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PLANO DE AÇÕES PARA O SETOR 

EXTRAJUDICIAL DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA:  

 

DA FLEXIBILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E DO HORÁRIO NOS 

CARTÓRIOS DURANTE A PANDEMIA - O Atendimento ao público 

foi flexibilizado pela Portaria n. 29/2020 de 23 de 

março de 2020 da E. Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso corroborado pelo Ofício Circular 

n.05/2020 de 25 de março de 2020.  

O que a E. Corregedoria determinou a todos os 

notários e registradores?  

- Atender e executar o serviço, 

preferencialmente, em casa pelo sistema Home Office, 

Teletrabalho ou outro meio aplicado pelo notário e/ou 

registrador dentro da sua autonomia administrativa; 

- Realizar todos os serviços que forem possíveis 

de forma eletrônica, utilizando as plataformas e 

centrais eletrônicas de todas as especialidades e a 

CEI-MT;  

- atender os plantões urgentes do Registro Civil 

das Pessoas Naturais;  

-  priorizar o atendimento pelo sistema remoto e, 

nos casos urgentes e excepcionais atender de forma 

presencial, mas por agendamento. Nesse caso excepcional 

de atendimento recomendou que fossem adotadas todas as 

cautelas para redução da transmissibilidade da covid -

19. 

- reduzir o horário de atendimento, fazer 

revezamentos, rodízios; 

- não permitir que os colaboradores do grupo de 

risco fiquem dentro das Serventias, dentre outros. 

Em NENHUM momento autorizou a paralisação dos 

serviços! O QUE ESTÁ AUTORIZADO É A SUBSTITUIÇÃO DO 

ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO POR OUTRAS FORMAS NÃO 

PRESENCIAIS DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DA CONCLUSÃO LÓGICA – Da análise do teor da 

Portaria só se pode chegar a 04 (quatro) conclusões:  
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- TODOS OS ATOS QUE SÃO REALIZADOS DE FORMA 

ELETRÔNICA DEVEM CONTINUAR SENDO EXECUTADOS; 

- TODOS OS ATOS QUE PUDEREM SER REALIZADOS DE 

FORMA REMOTA PODEM E DEVEM SER EXECUTADOS; 

- O ATENDIMENTO PRESENCIAL ESTÁ SUSPENSO, EXCETO 

NOS CASOS URGENTES, EXCEPCIONAIS DE PERECIMENTO DE 

DIREITO À ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO É DO NOTÁRIO E/OU 

REGISTRADOR COM POSTERIOR COMUNICADO AO JUIZ CORREGEDOR 

PERMANENTE.    

- A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO ESTÁ SUSPENSA, 

ESTÃO FLEXIBILIZADOS APENAS A FORMA E O HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO.  

DA FORMA DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR 

ESPECIALIDADE – O presente plano de ações é um 

referencial mínio para auxiliar os notários e 

registradores na gestão dos serviços notariais em 

tempos de pandemia. Outras medidas podem e devem ser 

tomadas com arrimo nas suas prerrogativas esculpidas na 

Constituição Federal e na Lei dos Notários e 

Registradores. O intuito aqui é de mera colaboração.  

I - PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE DÍVIDA 

Nesta especialidade os procedimentos são quase 

que na sua totalidade eletrônicos e, por esta razão, 

devem ser realizados;  

1 – CERTIDÕES SOLICITADAS PELAS CENTRAIS 

ELETRÔNICAS - título tabelião de protesto deverá 

atender todos os pedidos de certidões e demais serviços 

solicitados por meio da CENPROT – Central Nacional de 

Serviços Eletrônicos compartilhados dos tabeliães de 

protesto:   

1.a - acessar, diariamente, a CENPROT, fazendo as 

cotações de valores, confirmando os pagamentos 

realizados e expedindo as certidões, conforme já é 

feito desde a entrada em funcionamento da referida 

central;  

1. b – encaminhar os arquivos eletrônicos para 

alimentação da CENPROT; 

1.c – caso o cartório não tenha informação para 

enviar à CENPROT deve clicar no botão: “ATUALIZAÇÃO DE 

EXPEDIENTE” constante na página inicial da central 
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1.d – Efetuar os cancelamentos de protesto 

solicitados, via CENPROT e comunicar por meio 

eletrônico como já é normalmente feito, os órgãos de 

restrição ao crédito; 

1.e – Atender todos os pedidos de certidões de 

protesto solicitados por meio da CEI. 

1.f – Instrumentos Eletrônicos de Protesto – o 

tabelião deverá gerar o arquivo, contendo os 

instrumentos de protesto, se houver, e atualizar a 

CENPROT.  

2 – TÍTULOS DA REDE BANCÁRIA - O Tabelião de 

protesto deverá receber as remessas eletrônicas dos 

títulos enviados pela rede bancária (duplicatas 

mercantis e de prestação de serviço, cédulas de crédito 

bancário, etc):  

2.1 – deverá receber tais arquivos e enviar o 

arquivo eletrônico de confirmação;  

2. 2 – Acessar, diariamente, a plataforma da CRA-

MT e verificar se há pedidos de retirada de títulos;  

2.3 – Caso haja pedidos gerar o arquivo retorno 

de retirada e realizar o “up load” na plataforma da CRA 

3 -  DAS INTIMAÇÕES DOS TÍTULOS E DOCUMENTOS DE 

DÍVIDA. 

O prazo para a intimação dos devedores está 

SUSPENSO, mas não está proibida a INTIMAÇÃO:   

O Tabelião de protesto pode intimar por meio 

eletrônico à inteligência do art. 3º, item 4º do 

Provimento 87 do Conselho Nacional de Justiça ou 

utilizar os meios legais já existentes:  

3.1 – caso haja êxito neste tipo de intimação, o 

devedor poderá pagar normalmente o boleto em 

aplicativo, DDA, netbank e outros;  

3.2 – os demais títulos e documentos de dívida, 

cujas intimações não forem possíveis poderão aguardar o 

fim do prazo da suspensão e seguir o seu trâmite 

normal;  

3.3 – Caso na comarca os correios estejam 

funcionando, também poderão ser os devedores intimados 

por essa via de acordo com a autonomia administrativa 
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do tabelião de protesto como autoriza a Lei de Protesto 

e as normas da CNGC-MT;  

4 – DA ANUÊNCIA ELETRÔNICA – esse serviço é 

eletrônico e deve continuar sendo prestado de forma 

eletrônica. O IEPTB-MT dará todo o suporte necessário.  

5 – DOS PAGAMENTOS REALIZADOS – o tabelião de 

protesto deve encaminhar para a CRA-MT o arquivo 

retorno contendo os títulos pagos sempre que houver o 

pagamento para que o repasse do valor do credor seja 

feito no prazo legal.  

6 – DOS TÍTULOS PÚBLICOS – A PGFN informou que 

não encaminhará remessa de CDAs neste período.  

6.1 - Os títulos públicos que já estão 

protestados nos cartórios podem e devem ser objeto de 

aplicação das medidas de incentivo à quitação e/ou 

negociação de dívidas protestadas, uma vez que o 

procedimento é todo eletrônico e via telefone.  

6.2 - Com relação aos títulos da PGE-MT, as 

remessas eletrônicas, contendo as indicações das CDAs 

não serão encaminhadas no mês de abril/2020; 

6.3 - No entanto, as CDAs já protestadas podem 

ser pagas e os respectivos protestos cancelados como já 

é feito normalmente.  

6.4 - Os tabeliães de protesto devem envidar 

todos os esforços para auxiliar os devedores nas 

negociações com a PGE-MT.  

7 – DO REGISTRO DO PROTESTO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS DE DÍVIDA 

7.1 - Em atenção ao princípio da segurança 

jurídica, bem como para evitar prejuízos a terceiros, e 

em razão dos prazos estarem todos suspensos NENHUM 

PROTESTO, CUJO TÍTULO INGRESSOU DURANTE A PANDEMIA, 

PODERÁ SER REALIZADO NESTE PERÍODO. 

7.2 - FINDO O PRAZO DA SUSPENSÃO, o procedimento 

do protesto segue do ponto em que parou.   Não se trata 

de INTERRUPÇÃO do prazo, mas sim de SUSPENSÃO;  

8 - COLABORADORES DO IEPTB-MT – Estão todos 

trabalhando em sistema de Home Office, tanto para a 

gestão dos serviços eletrônicos, quanto para 

informações e auxílio a todos os envolvidos no 

protesto:     
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8.1 - O IEPTB-MT possui os seguintes canais de 

comunicação: telefone fixo (65)3621-3046; 

celular/whatssap (65)99611-1205, e-mails: 

ieptb@protestomt.com,br cra@protestomt.com.br, central: 

site:cenprotnacional.org.br/, ou 

https://site.cenprotnacional.org.br 

8.2 – Caso o tabelião tenha qualquer 

dificuldade/impossibilidade de recepcionar as remessas 

da rede bancária, poderá informar o último número do 

protocolo ao IEPTB-MT e este fará o recebimento e 

enviará para o cartório assim que seja possível o 

recebimento e a continuidade do serviço. 

II – DO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 

JURÍDICAS.  

1 – O Registrador Civil deverá disponibilizar e 

divulgar  meios eletrônicos, telefone, site do cartório 

e a CEI para que os usuários possam solicitar e receber 

certidões de pessoa jurídica;   

 2 – Para os casos de criação e/ou alteração de 

pessoa jurídica, o registrador divulgará meios 

eletrônicos, telefônico, site institucional, CEI e 

outros para receber os documentos e proceder à 

qualificação; 

3 – Caso a qualificação seja negativa, fazer a 

devolutiva pelas mesmas vias e receber os atos com as 

correções nos mesmos moldes do item 2 anterior;  

4 – Caso a qualificação seja positiva, poderá o 

interessado encaminhar os documentos assinados 

digitalmente utilizando a plataforma CEI-MT, originais 

via correios ou, outro meio de acordo com a autonomia 

do registrador e, desde que respeitados as medidas de 

combate ao corona vírus recomendadas pela Organização 

Mundial de Saúde e Decretos municipais, se houver; 

5 – Os serviços dessa especialidade podem ser 

oferecidos quase que em sua totalidade por sistema Home 

Office. 

6 - Nenhum registrador de títulos e documentos 

poderá se escusar de receber e protocolar títulos 

físicos, devendo ser tomadas todas as medidas 

recomendadas pela OMS. Aconselha-se que as demais 

etapas relacionadas à referida recepção e 

protocolização sejam feitas de forma remota, 

preferencialmente pela CEI-MT. 

mailto:cra@protestomt.com.br
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III – DO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 

NATURAIS. 

Essa especialidade já está trabalhando pelo 

sistema de plantão e apenas  nos casos urgentes, 

devendo ser observado o procedimento estipulado no 

Provimento n. 93 de 26 de março de 2020;  

1 – Deverá ser feito rodízio entre os 

plantonistas e não devem fazer parte do plantão 

colaboradores do grupo de risco;  

2 – Da Central Nacional do Registro Civil - a 

Central do Registro Civil deve ser alimentada com os 

registros de nascimentos e óbitos realizados durante 

esse período pelo sistema de plantão.  

2. 1 – os registradores devem acompanhar os 

pedidos de 2ª via solicitados a eles pela central e 

proceder da forma como já feito normalmente; 

2.2 - os registradores devem solicitar  2ª via de 

certidões de qualquer cartório de registro no país pela 

central. 

2.3 – No caso do item anterior, o registrador 

civil deverá receber a certidão e materializá-la, 

devendo orientar as partes para que a mesma seja 

encaminhada pelos correios ou entregue por baixo da 

porta, ou na caixa de correio ou caso seja exigido pelo 

usuário pode utilizar a CEI-MT, ou outro meio 

livremente acordado.  

IV – DO SERVIÇO DE NOTAS. 

Essa é a especialidade que mais necessita em dias 

de normalidade da presença do usuário para a leitura, 

conferência e assinatura dos atos. No entanto, em 

períodos de calamidade como o do corona vírus, 

precisamos ADOTAR DE FORMA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA 

MEDIDAS PARA OS ATENDIMENTOS URGENTES, com todas as 

cautelas para proteção da vida e saúde dos envolvidos: 

1 – O tabelião de notas não pode deixar de 

praticar os atos eletrônicos e também os urgentes.  

2 – a proibição de atendimento presencial não 

significa proibição de que os colaboradores compareçam 

internamente no cartório, desde que não haja 

aglomeração; 
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2.1 - na impossibilidade de prestar o serviço em 

Home Office, poderá o tabelião de notas, dentro de sua 

autonomia administrativa, gerir a permanência dos 

colaboradores, seja por sistema de rodízio, seja por 

redução de colaboradores em cada setor, seja por 

revezamento ou outra forma que entender conveniente;       

2.2 – o atendimento dos atos urgentes deve ser 

preferencialmente Home Office e a finalização por 

agendamento e, desde que entre na serventia, no máximo 

05 (cinco) pessoas de cada vez ou outra quantidade de 

acordo com o tamanho da Serventia e a autonomia 

administrativa de cada notário e registrador;  

2.3 – caso seja necessário fazer um 

reconhecimento de firma urgente, como por exemplo, nos 

casos em que documentalmente se comprove que o ato é 

necessário para cirurgias de riscos e/ou emergenciais, 

o ato pode ser praticado via skype e os documentos 

colocados embaixo da porta ou outra forma acordada por 

telefone, e-mail,  com o tabelião de notas; 

2.4 – todos os documentos preparatórios dos atos 

devem ser encaminhados por meio da CEI-MT, whatsapp ou 

skpype para os colaboradores que estarão lavrando o ato 

ou pelos correios, onde este estiver funcionando; 

2.5 – A leitura dos atos para os usuários e a 

manifestação de concordância destes podem ser feitas 

pelo sistema de videoconferência, utilizando as 

ferramentas zoom, Skype, Hangouts Meet, o suporte da 

Anoreg-MT ficará disponível nos horários das 8h às 17h, 

para auxiliar os colaboradores das serventias; 

2.7 – Nas hipóteses de atendimento por 

agendamento, deverá o atendimento ser feito com a 

entrada de no máximo 05 (cinco) pessoas de cada vez 

outra quantidade de acordo com o tamanho da Serventia e 

a autonomia administrativa de cada notário e 

registrador e devem ser tomadas as medidas de prevenção 

recomendadas pelas autoridades sanitárias, tais como: 

lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel, 

higienizar todos os ambientes físicos antes da entrada 

da outra pessoa e também do colaborador ou tabelião que 

estiver atendendo;           

2.8 Se não houver como atender pessoalmente o 

interessado, no reconhecimento de firma por 

autenticidade ou no Instrumento Público, poderá, 

durante a pandemia e em casos excepcionalíssimos hábeis 
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a evitar perecimento de direito ou de objeto, o 

Tabelião:  

2.8.1 promover a assinatura do instrumento 

através de certificado válido emitido preferencialmente 

pela plataforma do e-notariado, inclusive verificando a 

assinatura com certificado digital modelo ICP-Brasil 

das partes através da plataforma;  

2.8.2 se as partes não dispuserem de certificado 

digital no modelo ICP-Brasil , o Tabelião poderá 

utilizar-se de vídeo chamada ou vídeo conferência entre 

as partes através das plataformas “skype”, “whatsapp” , 

“telegran”  ou qualquer outra que possua caráter 

idôneo, devendo o tabelião atestar tal fato no 

instrumento, guardar a gravação da vídeo chamada, 

devendo o instrumento público ser devidamente assinado 

fisicamente após o retorno do expediente normal na 

Serventia, no prazo de 15 (quinze) dias;  

2.8.2.1- O tabelião deverá, ainda, no momento da 

lavratura do ato, solicitar que o usuário mande a foto 

dos documentos pessoais e mostrar na câmara os seus 

documentos pessoais originais ao lado do rosto; 

2.8.2.2 – A parte requerente do ato deverá passar 

a localização em tempo real ao tabelião pelo aplicativo 

utilizado e este guardar a imagem com a localização, a 

fim de comprovar que se encontra dentro da competência 

territorial do tabelião, observando-se o princípio da 

territorialidade nos termos do art. 9º da Lei n. 

8.935/94; 

2.8.3. Em se tratando de instrumento público, o 

Tabelião de Notas deverá fazer constar no instrumento a 

justificativa e a atitude tomada, nos termos acima; 

2.9 Nos casos em que o ato notarial foi assinado 

pelas partes de forma manual poderá ser expedida uma 

certidão da escritura pública ou outro ato lavrado e 

esta  ser enviada para o registrador por meio da CEI-

MT, desde que esse procedimento seja informado ao 

usuário e haja sua concordância;  

2.9.1- O registrador após conferência dos 

requisitos legais registrará o título e o encaminhará 

ao usuário por uma das formas acordadas; 
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V – DO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 

Essa especialidade trabalha quase que 

integralmente com “documentos/papéis”.  Há que ser 

observada e resguardada a prioridade contemplada na lei 

e materializada por meio dos protocolos.  

1 – Há duas espécies de títulos registráveis: os 

físicos e os virtuais  

2 – Os virtuais transitam normalmente pela via 

eletrônica, utilizando-se a CEI-MT;  

3 – Essa tramitação eletrônica deve ser exercida 

normalmente, uma vez que não exige atendimento 

presencial; 

4 – Nos casos dos títulos físicos caberá ao 

registrador de imóveis de acordo com sua autonomia 

constitucional e legal adotar a melhor conduta para 

recepcioná-los na serventia e realizar os serviços, 

preservando-se a saúde de todos;  

5 – a título de exemplo de procedimentos adotados 

no Brasil para os títulos físicos, temos: cartórios que 

colocam uma caixa na recepção do cartório para coleta 

de documentos, cartórios que recebem os documentos pela 

janela, cartórios que recebem os documentos via 

correios;   

6 – Das certidões – certidões podem ser pedidas 

sem necessidade de certificado digital.  

1 – o usuário deve indicar qual a forma que 

pretende receber a certidão, devendo o registrador 

orientá-lo a optar pela forma digitalizada ou digital, 

sendo que nesses dois casos o envio será feito pela 

CEI-MT; 

1.a – Digitalizada – nesse caso, a serventia faz 

em papel e assina a certidão a caneta, digitaliza e 

envia em arquivo PDF para o usuário pela CEI-MT; 

1.b – Digital – nesse caso, a certidão é emitida 

e assinada digitalmente e o usuário recebe em formato 

P7S ou PDFA pela CEI-MT; 

7 – Caso o usuário necessite que a certidão seja 

física, o registrador deverá orientar o requerente para 

que a certidão seja encaminhada pelo correio, 

transportadora ou por agendamento, ficando a escolha do 

registrador. 
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Nenhum registrador de imóveis poderá se escusar 

de receber e protocolar títulos físicos, devendo ser 

tomadas todas as medidas recomendadas pela OMS. 

Aconselha-se que as demais etapas relacionadas à 

referida recepção e protocolização sejam feitas de 

forma remota, preferencialmente pela CEI-MT.  

VI – DO SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS. 

Os registradores devem orientar os usuários a 

encaminharem seus títulos, preferencialmente, de forma 

eletrônica.  

1 – O registrador deverá conferir as assinaturas, 

materializar o título e praticar o ato.  

2 – Os títulos físicos poderão ser recebidos, de 

acordo com a autonomia administrativa do registrador, 

de forma a preservar a sua saúde e de seus 

colaboradores, tais como: colocar o documento dentro de 

um envelope e entregar por debaixo da porta do 

cartório, entregar pela janela, encaminhar por 

transportadora, etc.   

2.1 – nessa hipótese, o registrador deverá por 

meio do contato com o requerente orientá-lo a proceder 

daí para frente de forma eletrônica, utilizando-se da 

CEI-MT.  

3. - Nenhum registrador de títulos e documentos 

poderá se escusar de receber e protocolar títulos 

físicos, devendo ser tomadas todas as medidas 

recomendadas pela OMS. Aconselha-se que as demais 

etapas relacionadas à referida recepção e 

protocolização sejam feitas de forma remota, 

preferencialmente pela CEI-MT. 

VII – DA ANOREG- MT. 

Todos os colaboradores da ANOREG-MT estão 

trabalhando em sistema de Home Office e, dando todo 

suporte para os notários e registradores e para os 

usuários do serviço.  Diariamente 01 (um) colaborador 

da ANOREG-MT está trabalhando na sede da ANOREG-MT.  

VII – DA CENTRAL ELETRÔNICA DE INTEGRAÇÃO E 

INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – CEI/MT   

A CEI-MT possui os seguintes canais de 

comunicação: telefone fixo (65)3023-4371; 
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celular/whatssap (65)98463-2945, e-mails: 

suportecei@anoregmt.org.br, suportecei1@anoregmt.org.br 

suportecei3@anoregmt.org.br, e cei@anoregmt.org.br. 

Skypes: atendimento.0016, atendimento.0017 e 

atendimento.0018. Com horário de atendimento das 8h às 

17h. 

1 - Caso o notário tenha dúvidas qual a forma 

correta de assinar um documento digitalmente e enviar 

pela CEI-MT, poderá entrar em contato nos endereços e 

telefone acima; 

2 – caso ele receba um documento assinado 

digitalmente e não saiba como proceder poderá entrar em 

contato nos endereços e telefone acima.  

VII – DA PRESENÇA DE COLABORADORES NAS SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS. 

Caso não seja possível a realização do serviço na 

modalidade remota e enquanto durar o estado de 

calamidade pública e como medida de segurança, bem como 

para que a prestação do serviço público essencial 

delegado não sofra descontinuidade, os notários e 

registradores devem manter no mínimo, 10 (dez) por 

cento dos seus colaboradores realizando os trabalhos  

dentro da serventia ou outro número de acordo com o 

tamanho da Serventia e a autonomia administrativa do 

notário e do registrador .  

VIII - DAS HIPÓTESES EXEMPLIFICATIVAS DE 

URGÊNCIA, PERECIMENTO DE DIREITO:  

Nos termos da decisão proferida pela 

Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, em 

25/03/2020, nos autos do Expediente CIA nº 0012884-

83.2020.8.11.0000 (Ofício Circular nº 05/2020-GAB-AUX-

CGJ), “nos casos excepcionais e urgentes, quando se 

tratar de perecimento de direito do usuário do serviço 

extrajudicial, o atendimento deve ser flexibilizado, 

conforme autonomia e discricionariedade do responsável 

pelo cartório e o ato a ser realizado de forma 

presencial, com horário previamente agendado pelo 

notário ou registrador, com posterior cientificação ao 

Diretor do Foro da respectiva Comarca, observando-se 

nesses casos, as recomendações de higiene e segurança 

exarada pelos órgãos oficiais sobre a transmissão do 

CODIV-19”. 

“Caberá ao usuário justificar a urgência, bem 

como informar o número de pessoas que comparecerão ao 

mailto:suportecei@anoregmt.org.br
mailto:suportecei1@anoregmt.org.br
mailto:suportecei3@anoregmt.org.br
mailto:cei@anoregmt.org.br


13 

ato, devendo o responsável pelo expediente da serventia 

extrajudicial deferir ou indeferir o agendamento, 

conforme o motivo alegado para a urgência”. 

“Nos casos de urgência, a serventia efetuará um 

pre atendimento virtual, inclusive com o recebimento 

dos documentos necessários via e-mail, para elaboração 

e conferência prévias, a fim de reduzir o tempo de 

permanência do usuário no interior da serventia, sem 

prejuízo da reanálise dos documentos originais quando 

do comparecimento”.        

A proibição de atendimento presencial não 

significa proibição de que os colaboradores compareçam 

internamente no cartório, desde que não haja 

aglomeração, devendo os notários e registradores de 

acordo com sua autonomia administrativa fazer a gestão 

de seus recursos humanos. 

Não poderão compor as equipes de trabalho 

presenciais colaboradores que se encontrem nos grupos 

de risco (ex: grávidas, lactantes, idosos com mais de 

60 anos, pessoas com gripe ou resfriado, pessoas que 

convivem com familiares com suspeita ou risco em suas 

residências, pessoas que estiveram viajando ou de 

férias em localidades com alto índice de suspeitos de 

coronavírus). 

As questões trabalhistas relacionadas ao período 

de afastamento do colaborador da serventia serão 

reguladas pela MP nº 927, de 22/03/2020, editada pelo 

Governo Federal e aplicadas de acordo com a autonomia 

administrativa de cada notário e registrador.  

De forma complementar, devem ser observados todas 

as normas 

- Provimento CNJ nº 91 de 22 de Março de 2020; - 

Decisão Administrativa da CGJ-MT de 21/03/2020, nos 

autos do Processo nº 001.3119.50.202.8.11.0000; 

Portaria nº 29, de 23/03/2020, editada pela CGJ-MT; - 

Decisão Administrativa da Corregedoria-Geral de Justiça 

de Mato Grosso, datada de 25/03/2020, nos autos do 

Expediente CIA nº 0012884-83.2020.8.11.0000 (Ofício 

Circular nº 05/2020-GAB-AUX-CGJ); - Portarias nº 

356/2020 do Ministério da Saúde e nº 188/GM/MS; - 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, expedida pelo Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso; - Portaria nº 25, 

de 19 de março de 2020, expedida pela Corregedoria-

Geral de Justiça; - Decreto nº 407, de 16 de março de 



14 

2020, expedido pelo Governo do Estado de Mato Grosso; - 

Recomendação nº 25/2020 do CNJ; Decreto nº 425 de 25 de 

março de 2020 expedido pelo Governo do Estado de Mato 

Grosso- Decretos Municipais expedidos pelos respectivos 

Municípios de atuação, bem como dos artigos 1º, 5º e 

196 da CF/88 e o Decreto n. 10.292 de 25 de março de 

2020 expedido pelo presidente da República Federativa 

do Brasil;  

Para subsidiar o trabalho de notários e 

registradores enumeramos algumas hipóteses que se 

enquadram no conceito de excepcionalidade e urgência, 

configurando situações que podem ensejar o perecimento 

de direitos:  

- registro de garantias reais necessárias para 

obtenção de crédito rural, habitacional e outros; 

- registro de Cédulas de Produto Rural, e 

contratos rurais; 

- baixa de ônus e gravames 

- emissão de certidões necessárias para obtenção 

de crédito, e exercício de outras atividades 

prioritárias;  

- reconhecimento de firma em documentos exigidos 

para apresentação nos órgãos de saúde como condição 

para realização de cirurgias de risco;   

- quaisquer operações relacionadas a atividades 

caracterizadas como relevantes (ex: logística, 

abastecimento, alimentação, saúde etc), não submetidas 

à determinação de suspensão do expediente pelas normas 

sanitárias em vigor;  

- títulos que envolvam financiamentos de 

instituições financeiras, em que se requer o registro 

de alienação fiduciária para venda, ou alienação 

fiduciária para garantia. (Nesses casos, pode a 

instituição utilizar a CEI-MT para enviar o contrato 

assinado digitalmente ou por agendamento entregar o 

documento ao registrador de imóveis, o registrador após 

conferência dos requisitos legais executa o ato, e 

verifica a melhor forma de entregar a certidão por meio 

da CEI-MT ou pessoalmente ao representante legal da 

instituição financeira, com horário agendado). 

- cancelamento de protesto. 

- testamentos públicos; 
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- diretivas antecipadas de vontade; 

- procurações públicas para subsidiar atos 

essenciais urgentes ou que são acessórios ou de suporte 

a outras atividades essenciais para obtenção de 

crédito, para preservação da vida, para cumprimento de 

cláusula contratual; 

- Outras hipóteses caracterizadoras de 

excepcionalidade e urgência, bem como situações que 

geram perecimento de direitos, observadas as razões 

apontadas na justificativa apresentada pelo usuário;  

Todas essas hipóteses exemplificativas por suas 

próprias naturezas devem ser atendidas por meio da CEI-

MT ou de forma agendada para entrega da certidão, 

mediante a autonomia administrativa de cada notário e 

registrador.  

IX – DO TRABALHO REMOTO. 

A opção teletrabalho, também dito trabalho 

remoto, significa, literalmente, trabalho a distância. 

A serventia deverá utilizar de tecnologias para acessar 

de forma remota o sistema em sua casa como se estivesse 

no Cartório. 

A opção mais simples é utilizar da tecnologia da 

ferramenta remota denominada anydesk, que também 

permite que o colaborador tenha acesso aos arquivos e 

sistemas do cartório, utilizando essa opção é 

interessante ter um colaborador dentro da serventia, 

para ligar e desligar a máquina que será acessada. 

Não é preciso um profissional no município para 

realizar essa atividade, pode a serventia contratar um 

técnico que faça essa conexão remota.  

Uma ferramenta mais aprimorada pode ser, uma 

conexão por VPN (Virtual Private Network) direcionando 

da residência do colaborador para ter acesso da 

internet da residência a internet interna da serventia, 

o que permitirá que o mesmo tenha acesso a todos os 

arquivos bem como ao sistema que permite executar o 

ato.  

Existem outras tecnologias de acesso remoto, 

teamviewer, logmein etc., que podem ser utilizadas pela 

serventia  

O titular/interino poderá escolher o colaborador 

que já tenha computador e internet na residência, ou 
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dar as condições de trabalho para realizar as 

atividades a distância, como providenciar: 

computador/notebook, impressora (se necessário), 

internet. 

Caso a conexão da residência do colaborador seja 

de baixa qualidade, poderá utilizar a CEI-MT para 

receber os pedidos e fazer a qualificação, e como 

sugestão pode por meio de whatssap conversar com um 

colaborador que tenha esse acesso rápido para colher 

informações do cliente no sistema ou na pior das 

hipóteses trabalhar com o número reduzido dentro da 

serventia que auxiliar como um apoio aos outros, para 

agilizar os processos internos da serventia, até a sua 

execução da atividade notarial e/ou registral. 

X - DA ASSINATURA DIGITAL NOS ATOS EM GERAL. 

Nos títulos as assinaturas físicas poderão ser 

substituídas pelas assinaturas digitais do notário e 

dos usuários do serviço público, ficando resguardada a 

comunicação desses atos pelo sistema CEI-MT, devendo os 

mesmos ser materializados nas respectivas serventias.  

XI - DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O 

CORONAVIRUS. 

Recomenda-se a adoção das seguintes medidas, 

dentre outras:  

O notário ou registrador que se enquadrar no 

grupo de risco deve fazer o seu trabalho em casa, 

devendo seu substituto, quando necessário, realizar os 

atos praticados na serventia;   

Todos os colaboradores do grupo de risco devem 

trabalhar em casa por um dos meios escolhidos pelo 

notário ou registrador; 

Não permitir que crianças entrem nas Serventias; 

Solicitar que os clientes tragam suas próprias 

canetas; 

Reduzir o número de funcionários na serventia;  

Os colaboradores devem, se possível, usar 

máscaras e luvas; 

Os colaboradores devem ser instruídos de, 

obrigatoriamente: lavar as mãos constantemente com água 
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e sabão após o atendimento de urgência e, após, usar o 

álcool gel nas mãos lavadas; 

Colaboradores devem ficar distantes entre si e 

entre clientes, numa distância mínima de 1,5m (um e 

meio) metros; 

Somente permitir a entrada de, no máximo, 05 

(cinco) clientes por vez no cartório, ou por setor de 

atendimento isolado, devendo ser evitada a aglomeração 

no saguão de espera; 

Higienizar os locais de atendimento e demais 

locais de trabalho várias vezes ao dia.  

 A serventia deverá disponibilizar álcool gel 

para colaboradores e clientes utilizarem antes do 

atendimento; 

Não poderá haver consumo de bebidas e alimentos 

no interior das Serventias.  

XII – DA DIVULGAÇÃO DAS FORMAS DE ATENDIMENTO. 

Os notários e registradores devem fixar aviso nas 

portas das Serventias e em todas as mídias sociais, 

informando aos usuários o horário e a forma de 

atendimento durante a pandemia: telefones, WhatssApp, 

e-mail e outros.  

José de Arimatéia Barbosa e Velenice Dias de Almeida e Lima 

com a colaboração dos diretores da ANOREG-MT 
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