
ORIENTAÇÕES GERAIS

PORTARIA Nº 955/PR/2020

Considerando as determinações da Portaria Conjunta Nº 955/PR/2020 da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado de Minas Gerais; 

Considerando as diversas realidades das serventias e cidades do Estado de Minas Gerais; 

Considerando a pluralidade da realidade social e econômica do Estado de Minas Gerais, bem 
como a necessidade premente de preservar a saúde e integridade física de nossos concidadãos; 

Considerando a necessidade de otimizar o atendimento tele presencial e remoto nas serventias, 
bem como de criar parâmetros de atendimento, que garantam a continuidade do serviço público 
e, a um só tempo, preservem a saúde e integridade públicas, 

Considerando que os serviços notariais e de registro exercem atividade pública essencial para a 
sociedade e para a economia, sendo fundamentais para a formalização de atos e negócios jurí-
dicos, a obtenção do crédito com garantia real, a oficialização da vontade das partes, com vistas 
à segurança jurídica;

O CNB-MG, por sua Diretoria, vem sugerir soluções, para o melhor cumprimento das determi-
nações da Portaria Conjunta Nº 955/PR/2020.

1- Via de regra, o atendimento presencial continua suspenso. Ou seja, sugere-se ao tabelião 
que mantenha as portas do cartório fechadas ao menos parcialmente ou utilize outro mecanismo 
que impeçam o ingresso de pessoas sem controle nas dependências da serventia. Isso porque o 
principal objetivo da Portaria Conjunta Nº 955/PR/2020 é evitar a disseminação do novo corona-
vírus. Sendo assim, todos os notários devem evitar ao máximo a formação de filas e aglomera-
ções, organizando seu funcionamento tomando todas as cautelas devidas;

2- Sempre que possível, deverá ser deixado à disposição dos clientes, na entrada do cartório, 
álcool gel ou outro produto para higienização das mãos; 

3- O tabelião deverá limitar o ingresso de usuários simultaneamente nas dependências do 
cartório e estimular que o cliente utilize sua própria caneta para assinatura de documentos;

4- A portaria prevê quatro hipóteses de atendimento presencial:

a) situações de urgência;
b) atendimentos agendados para coleta de assinaturas, devolução de documentos, entrega de 
certidões urgentes, pedido de desistência e cancelamento de protesto, situações que envolvam 
financiamentos bancários, liberação de crédito e outros atos que, eventualmente, não possam 
ser praticados remotamente;
c) finalização dos atos já iniciados;
d) outros atos que devem ser praticados imediatamente para não gerar prejuízo ao erário ou ao 
usuário.

5- Deverá ser dada prioridade ao atendimento agendado para quaisquer serviços, restringin-
do o ingresso de acompanhantes;

6- Serviços de reconhecimentos de firmas por semelhança (clientes já cadastrados) e auten-



ticações de cópias de documentos poderão ser entregues ao cartório para posterior execução e 
devolução aos clientes (drop service). Os documentos deverão estar em envelope que contenha 
o nome completo e o telefone de contato do cliente. 

7- Embora os prazos de validade das certidões apresentadas para a prática dos atos estejam 
suspensos pelo prazo da portaria, sugere-se, sempre que possível, que o notário tente atualiza-
-las, usando as centrais de registro de imóveis, de registro civil  das pessoas naturais e das pesso-
as jurídicas.

8- Os pedidos direcionados a outros tabelionatos de notas deverão, sempre que possível, 
ser realizados por telefone ou email, podendo o envio da certidão ser realizada por meios digi-
tais;

9- Os Tabelionatos de Notas deverão receber toda a documentação para a lavratura de do-
cumentos, antecipadamente, pela via digital. No momento da assinatura, deverá ser designada 
data e hora para o atendimento presencial, que será individual. Nesse caso, o interessado não po-
derá apresentar quaisquer sintomas de síndrome gripal, devendo, antes de ingressar no recinto, 
higienizar suas mãos e pertences, com o material fornecido pela serventia. O delegatário ou seus 
prepostos, nessa situação, manterão distância mínima de 2 metros do interessado, bem como 
entre si, se for o caso, fazendo uso dos equipamentos de proteção individual, como máscaras, 
óculos de proteção, toucas, se necessário for;

10- O titular ou responsável, sempre que possível, deverá manter na serventia uma equipe 
reduzida de trabalho interno, tomadas as cautelas e recomendações de segurança das autorida-
des de saúde, bem como implantar o trabalho remoto ou home office;

11- Embora a portaria não vede o pagamento dos emolumentos em espécie, sugere-se que 
os notários utilizem outros meios de pagamento, tais como cartão de crédito ou débito, boleto 
ou depósito bancário;

12- Qualquer situação excepcional que impeça o trabalho interno, o atendimento presencial 
ou mesmo em regime de home office deverá ser comunicado formalmente ao respectivo Diretor 
do Foro, ficando todos os prazos suspensos pelo período necessário ao restabelecimento dos 
serviços.

13- Deve-se manter atendimento telefônico com esclarecimento de dúvidas em qualquer 
situação. Para tanto, orienta-se que seja afixado na porta do cartório e outros meios (sites, face-
book, etc) todos os contatos telefônicos, como o nome dos responsáveis pelo atendimento;

14- Funcionários e clientes pertencentes ao grupo de risco, bem como aqueles com quais-
quer sintomas gripais devem ser proibidos de ingressar nas dependências do cartório;
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