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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

PROVIMENTO Nº 10/2023-CGJ

Expediente nº 8.2022.0010/003634-4

Área Registral

Agenda 2030/ONU: ODS 16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.

 

RCPN: REGULAMENTA A PUBLICAÇÃO E COBRANÇA DE EDITAIS EM MEIO ELETRÔNICO, ALTERANDO
A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 202 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA NOTARIAL E REGISTRAL
 

 

O Excelentíssima Senhor Desembargador GIOVANNI CONTI, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
no uso de suas atribuições legais,

 
 
CONSIDERANDO a publicação do Provimento nº 139/2023 e a Lei Federal nº 14.382/2022;
 
CONSIDERANDO o atual estágio de desenvolvimento tecnológico que tornou as ferramentas virtuais amplamente acessíveis à

generalidade das pessoas, possibilitando a prestação de serviços públicos mais ágeis, seguros e econômicos;
 
CONSIDERANDO a importância de levar os editais do Registro Civil das Pessoas Naturais ao conhecimento do maior número

possível de pessoas, em observância ao princípio da publicidade;
 
CONSIDERANDO o princípio constitucional de que os atos administrativos devem primar pela eficiência; e
 
CONSIDERANDO o dever da Corregedoria-Geral da Justiça de orientar, fiscalizar, disciplinar e adotar providências

convenientes à melhoria dos serviços notariais e registrais, com reflexos positivos aos seus usuários,
 
 
PROVÊ:
 
 
Art. 1º – Fica alterada o §4º do art. 202 da Consolidação Normativa Notarial e Registral, passando a viger com a seguinte

redação:
 
Art. 202 – (...)
(...)
§ 4º – Não haverá cobrança pela publicação prevista no parágrafo anterior quando o ato registral for gratuito.
(...)

 

Art. 2º – A publicação de todos os editais do Registro Civil das Pessoas Naturais poderá, a critério do usuário
(facultativamente), ser realizada no Jornal Eletrônico do SINDIREGIS.

 
Art. 3º – Este provimento entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
 
 

Publique-se. Cumpra-se.
 
 

Porto Alegre, data registrada no sistema.
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DESEMBARGADOR GIOVANNI CONTI,
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA.

Documento assinado eletronicamente por Giovanni Conti, Corregedor-Geral da Justiça, em 08/03/2023, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4989450 e o código CRC F2F7A178.
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