órgãos, organismos 

internacionais ou instituições que detenham dados sobre atos constitutivos, 

modificativos, extintivos ou que informem participações societárias em 

pessoas jurídicas, com o objetivo de manter atualizado o cadastro de que trata 

esta seção. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES 

 

 

 

Art. 13 As pessoas de que trata o art. 2º devem manter o registro 

eletrônico de todos os atos notariais protocolares e registrais de conteúdo 

econômico que lavrarem. 

§ 1º Do registro eletrônico dos atos notariais e de registro a que se 

refere o caput deste artigo constarão os seguintes dados, sempre que cabível, 

em razão da especialidade da serventia e do ato praticado: 

I - a identificação do cliente; 

 

II - a descrição pormenorizada da operação 

realizada; III - o valor da operação; 

IV - o valor da avaliação para fins de incidência tributária; 
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V - a data da operação; 

 

 

VI - a forma de 

pagamento; VII - o 

meio de pagamento; 

VIII - o registro das comunicações de que trata o art. 6°; 

 

IX - outros dados nos termos de regulamentos especiais e instruções 

complementares. 

 

§ 2º As informações de que tratam os incisos III, VI e VII do 

parágrafo anterior serão as declaradas pelas partes envolvidas, sem prejuízo 

de o notário ou registrador acrescentar outras que entender pertinentes a 

partir dos documentos disponíveis. 

 

§ 3º As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento 

cumprirão o disposto nos incisos II a VII do § 1º deste artigo, por meio dos 

dados e informações constantes do título ou documento de dívida 

apresentado, ou de sua indicação, bem como dos dados fornecidos pelo 

apresentante. 

 

Vide art. 33 - Repete 

 

Art. 14 Os notários deverão, antes da lavratura de ato notarial, 

verificar a atualidade dos poderes de uma procuração, abstendo-se da sua 

prática caso tenham conhecimento de que tenham eles sido revogados ou 
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modificados. 

 

Nenhuma novidade  

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS COMUNICAÇÕES À UNIDADE DE INTELIGÊNCIA 

FINANCEIRA – UIF DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15 Havendo indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro 

ou de financiamento do terrorismo, ou de atividades a eles relacionadas, 

conforme critérios estabelecidos neste capítulo, será efetuada comunicação 

à Unidade de Inteligência Financeira – UIF no dia útil seguinte à prática 

do ato notarial ou registral. 

Parágrafo único. A comunicação será efetuada em meio eletrônico 

no site da Unidade de Inteligência Financeira – UIF, por intermédio do link 

siscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-internet, ou posteriores atualizações, 

garantido o sigilo das informações fornecidas. 

 

Vide art. 41  

 

Art. 16 Será dedicada especial atenção à operação ou propostas de 

operação envolvendo pessoa exposta politicamente, bem como com seus 

familiares, estreitos colaboradores ou pessoas jurídicas de que participem. 
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As Pessoas Politicamente Expostas foram então definidas pelo Comitê 

de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, 

de Previdência e Capitalização - Coremec por meio da Deliberação no. 02, de 

01 de dezembro de 2006, como: 

"Art. 3 (...) consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos 

que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no 

Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos 

ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e 

outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme definido pela 

ENCLA. 

Parágrafo único. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o 

primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a 

enteada." 

 

Parágrafo único. Em relação às pessoas de que trata o art. 2º, inciso 

III, deste Provimento, será dedicada especial atenção apenas se a condição 

exposta no caput puder ser verificada por meio de consulta ao cadastro 

eletrônico de pessoas expostas politicamente, do Siscoaf, ou se puder ser 

extraída de informações constantes do título ou do documento de dívida 

apresentado, ou de sua indicação, bem como dos dados fornecidos pelo 

apresentante. 

 

PEP (Pessoas Expostas Politicamente): Agentes públicos que 

desempenham ou desempenharam nos últimos 5 (cinco) anos no Brasil ou 

em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos ou funções 

públicas relevantes. No caso de clientes brasileiros, são abrangidos: (I) os 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%AA_de_Regula%C3%A7%C3%A3o_e_Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_dos_Mercados_Financeiro,_de_Capitais,_de_Seguros,_de_Previd%C3%AAncia_e_Capitaliza%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%AA_de_Regula%C3%A7%C3%A3o_e_Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_dos_Mercados_Financeiro,_de_Capitais,_de_Seguros,_de_Previd%C3%AAncia_e_Capitaliza%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%AA_de_Regula%C3%A7%C3%A3o_e_Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_dos_Mercados_Financeiro,_de_Capitais,_de_Seguros,_de_Previd%C3%AAncia_e_Capitaliza%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Coremec&action=edit&redlink=1
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detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da 

União; (II) os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, Ministro de 

Estado ou equiparado, Natureza Especial ou equivalente; (III) presidente, 

vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, 

empresas públicas ou sociedades de economia mista; e (IV) Grupo Direção 

e Assessoramento Superiores – DAS, nível 6, ou equivalente; (III) os 

membros do Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal, dos 

Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e 

Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da 

Justiça Federal; (IV) os membros do Conselho Nacional do Ministério 

Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da 

República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça 

Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais 

de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; (V) os membros do Tribunal de 

Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas da União; (VI) os presidentes e tesoureiros nacionais, ou 

equivalentes, de partidos políticos; (VII) os governadores e secretários de 

Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e Distritais, os 

presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta 

estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de 

Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal os presidentes de de 

assembleia e câmara legislativa; (VIII) os Prefeitos e presidentes de Câmara 

Municipal de capitais de Estados, Vereadores, Presidentes de Tribunais de 

Contas ou equivalentes dos Municípios. Também são consideradas pessoas 

expostas politicamente aquelas que, no exterior, sejam: (I) chefes de estado 

ou de governo; (II) políticos de escalões superiores e os de alto nível; (III) 

ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores; (IV) oficiais 
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generais e membros de escalões superiores do poder judiciário, do legislativo 

ou militares; (V) executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou 

(VI) dirigentes de partidos políticos e dirigentes de empresas públicas. (VII) 

os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional 

público ou privado. 

http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/dezembro/coaf-

publica-nova-resolucao-sobre-pessoas-expostas-politicamente 

 

Art. 17 O notário ou registrador, ou seu oficial de cumprimento, 

informará à Corregedoria-Geral de Justiça estadual ou do Distrito Federal, 

até o dia 10 dos meses de janeiro e julho, a inexistência, nos cinco meses 

anteriores, de operação ou proposta suspeita passível de comunicação à 

Unidade de Inteligência Financeira – UIF. 

 

Parágrafo único. A Corregedoria-Geral de Justiça instaurará 

procedimento administrativo para apurar a responsabilidade de notário ou 

registrador que deixar de prestar, no prazo estipulado, a informação prevista 

no caput deste artigo. 

 

Art. 18 Os notários, registradores e oficiais de cumprimento devem 

manter sigilo acerca das comunicações feitas à Unidade de Inteligência 

Financeira – UIF, sendo vedado o compartilhamento de informação com as 

partes envolvidas ou terceiros, com exceção do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). 

 

Vide art. 41  

 

 

http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/dezembro/coaf-publica-nova-resolucao-sobre-pessoas-expostas-politicamente
http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/dezembro/coaf-publica-nova-resolucao-sobre-pessoas-expostas-politicamente
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Art. 19 A Corregedoria Nacional de Justiça poderá dispor sobre 

outras hipóteses de comunicação obrigatória e indicativas de operações 

suspeitas. 

 

Art. 20 Sem prejuízo dos indicativos específicos de cada uma das 

atividades previstas nos capítulos seguintes, podem configurar indícios da 

ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro ou de financiamento do 

terrorismo, ou com ele relacionar-se: 

I - a operação que aparente não resultar de atividades ou negócios 

usuais do cliente ou do seu ramo de negócio; 

II - a operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal 

não sejam claramente aferíveis; 

III - a operação incompatível com o patrimônio ou com a capacidade 

econômico- financeira do cliente; 

IV - a operação cujo beneficiário final não seja possível identificar; 

V - as operações envolvendo pessoas jurídicas domiciliadas em 

jurisdições consideradas pelo Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro 

e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) de alto risco ou com deficiências 

estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo; 

VI - as operações envolvendo países ou dependências considerados 

pela RFB de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado, conforme 

lista pública; 

VII - a operação envolvendo pessoa jurídica cujo beneficiário final, 

sócios, acionistas, procuradores ou representantes legais mantenham 

domicílio em jurisdições consideradas pelo Gafi de alto risco ou com 

deficiências estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 
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financiamento do terrorismo; 

VIII - a resistência, por parte do cliente e/ou dos demais envolvidos, 

no fornecimento de informações solicitadas para o registro da operação, bem 

como para o preenchimento dos cadastros; 

IX - a prestação, por parte do cliente e/ou dos demais envolvidos, de 

informação falsa ou de difícil ou onerosa verificação para o registro da 

operação, bem como para o preenchimento dos cadastros; 

X - a operação injustificadamente complexa ou com custos mais 

elevados, que visem dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação 

do seu real objetivo; 

XI - a operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis com 

os de mercado; 

XII - a operação com cláusulas que estabeleçam condições 

incompatíveis com as praticadas no mercado; 

XIII - qualquer tentativa de burlar os controles e registros exigidos 

pela legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo, através de fracionamento, pagamento em espécie ou por meio de 

título emitido ao portador; 

XIV - o registro de documentos de procedência estrangeira, nos 

termos do art. 

129, 6º, c/c o art. 48 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

XV - a operação que indique substancial ganho de capital em um 

curto período de tempo; 

XVI – a operação que envolva a expedição ou utilização de 

instrumento de procuração que outorgue poderes de administração, de 

gerência dos negócios, ou de movimentação de conta corrente vinculada de 

empresário individual, sociedade empresária ou cooperativa; 
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XVII – as operações de aumento de capital social quando pelas partes 

envolvidas no ato, ou as características do empreendimento, verificar-se 

indícios de que o referido aumento não possui correspondência com o valor 

ou o patrimônio da empresa; 

XVIII - quaisquer outras operações que, considerando as partes e 

demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio e forma de 

pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar 

sérios indícios da ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro ou de 

financiamento do terrorismo, ou com eles relacionar- se; e 

XIX - outras situações designadas em instruções complementares a 

este 

provimento. 

§ 1º As pessoas de que trata o art. 2º, inciso III, deste Provimento 

verificarão a ocorrência das hipóteses previstas no caput do presente artigo, 

com base nas informações constantes do título ou do documento de dívida 

apresentado, ou de sua indicação, bem como dos dados fornecidos pelo 

apresentante. 

§ 2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses acima, o notário ou 

registrador, ou oficial de cumprimento, comunicará a operação à Unidade de 

Inteligência Financeira – UIF, caso a considere suspeita, no prazo previsto 

no art. 15. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS TABELIÃES E OFICIAIS DE 

REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS 

 

Art. 21 Aplicam-se ao Registro de Contrato Marítimo as disposições 

referentes ao Registro de Títulos e Documentos. 
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Art. 22 Aplicam-se ao Tabelionato de Contrato Marítimo as 

disposições referentes aos Tabeliães de Notas. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS TABELIÃES DE PROTESTO 

 

 

Art. 23 O tabelião de protesto de títulos e outros documentos de 

dívida, ou seu oficial de cumprimento, comunicará obrigatoriamente à 

Unidade de Inteligência Financeira – UIF, independentemente de análise 

ou de qualquer outra consideração, a ocorrência das seguintes situações: 

 

 

I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de 

valor em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou 

equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião; 

II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de 

valor, por meio de título de crédito emitido ao portador, igual ou superior 

a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde que perante o tabelião. 

 

Art. 24 Podem configurar indícios da ocorrência dos crimes de 

lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo, ou com eles 

relacionar-se, pagamentos ou cancelamentos de títulos protestados em valor 

igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não relacionados 

ao mercado financeiro, mercado de capitais ou entes públicos. 

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 

caput deste artigo, o tabelião de protesto, ou oficial de cumprimento, 
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comunicará a operação à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, caso a 

considere suspeita, no prazo previsto no art. 15. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS REGISTRADORES DE 

IMÓVEIS 

 

 

Art. 25 O oficial de registro de imóveis, ou seu oficial de 

cumprimento, comunicará obrigatoriamente à Unidade de Inteligência 

Financeira – UIF, independentemente de análise ou de qualquer outra 

consideração, a ocorrência das seguintes situações: 

I - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período 

não superior a 6 (seis) meses, se a diferença entre os valores declarados for 

superior a 50%; 

II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da 

avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e 

o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%; 

III - registro de documento ou título em que conste declaração das 

partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao 

portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

Art. 26 Podem configurar indícios da ocorrência dos crimes de 

lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou com eles 

relacionar-se, além das hipóteses previstas no art. 20: 

I - doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis para 

terceiros sem vínculo familiar aparente com o doador, referente a bem 

imóvel que tenha valor venal atribuído pelo município igual ou superior a 

R$100.000,00 (cem mil reais); 
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II - concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação 

fiduciária entre particulares; 

III - registro de negócios celebrados por sociedades que tenham sido 

dissolvidas e tenham regressado à atividade; 

IV - registro de aquisição de imóveis por fundações e associações, 

quando as características do negócio não se coadunem com as finalidades 

prosseguidas por aquelas pessoas jurídicas. 

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas 

neste artigo, o registrador de imóveis, ou oficial de cumprimento, 

comunicará a operação à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, caso a 

considere suspeita, no prazo previsto no art. 15. 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS OFICIAIS DE REGISTRO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 

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

pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará 

obrigatoriamente à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, 

independentemente de análise ou de qualquer outra consideração, as 
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operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou 

superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra 

moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e 

imóveis. 

 

Art. 28 Podem configurar indícios da ocorrência dos crimes de 

lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou com eles 

relacionar-se, além das hipóteses previstas no art. 20: 

I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências 

de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou 

participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior 

a R$ 30.000,00; 

II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos 

concedidos ou contraídos ou doações  concedidas ou recebidas, de valor 

superior ao  equivalente a    R$ 30.000,00; 

III - registro de quaisquer documentos que se refiram, ainda que 

indiretamente, a participações, investimentos ou representações de pessoas 

naturais ou jurídicas brasileiras em entidades estrangeiras, especialmente 

“trusts” ou fundações; 

IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de 

títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais); 

Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas 

neste artigo, o oficial de registros, ou oficial de cumprimento, comunicará 

a operação à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, caso a considere 
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suspeita, no prazo previsto no art. 15. 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS NOTÁRIOS 

 

 

Art. 29 Nas matérias tratadas neste capítulo, o Conselho Nacional de 

Justiça e as Corregedorias locais contarão, como órgão de supervisão 

auxiliar, na organização e orientação dos notários, com o Colégio Notarial do 

Brasil – Conselho Federal (CNB), que divulgará instruções técnicas 

complementares para o devido cumprimento desta normativa. 

 

SEÇÃO I 

DO CADASTRO ÚNICO DE CLIENTES DO NOTARIADO-CCN 

 

 

Art. 30 O CNB/CF criará e manterá o Cadastro Único de Clientes do 

Notariado 

– CCN, que reunirá as informações previstas no art. 9º, além de outros dados 

que entender necessários, de todas as pessoas cadastradas e qualificadas 

pelos notários, sejam ou não partes em ato notarial. 

§ 1º Os dados para a formação e atualização da base nacional do CCN 

serão fornecidos pelos próprios notários de forma sincronizada ou com 

periodicidade, no máximo, quinzenal, e contarão: 

I - com dados relativos aos atos notariais protocolares praticados; e, 

II - com dados relacionados aos integrantes do seu cadastro de firmas 

abertas, contendo, no mínimo, todos os elementos do art. 9º, § 1º, inclusive 

imagens das documentações, dos cartões de autógrafo e dados biométricos. 
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§ 2º Nos atos notariais que praticar, o notário deverá qualificar a parte 

comparecente nos exatos termos do CCN ou, havendo insuficiência ou 

divergência nos dados, segundo o verificado nos documentos que lhe forem 

apresentados, encarregando- se de providenciar a atualização da base 

nacional. 

§ 3º Para a criação, manutenção ou validação dos dados do CCN, e 

visando à correta individualização de que trata o art. 9º, os notários e o 

CNB/CF poderão, mediante convênio, se servir também dos dados do 

Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – SINESP, 

INFOSEG, dos dados das secretarias estaduais e do Distrito Federal de 

segurança pública, de outras bases de dados confiáveis e de bases biométricas 

públicas, inclusive as constituídas nos termos da Lei n. 13.444, de 11 de maio 

de 2017, além de criar e manter uma base de dados biométricos própria. 

 

Vide  Art. 12 – praticamente as mesmas premissas 
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§ 4º O acesso aos bancos de dados referidos nos parágrafos anteriores 

restringir- se-á à conferência dos documentos de identificação apresentados. 

§ 5º O CCN disponibilizará eletronicamente uma listagem de fraudes 

efetivas e tentativas de fraude de identificação que tenham sido comunicadas 

pelos notários. 

 

SEÇÃO II 

DO CADASTRO ÚNICO DE BENEFICIÁRIOS FINAIS 

 

 

Art. 31 O CNB/CF criará e manterá o Cadastro Único de 

Beneficiários Finais – CBF, que conterá o índice único das pessoas naturais 

que, em última instância, de forma direta ou indireta, possuem controle ou 

influência significativa nas entidades que pratiquem ou possam praticar atos 

ou negócios jurídicos em que intervenham os notários. 

§ 1º Aplicam-se ao conceito de beneficiários finais, para os fins deste 

Provimento, os critérios definidos por ato normativo da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) relativo ao CNPJ. 

§ 2º Os dados para a formação e atualização do CBF podem ser 

obtidos a partir 

de: 
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I - outros cadastros da mesma natureza; 

II - informações prestadas por outras instituições;  

III - declaração das próprias partes; 

exame da documentação presentada;  outras fontes 

confiáveis. 

§ 3º Para os fins de identificação do beneficiário final da operação, o notário 
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deverá consultar a base de dados do Cadastro Único de Beneficiários Finais, 

complementando as informações com outras que puder extrair dos 

documentos disponíveis. 

§ 4º Quando não for possível identificar o beneficiário final, os 

notários devem dispensar especial atenção à operação e colher dos 

interessados a declaração sobre quem o é. 

 

 

 

 

Art. 32 O CNB/CF poderá firmar convênio com a RFB, as Juntas 

Comerciais dos estados, o Departamento de Registro Empresarial e 

Integração (DREI), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), instituições 

representativas dos registradores civis de pessoas jurídicas e quaisquer outros 

órgãos, organismos internacionais ou instituições que detenham dados sobre 

atos constitutivos, modificativos, extintivos ou que informem participações 

societárias em pessoas jurídicas, com o objetivo de manter atualizado o 

cadastro de que trata esta seção. 

 

Vide 12, 30, praticamente as mesmas premissas  

 

SEÇÃO III 

DO REGISTRO DE OPERAÇÕES E DO ÍNDICE ÚNICO DE ATOS 

NOTARIAIS 

 

Art. 33 Além do definido em regulamentos especiais, os notários 

devem manter o registro eletrônico de todos os atos notariais protocolares 

que lavrarem, independentemente da sua natureza ou objeto, e remeter seus 
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dados essenciais ao CNB/CF por meio eletrônico, de forma sincronizada ou 

com periodicidade, no máximo, quinzenal. 

§ 1º São dados essenciais: 

I - a identificação do cliente; 

II - a descrição pormenorizada da operação 

realizada; III - o valor da operação realizada; 

IV - o valor de avaliação para fins de incidência 

tributária; V - a data da operação; 

VI - a forma de 

pagamento; VII - o meio 

de pagamento; e 

VIII - outros dados, nos termos de regulamentos especiais e das 

instruções complementares. 
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§ 2º As informações de que tratam os incisos III, VI e VII serão as 

declaradas pelas partes outorgantes e outorgadas, sem prejuízo de o notário 

fornecer outras de que tenha tido conhecimento a partir dos documentos 

disponíveis. 

Vide Art 13 

 

Art. 34 O CNB/CF criará e manterá um Índice Único de Atos 

Notariais, que será composto: 

I - pela importação dos dados integrantes da Central Notarial de 

Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, por meio de permanente 

sincronização, dos dados que a ela forem sendo remetidos pelos notários; 

II - pela importação dos dados integrantes das centrais estaduais ou 

regionais de atos notariais e, por meio de permanente sincronização, dos 

dados que a elas forem sendo remetidos pelos notários; 

III - pelos dados remetidos pelos notários na forma deste 

Provimento; IV - por outros dados relevantes. 

Parágrafo único. Os notários ficam obrigados a remeter ao CNB/CF 

as informações que compõem o Índice Único simultaneamente à prática do 

ato ou em periodicidade não superior a quinze dias, nos termos das 

instruções complementares. 

 

SEÇÃO IV 

DAS COMUNICAÇÕES À UNIDADE DE INTELIGÊNCIA 

FINANCEIRA - UIF 

 

 

Art. 35 Sem prejuízo das hipóteses elencadas no disposto no art. 20, 
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poderá ser considerada suspeita, com a respectiva comunicação à Unidade de 

Inteligência Financeira 

– UIF, a lavratura de procuração que outorgue plenos poderes de gestão 

empresarial, conferida em caráter irrevogável ou irretratável ou quando 

isenta de prestação de contas, independentemente de ser em causa própria, 

ou ainda, de ser ou não por prazo indeterminado. 
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Art. 36 As operações e propostas de operações nas situações listadas 

a seguir devem ser comunicadas pelos notários à Unidade de Inteligência 

Financeira – UIF, independentemente de análise ou de qualquer outra 

consideração: 

I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento 

de valor em espécie igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou 

equivalente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra ou venda de 

bens móveis ou imóveis; 

II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de 

valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título 

de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens 

móveis ou imóveis; 

III - qualquer das hipóteses previstas em resolução da Unidade de 

Inteligência Financeira – UIF que disponha sobre procedimentos a serem 

observados pelas pessoas físicas e jurídicas por ela reguladas relativamente 

a operações ou propostas de operações ligadas ao terrorismo ou seu 

financiamento; 

IV - qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens 

móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou superior 

a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em outra moeda; 

V - todas as situações listadas no art. 25 do presente Provimento, 

quando realizadas por escritura pública; e 

VI - outras situações designadas em instruções complementares a 

este Provimento. 
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CAPÍTULO XII 

 

DA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE REGISTROS E 

DOCUMENTOS 

 

 

 

Art. 37 O notário e o registrador conservarão os cadastros e registros 

de que trata este Provimento, pelo prazo mínimo de cinco anos, contado da 

prática do ato, sem prejuízo do dever de conservação dos documentos, 

definido em legislação específica. 
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Parágrafo único. Os documentos poderão ser arquivados em meio 

eletrônico, respeitadas as regras de conservação. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

 

Art. 38 A utilização de informações existentes em bancos de dados 

de entidades públicas ou privadas não substitui nem supre as exigências 

previstas nos arts. 9º, 11, 30 e 31 deste Provimento, admitindo seu uso para, 

em caráter complementar, confirmar dados e informações previamente 

coletados. 

 

Art. 39 As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista no art. 

11 da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, não acarretarão 

responsabilidade civil, administrativa ou penal. 

 

Art. 40 O notário ou registrador, interventor e interino, que deixar de 

cumprir as obrigações deste Provimento, sujeitam-se às sanções previstas 

no art. 12 da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998. 

 

Art. 12 da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998:  

Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores 

das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos 

arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades 
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competentes, as seguintes sanções: 

        I - advertência; 

II - multa pecuniária variável não superior:   (Redação dada pela 

Lei nº 12.683, de 2012) 

a) ao dobro do valor da operação; (Incluída pela Lei nº 

12.683, de 2012) 

b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente 

seria obtido pela realização da operação; ou  (Incluída pela Lei nº 

12.683, de 2012) 

c) ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 

reais); (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012) 

      III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o 

exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9º; 

       IV - cassação ou suspensão da autorização para o exercício de 

atividade, operação ou funcionamento.  (Redação dada pela Lei nº 12.683, 

de 2012) 

        § 1º A pena de advertência será aplicada por irregularidade no 

cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10. 

        § 2o  A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no 

art. 9o, por culpa ou dolo:  (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

        I – deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, 

no prazo assinalado pela autoridade competente; 

II - não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do art. 

10;  (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

III - deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição 

formulada nos termos do inciso V do art. 10;  (Redação dada pela Lei 

nº 12.683, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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        IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a 

comunicação a que se refere o art. 11. 

        § 3º A inabilitação temporária será aplicada quando forem 

verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações 

constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente 

caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. 

        § 4º A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência 

específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 

III do caput deste artigo. 

 

 

§ 1º As sanções serão aplicadas pela Corregedoria Nacional de 

Justiça ou pelas Corregedorias-Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito 

Federal e Territórios, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional-CRSFN, na forma do Decreto 9.889, de 27 

de junho de 2019. 

 

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

(CRSFN) é um órgão colegiado, de segundo grau, integrante da estrutura 

do Ministério da Economia e tem por finalidade julgar, em última instância 

administrativa, os recursos contra as sanções aplicadas 

pelo BACEN e CVM e, nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções 

aplicadas pelo COAF, SUSEP e demais autoridades competentes. 

 

§ 2º Enquanto não houver regulamentação específica da 

Corregedoria Nacional de Justiça, será aplicável o procedimento previsto no 

http://bcb.gov.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.coaf.fazenda.gov.br/
http://www.susep.gov.br/
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Regulamento da Unidade de Inteligência Financeira – UIF. 

 

Art. 41 Os notários ou registradores e/ou Oficiais de Cumprimento 

deverão atender às requisições formuladas pela Unidade de Inteligência 

Financeira – UIF e pelo Conselho Nacional de Justiça na periodicidade, 

forma e condições por eles estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos 

da lei, o sigilo das informações prestadas. 

As pessoas obrigadas, listadas no artigo 9o, devem manter cadastro 

atualizado dos clientes, comunicar a realização ou proposta de realização de 

operações suspeitas e atender as requisições formuladas pelo Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (COAF), dentre outras obrigações. 

Aquelas pessoas que deixarem de cumprir com os seus deveres, são 

passíveis de algumas sanções, quais sejam: advertência, multa pecuniária, 

inabilitação temporária e cassação da autorização para operação ou 

funcionamento. 

A antiga lei estabelecia um limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

para a multa pecuniária. Já o novo texto aumenta esse valor para R$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais), trazendo a possibilidade de punição 

equivalente ao porte da pessoa física ou jurídica que deixar de cumprir suas 

obrigações. 

 

Art. 42 Não se negará a realização de um ato registral ou protesto 

por falta de elementos novos ou dados novos, estipulados no presente 

Provimento, caso o título tenha sido perfectibilizado em data anterior a sua 

vigência. 
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Art. 43 Para fins de cumprimento das obrigações previstas neste 

Provimento, as entidades representativas dos notários e registradores 

poderão, por intermédio de convênios e/ou termos de cooperação, ter acesso 

aos bancos de dados estatais de identificação da Receita Federal e do 

Tribunal Superior Eleitoral e de outras bases confiáveis, limitando-se a 

consulta aos dados necessários à confirmação da autenticidade dos 

documentos de identificação apresentados. 

 

Vide, Art 12, 30, 32 praticamente as mesmas premissas. 

 

Art. 44 Os valores das operações definidos neste Provimento, como 

parâmetros para a comunicação automática à Unidade de Inteligência 

Financeira – UIF, poderão ser atualizados periodicamente pela Corregedoria 

Nacional de Justiça. 

 

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

 

 

 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

Corregedor Nacional de Justiça 
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