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Documentos terão novo formato e inclusão de novos dados, como o 
número do CPF. Também disciplina registros de socioafetividade, barriga de 
aluguel e reprodução assistida direto em Cartório. Saiba tudo o que mudou. 
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Mudanças impactantes 
no Registro Civil brasileiro

Mais uma vez o Registro Civil das Pessoas Naturais foi o foco central do noticiário relacionado 
ao Direito de Família em nosso País. Em uma tacada só, por meio do Provimento nº 63/2017, 
a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), remodelou 
todo o modelo de emissão de certidões dos cartórios brasileiros, instituindo a obrigatoriedade 
para os Estados que ainda não emitiam o número do CPF em todas as certidões, incluindo o 
campo de naturalidade e renomeando os campos de filiação e dos ascendentes.

Não bastasse esta grande mudança, também foram instituídas a maternidade e paterni-
dade socioafetivas diretamente nos Cartórios de Registro Civil do Brasil, mais uma prova da 
excelência dos serviços prestados pelas unidades extrajudiciais, que gozam de extrema con-
fianças do órgão do Poder Judiciário responsável pela fiscalização de nossos serviços. Por 
fim, mas não menos importante, restou regulamentado os diferentes modelos de reprodução 
assistida, agora sem o óbice da identificação dos doadores de material genético, dando mais 
tranquilidade e segurança às famílias que já enfrentavam grandes dificuldades em razão das 
dificuldades de reprodução.

Também em âmbito administrativo outras duas mudanças impactaram nestes últimos me-
ses do ano a atividade dos cartórios de Registro Civil brasileiros. a primeira delas foi o Provi-
mento nº 62/2015, que alterou o procedimento para o apostilamento de documentos, espe-
cificando que cabe a cada especialidade realizar o procedimento dos documentos que lhe são 
pertinentes. alteração interessante, que visa diminuir os erros que ocorriam em razão da não 
expertise de atribuições para lidar com documentos específicos.

Em âmbito estadual temos a chegada do novo Código de Normas do Estado do Paraná, 
repleto de inovações e que demandará extenso estudo por parte dos operadores do Direito 
Registral e no que se relaciona ao âmbito administrativo das funções dos registradores, cada 
vez mais reguladas pela Corregedoria. assuntos não faltam, por esta razão já reservem as 
datas de 21 de janeiro, em Maringá, e 22 de fevereiro, em Cascavel, para debatermos as 
principais mudanças no nosso documento de normas estaduais.

ao longo deste ano segui a árdua tarefa, que abracei de coração, mesmo ciente de minhas 
limitações, mas voltado ao interesse de todos, de bem representar o Registro Civil em todas 
as suas instâncias. Estivemos percorrendo o oeste paranaense, em nosso histórico projeto de 
cidadania no Paraná, e ao mesmo tempo defendendo o Registro Civil em encontros nacionais 
de nossa atividade, em evento com os Corregedores de Justiça, e em nível internacional, no 
Conselho latino-americano e pelo Caribe de Registro Civil, Identidade e Estatísticas Vitais 
(Clarciev), nos quais, acredito, tivemos excelentes resultados, que 
podem ser conferidos nas matérias desta edição.

Esta edição marca o final do ano de 2017. Desejo a todos os 
meus amigos os mais sinceros votos de um Santo Natal, e que es-
tejamos ainda mais próximos em 2018, para fazer o Registro Civil 
do tamanho que ele merece, pois JuNTOS SOMOS MaIS FORTES.

Contem sempre com o Irpen!

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR e da Arpen-Brasil
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CRC Nacional atinge meta e congrega 
todos os Estados do Brasil
INSTITuÍDa PElO PROVIMENTO Nº 46/2015 DO CONSElhO NaCIONal DE 
JuSTIça, CENTRal REúNE DaDOS DOS MaIS DE 8.500 CaRTóRIOS BRaSIlEIROS, 
BaSE PRIMáRIa PaRa a CONSTITuIçãO Da IDENTIDaDE CIVIl NaCIONal

TECNOlOgIa

“a CRC Nacional não é só uma 
emissão de certidões, ela é 
muito mais do que isso, pois 
é um grande banco de dados 
que vai poder fornecer vários 
outros serviços para diversos 
órgãos, sendo fundamental 
para políticas públicas”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

Com o início das transmissões eletrônicas do 
Estado de Tocantins no último dia 27 de no-
vembro, a Central Nacional de Informações 
do Registro Civil (CRC Nacional) concluiu a 
interligação nacional de todos os Cartórios 
de Registro Civil brasileiros, cumprindo assim 
a meta estabelecida pelo Provimento nº 46 
do Conselho Nacional de Justiça, que insti-
tuiu uma Central única para a atividade.

Para o presidente da associação dos Re-
gistradores das Pessoas Naturais do Estado 
do Tocantins (arpen-TO), Ney Querido, com 
a integração dos cartórios e com a criação 
do Ofício da Cidadania, o cidadão vai rece-
ber um serviço de qualidade e com agilida-
de. “Todo cidadão, do mais simples ao presi-
dente da República, passou por um cartório 
de Registro Civil em algum momento de sua 
vida, mas às serventias não eram dadas a 
devida importância, mas isso agora vai mu-
dar”, comemora. 

a atual base de dados do Registro Civil 
brasileiro é, até dezembro de 2017, com-
posta por um total de 170.001.879 milhões 

te na base de dados dos cartórios brasileiros. 
atualmente são 58 convênios já firmados.

“Trata-se de um importante passo que 
coloca o cidadão no centro das decisões 
da própria classe, respeitando a autonomia 
estadual e o gerenciamento local por conta 
das especificidades regionais”, destaca Edu-
ardo Ramos Corrêa, presidente da arpen-RJ.

de atos, sendo 101.230.003 milhões de 
nascimentos, 33.345.938 milhões de ca-
samentos e outros 35.425.938 milhões de 
óbitos, números que corroboram o acerto 
da associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (arpen-Brasil) em cons-
truir pontes entre os Estados.

“É um fortalecimento, a união de todos 
os Estados. a CRC Nacional não é só uma 
emissão de certidões, ela é muito mais do 
que isso, pois é um grande banco de dados 
que vai poder fornecer vários outros servi-
ços para diversos órgãos, sendo fundamen-
tal para políticas públicas”, disse arion, que 
destacou ainda o papel da Central como 
base de dados para a emissão do documen-
to único de identidade.

Composta por nove módulos interliga-
dos, que abrangem diferentes serviços aos 
registradores civis brasileiros, a plataforma 
da CRC Nacional permite também ao Poder 
Público a consulta a toda a base de informa-
ções e prestação de serviços do Registro Ci-
vil, realizando buscas e consultas diretamen-
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“Todo cidadão, do mais simples 
ao presidente da República, 
passou por um cartório de 
Registro Civil em algum 
momento de sua vida, mas às 
serventias não eram dadas a 
devida importância, mas isso 
agora vai mudar”

Ney Querido, presidente da Arpen-TO

Histórico
a atual plataforma, que deu origem à CRC 
Nacional, foi constituída em agosto de 
2010, por meio da edição do Provimento nº 
13 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que remodelou os procedimentos necessá-
rios para se efetuar os registros de nasci-
mentos nos hospitais, criando as chamadas 
unidades Interligadas (uIs), em substituição 
aos postos avançados. a partir deste arca-
bouço normativo pôde-se criar um sistema 
interligando os cartórios aos postos avança-
dos, sendo viabilizada a integração tecnoló-
gica das serventias.

Este processo serviu de base para que em 
2012 fosse editado no Estado de São Paulo 
o Provimento nº 19/2012 da Corregedoria 
geral de Justiça (CgJ/SP), que instituiu a Cen-

tral de Informações do Registro Civil (CRC), 
disponível por meio da Central de Serviços 
Eletrônicos Compartilhados da associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais do 
Estado de São Paulo (arpen-SP), desenvolvi-
da, mantida e operada, perpétua e gratuita-
mente pela associação. “É um sistema muito 
interessante, pois é um modelo já em uso e 
que apenas traz segurança, com um desen-
volvimento hoje acessível à grande maioria 
dos registradores do País”, disse à época o 
então juiz auxiliar da Corregedoria Nacional 
de Justiça do CNJ, Ricardo Cunha Chimenti.

O presidente da arpen-SP, luis Carlos Ven-
dramin Junior, conta que o projeto, pioneiro 
até então, começou no início do ano 2000 
com a intranet, que serviu para interligar os 
cartórios para a transmissão das comunica-
ções. “hoje interligamos o Brasil inteiro. Mais 
do que uma vitória para as serventias, os mais 
beneficiados foram as pessoas, que agora po-
dem ter acesso aos seus documentos de ma-
neira muito mais rápida e prática”, enfatiza.

Em âmbito nacional, a regulamentação 
foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) através do Provimento nº 46/2015, 
que estabeleceu como objetivos (I) inter-
ligar as serventias de RCPN, permitindo o 
intercâmbio de documentos eletrônicos e o 
tráfego de informações e dados; (II) aprimo-
rar tecnologias para viabilizar registros em 
meio eletrônico; (III) implantar, em âmbito 
nacional, sistema de localização de registros 

e solicitação de certidões; (IV) possibilitar o 
acesso direto de órgãos do Poder Público, 
mediante ofício ou requisição eletrônica 
direcionada ao Oficial competente, às infor-
mações do RCPN; (V) possibilitar a interliga-
ção com o Ministério das Relações Exterio-
res, a fim de obter os dados e documentos 
referentes a atos da vida civil de brasileiros 
ocorridos no exterior, bem como possibilitar 
às repartições consulares do Brasil a partici-
pação no sistema de localização de registros 
e solicitação de certidões do RCPN.

Estabelecidas as bases jurídicas, foi dado 
início ao processo de integração dos cartó-
rios de cada Estado brasileiro, sempre inter-
mediado pela entidade representativa do 
Registro Civil de cada localidade. O ponto 

Encontro reuniu presidentes da Arpen-Brasil e Seccionais para a assinatura do documento 
de integração à CRC Nacional

Presidente da Arpen-Brasil destaca que a 
união de todos os estados é um fortale-
cimento para a classe dos registradores

a atual base de dados do 
Registro Civil brasileiro é, 
até dezembro de 2017, 
composta por um total de 
170.001.879 milhões de atos, 
sendo 101.230.003 milhões 
de nascimentos, 33.345.938 
milhões de casamentos e outros 
35.425.938 milhões de óbitos
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Linha do tempo registra a adesão de cada unidade da Federação à CRC Nacional

Abaixo, veja a data da integração de cada 
Estado à CRC Nacional:

chave para o completo processo foi a con-
solidação da CRC Nacional durante o 1º En-
contro de Entidades do Registro Civil, reali-
zado no mês de maio deste ano em Brasília, 
onde todas as associações assinaram um 
convênio e criaram o Operador Nacional da 
CRC (ONC), que tem como função o acom-
panhamento do termo de cooperação, bem 
como as definições estratégias tecnológicas 
e de disseminação da utilização das ferra-
mentas em todos os Estados brasileiros. 

O primeiro Estado a interligar os cartórios 
à CRC Nacional foi Mato grosso do Sul. Se-
gundo o presidente da arpen-MS, luis al-
berto Degani, a integração dos cartórios do 
Estado do Mato grosso do Sul à CRC foi um 
dos acontecimentos mais importantes dos 
últimos tempos, “pois quem ganha com isso 
é principalmente o cidadão, que passa a ter 
a opção de pedir um documento de outros 
estados apenas indo ao cartório mais próxi-
mo, economizando tempo e dinheiro”.

agora, com todos os Estados integrados, 
cerca de 8.500 mil cartórios estão interliga-
dos, podendo assim trocar certidões entre 
si, o que permite ao cidadão que residem, 
por exemplo, em Minas gerais, solicitarem 
as segundas vias de registros de nascimen-
to, casamento e óbito no cartório de um 
cartório no Tocantins, sem a necessidade de 
se deslocar até a unidade onde se encontra 
o registro original ou pagar por serviços de 
despachantes.

além disso, por meio de parcerias com 
órgãos públicos, a plataforma eletrônica de 
certidões permitirá ainda ao Poder Judiciário 
e ao Poder Executivo o fácil acesso à pesqui-
sa de óbitos, visando à extinção de proces-
sos ou mesmo de benefícios irregulares pa-
gos pela Previdência Social, além da rápida 
solicitação de documentos para a continui-
dade de processos em andamento.

“Trata-se de um importante 
passo que coloca o cidadão 
no centro das decisões da 
própria classe, respeitando 
a autonomia estadual e o 
gerenciamento local por conta 
das especificidades regionais”

Eduardo Ramos Corrêa, 
presidente da Arpen-RJ

TECNOlOgIa

São Paulo

Santa Catarina

Espírito Santo

acre

goiás

Pernambuco

Mato grosso do Sul

amapá

Paraná

Piauí

Minas gerais

Roraima

Ceará

Rio de Janeiro

amazonas

Rio grande do Sul

alagoas

Bahia

Sergipe

Maranhão

Paraíba

Mato grosso

Rondônia

Pará

Rio grande do Norte

Tocantins

2012

2014

2015

2016

2017

27 de julho

05 de fevereiro

24 de junho

10 de novembro

03 de dezembro

13 de julho

22 de dezembro

28 de março 

18 de abril

25 de abril

08 de novembro

04 de julho

06 de julho

02 de agosto

09 de outubro

18 de outubro

19 de outubro

24 de outubro

25 de outubro

26 de outubro

01 de novembro

03 de novembro

24 de novembro

27 de novembro

27 de novembro

27 de novembro
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Desde o dia 10 de novembro de 2017, es-
tão em vigor novas normas para os serviços 
notariais e registrais no Estado do Paraná. 
Elencadas no Provimento n° 269/2017, 
que atualiza as regras do Provimento n° 
249 de 15 de outubro de 2013, o novo re-
gramento visa adequar suas disposições às 
mais recentes alterações legislativas e atos 
normativos expedidos pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), objetivando ainda 
a necessidade de normatização dos pro-
cedimentos afetos ao foro extrajudicial do 
Estado do Paraná, visando maior celeridade 
e otimização do serviço prestado.

O Provimento n° 269/2017 foi assinado 
pelo corregedor geral da Justiça, desem-
bargador Rogério Kanayama, e pelo cor-
regedor da Justiça, desembargador Mario 
helton Jorge. Dentre as principais altera-
ções do documento estão a vedação dos 
notários e registradores quanto a fazer pu-
blicidade na internet com fins comerciais; 
garantir que seja dispensado atendimento 
prioritário; e afixar, em local visível, as tabe-
las de emolumentos em vigor.

O novo conjunto de normas prevê ain-
da que os arquivos previstos poderão ser 
mantidos digitalizados e gravados eletroni-
camente, salvo quando ato normativo exi-

gir o arquivamento da via original; serviços 
notariais e de registro, incluindo os serviços 
distritais, funcionarão em local único, pre-
viamente comunicado à Corregedoria do 
Foro Extrajudicial da Comarca ou do Foro 
Central ou Regional.

além dessas mudanças, também ficou 
vedada a adoção exclusiva do nome fan-
tasia na identificação da serventia; pessoas 
reconhecidamente pobres ficarão isentas 
de pagamento de emolumentos pelas de-
mais certidões, e toda certidão deverá ser 
fornecida em papel de segurança que pos-
sibilite a extração de fotocópia.

as alterações também abrangeram os 
Registros Civis, com normas como: obter 
nomes completos, profissão e residência 
das duas testemunhas, quando se tratar de 
parto ocorrido sem assistência médica em 
residência ou fora de unidade hospitalar ou 
casa de saúde e, no caso da Declaração de 
Nascido Vivo (DNV), mencionar o registran-
do como sexo indefinido. O registro poderá 
ser feito desta forma, permitindo-se a aver-
bação posterior do sexo dominante com a 
apresentação de laudo médico. 

a naturalidade poderá ser do município 
em que ocorreu o nascimento ou do muni-
cípio de residência da mãe do registrando 

Corregedoria Geral do Paraná 
publica novo Código de Normas
PROVIMENTO N° 269/2017 aTualIza E aDEQua PROCEDIMENTOS 
RElaTIVOS àS uNIDaDES REgISTRaIS E NOTaRIaIS NO ESTaDO

JuRÍDICO

na data do nascimento, desde que localiza-
do em território nacional. É permitido ainda 
ao filho reconhecido adotar o sobrenome 
do pai, mediante simples averbação, sem 
necessidade de autorização judicial, assim 
como seus filhos podem acrescer o sobre-
nome do avô, em cujos registros deverá 
constar o nome do pai atualizado.

O texto também aborda, em sua seção 
22, o pedido de reconhecimento extrajudi-
cial de usucapião; institui a central eletrôni-
ca de registro imobiliário, sendo que a Cen-
tral Eletrônica de Registro Imobiliário do 
Paraná será composta, obrigatoriamente, 
por todos os Oficiais de Registro de Imóveis 
do Estado do Paraná. 

Por fim, as alterações também ocorreram 
nas atas Notariais, Central Notarial de Ser-
viços Eletrônicos Compartilhados (Censec), 
autenticação de documentos, chancelas 
mecânicas e cópias, reconhecimento de fir-
mas, carta de sentença notarial e certidão 
de custas judiciais. Também fica instituída a 
nova atribuição de formação de Cartas de 
Sentença por notários e registradores.

a íntegra do novo código de normas 
está disponível no site oficial do Instituto de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná 
(Irpen-PR); www.irpen.org.br.
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Os Cartórios de Registro Civil do Estado do 
Paraná aumentaram em 43,24% o número 
de CPFs emitidos diretamente nas certidões 
de nascimento, atingindo em dois anos a 
marca de 243.242 certidões emitidas gra-
tuitamente à população já com o número 
de CPF. O levantamento foi realizado pela 
associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais com base nas estatísticas 
fornecidas pela Receita Federal do Brasil. No 
País, os cartórios atingiram a marca de 3 mi-
lhões de CPFs já na certidão de nascimento.

a iniciativa conta com a participação dos 
537 Cartórios de Registro Civil do Estado, 
presentes em todos os municípios e distri-
tos do Paraná e surgiu por meio de convênio 
firmado entre as associações de cartórios e 
a Receita Federal, possibilitando a emissão 
gratuita ao cidadão, além de maior como-
didade aos pais que não precisam se deslo-
car a postos da Receita Federal e nem pagar 
custos da emissão nos Correios (R$ 5,00).

No primeiro ano de prestação deste novo 
serviço, inaugurado em dezembro de 2015, 
foram emitidas 100 mil certidões de nasci-
mento já com o número do CPF embutido. Já 

Cartórios do Paraná registram 
aumento de 43% no número de CPFs 
emitidos já na certidão de nascimento
EM DOIS aNOS DE EMISSãO gRaTuITa DO DOCuMENTO aOS 
RECÉM-NaSCIDOS, ESTaDO aTINgE a MaRCa DE 243 MIl CPFs EMITIDOS 
E a QuaSE TOTalIDaDE DOS REgISTROS DE NaSCIMENTO DO PaRaNá

INSTITuCIONal

“Estes dados mostram que 
os cartórios estão dispostos 
a oferecer um serviço 
extremamente útil para a 
sociedade, pois quando a 
criança sai do cartório já com 
o CPF, ela pode ser incluída 
imediatamente pelos pais em 
planos de saúde, ter acesso aos 
medicamentos fornecidos em 
programas do governo, além 
da possibilidade de abertura de 
conta bancária em seu nome”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR

no segundo ano do serviço, que compreende 
o período de dezembro de 2016 a dezembro 
de 2017, foram emitidas 143.242 certidões 
com o número do CPF para os recém-nas-
cidos no Estado, representando a quase 
totalidade dos nascidos vivos no Estado.

Segundo o presidente do Instituto de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais (Irpen-PR), 
arion Toledo Cavalheiro Júnior, o aumento 
significativo do número de CPFs emitidos 
mostra o empenho dos cartórios em dar o 
melhor serviço e facilitar a vida do cidadão. 
“Estes dados mostram que os cartórios es-
tão dispostos a oferecer um serviço extre-
mamente útil para a sociedade, pois quando 
a criança sai do cartório já com o CPF, ela 
pode ser incluída imediatamente pelos pais 

em planos de saúde, ter acesso aos medi-
camentos fornecidos em programas do go-
verno, além da possibilidade de abertura de 
conta bancária em seu nome”, explica.

Com o novo modelo de certidões de nas-
cimentos, casamentos e óbitos estabelecido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) este 
ano, o número de CPF consta com destaque 
no documento e já há a previsão de que os 
números dos demais documentos de iden-
tificação constem da certidão de nascimen-
to, atendendo ao previsto na lei Federal nº 
13.484/2017, que transforma os Cartórios 
de Registro Civil em Ofícios da Cidadania.

O sistema também já está adaptado para 
permitir o cadastro da filiação independente-
mente do gênero que compõe a família.
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No último dia 6 de novembro o Comitê 
gestor da Identificação Civil Nacional (ICN) 
criado pela lei n° 13.444/2017 e formado 
por representantes do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), dos Poderes Executivo e le-
gislativo e do Conselho Nacional de Justiça 
publicou a Resolução nº 2 de 24/10/2017, 
que recomenda a adoção do número de 
inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) como número público de identifica-
ção nacional do cidadão.

a partir de uma forte integração entre os 
registros que compõem a base do Cadastro 

Comitê Gestor define o CPF como número único de identidade

Nova forma de atualização do Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) disponível no Paraná 
e em outros 14 estados do País deve dimi-
nuir o risco de fraudes e de uso indevido do 
documento de pessoas mortas. aplicado 
desde o último dia 2 de outubro, o projeto 
resulta de uma parceria entre a Receita Fe-
deral e os cartórios de registro civil, onde são 
feitas as certidões de óbito. a Receita estima 
que hoje, fraudes e pagamentos indevidos a 
beneficiários mortos somam um prejuízo de 
R$ 1,1 bilhão aos cofres públicos.

De acordo com a Receita, a novidade pre-
vê o cancelamento do CPF automático a par-
tir da integração entre os sistemas do órgão 
e da Central de Informações do Registro Civil 
(CRC), administrada pela associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(arpen-Brasil), que congrega todos os atos de 
nascimentos, casamentos e óbitos do país. 

Dessa forma, a partir da data, todas as ins-
crições de CPF que forem vinculadas às cer-
tidões de óbito passarão à situação cadas-
tral “titular falecido”. a condição informada 
à Receita é suficiente para o cumprimento 
de todas as obrigações do espólio peran-

Paraná terá cancelamento automático do CPF direto em Cartório
NOVIDaDE ESTá DISPONÍVEl EM 14 ESTaDOS BRaSIlEIROS E DESOBRIga QuE 
O CaNCElaMENTO SEJa FEITO aPENaS EM uNIDaDES Da RECEITa FEDERal

te órgãos públicos e entidades privadas.
antes disso, o cancelamento do CPF 

tinha que ser feito diretamente em uma 
unidade da Receita ou, no caso de pes-
soas com bens a inventariar, em decla-
ração entregue pela internet. além do 
Paraná, o cancelamento automático 
é feito também em SP, SC, RJ, ES, MS, 

DF, gO, PE, CE, PI, aP, RR, Mg e aC.
Essa é a segunda etapa do projeto iniciado 

em 2015, que possibilitou a emissão do CPF 
de forma gratuita diretamente na certidão 
de nascimento dos recém-nascidos. Desde 
dezembro de 2015, mais de 3 milhões de 
CPFs já foram emitidos no ato do registro de 
nascimento em todo o País.

MuDaNça FOI RECOMENDaDa EM RESOluçãO DO COMITê QuE REúNE TSE, 
PODERES EXECuTIVO E lEgISlaTIVO E CONSElhO NaCIONal DE JuSTIça

de Pessoa Física, gerida pela Secretaria da 
Receita Federal, com os registros da base de 
dados da Identificação Civil Nacional (ICN), 
mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), cada número de CPF que identifica 
um cidadão estará vinculado aos respectivos 
dados biométricos dessa pessoa, o que ga-
rantirá a unicidade dos registros, bem como 
a identificação inequívoca do cidadão.

a Resolução foi aprovada por unanimida-
de dos membros do Comitê, demonstrando 
o firme entendimento existente entre os 
órgãos responsáveis pelo projeto, na busca 

por resultados mais rápidos para a socie-
dade. O uso do CPF para identificar o cida-
dão brasileiro representa uma medida com 
menor custo para os cidadãos, empresas e 
órgãos públicos, e que vai propiciar a simpli-
ficação e a ampliação no acesso a diversos 
serviços públicos.

O Comitê gestor do ICN já iniciou o deba-
te com os órgãos estaduais de identificação 
civil para definição dos padrões técnicos de 
interoperabilidade da base biométrica e ge-
ração do CPF para emissão dos documentos 
de identidade.
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Como anualmente acontece no Brasil, o 
Instituto Brasileiro de geografia e Estatísti-
ca (IBgE), utilizando a base de informações 
colhidas gratuitamente junto aos mais de 8 
mil cartórios brasileiros, divulgou no final do 
mês de novembro o trabalho “Estatísticas do 
Registro Civil”, com os dados referentes ao 
ano de 2016 e que mapeou a atual reali-
dade das famílias e da população brasileira.

Segundo o levantamento, em 2016, ocor-
reram e foram registrados 2.793.935 nasci-
mentos no Brasil, o que indica uma queda 
(-5,1%) na comparação com 2015, quando 
tinham sido registrados 2.945.344 nasci-
mentos. Foi a primeira queda desse número 
desde 2010, incluindo o total e as grandes 
Regiões. Entre as unidades da Federação, 
apenas Roraima teve um pequeno contin-
gente positivo.

Foram registrados 1.095.535 casamentos 
civis em 2016 em todo o País, sendo 5.354 
entre pessoas do mesmo sexo. houve que-
da (-3,7%) em relação a 2015. a redução 
foi observada tanto nos casamentos entre 

IBGE divulga “Estatísticas 
do Registro Civil de 2016”
COM BaSE NaS INFORMaçõES gRaTuITaS PRESTaDaS PElOS CaRTóRIOS DE REgISTRO 
CIVIl DE TODO O BRaSIl, INSTITuTO MaPEIa CRESCIMENTO DEMOgRáFICO NO PaÍS

NaCIONal

avanços no combate à 
mortalidade infantil: em 
1976, os óbitos menores de 
1 ano e de menores de 5 
anos representavam 27,8% 
e 34,7% do total de óbitos, 
respectivamente. Em 2016, 
passaram a representar 2,4% e 
2,9%, respectivamente.

cônjuges de sexos diferentes quanto para os 
cônjuges do mesmo sexo, com exceção das 
Regiões Sudeste e Centro-Oeste que apre-
sentaram aumento nos casamentos civis en-
tre pessoas do mesmo sexo.

Foram concedidos 344.526 divórcios em 
1ª instância ou por escrituras extrajudiciais 
em 2016, um aumento de 4,7% em relação 
a 2015, quando foram concedidos 328.960 
divórcios.

O volume de óbitos registrados no Brasil 
entre 2006 e 2016 aumentou em 24,7%, 
com redução expressiva da mortalidade até 
os 14 anos de idade e aumento nas idades 
mais avançadas, em especial acima dos 50 
anos, um reflexo do envelhecimento popu-
lacional. Em 2016, considerando apenas os 
óbitos por causas externas, um homem de 
20 anos tinha onze vezes mais chance de não 
completar os 25 anos do que uma mulher.

 
NascimeNtos têm 
primeira queda desde 2010
Pela primeira vez desde 2010, foi verificada 
uma queda no total de registros de nasci-
mentos do País e em todas as grandes Re-
giões. Na comparação com 2015, o Brasil 
apresentou uma redução média de -5,1% 
no total de nascimentos. a região com me-
nor queda foi a Sul com -3,8% e o Centro
-Oeste, com maior queda, -5,6%.

O Estado de Pernambuco foi o que regis-
trou a maior queda no volume de registros 
de nascimentos (-10,0%) no Nordeste e no 
País. Roraima foi a única unidade da Fede-
ração que apresentou aumento de nasci-
mentos ocorridos e registrados entre 2015 
e 2016, 3,9%. No Norte, a maior queda 
nos nascimentos foi registrada no Tocantins, 
com -8,0%. No Nordeste, a menor e a maior 

queda nos nascimentos foram registradas 
no Maranhão (-2,3%) e em Pernambuco 
(-10,0%), respectivamente. No Sudeste, as 
quedas variaram de -5,1% em São Paulo e 
-6,5% no Rio de Janeiro. No Sul as quedas 
nos nascimentos foram relativamente me-
nores, variando de -2,2% em Santa Catarina 
e -4,7% no Rio grande do Sul. No Centro
-Oeste, a redução no número de nascimen-
tos foi maior para o Mato grosso (-6,8%) e 
menor para o Mato grosso do Sul (-4,0%).

a distribuição percentual dos nascimentos 
por grupo de idade da mãe se manteve inal-
terada em relação a 2015. Os nascimentos 
na região Norte têm maior concentração 
no grupo de idade das mães de 20-24 anos 
(29,6% dos nascimentos). Por outro lado, as 
regiões Sul e Sudeste têm o perfil mais en-
velhecido da curva de distribuição dos nasci-
mentos por idade da mãe. Nessas regiões, o 
maior percentual de nascimentos ocorre en-
tre as mulheres de 25-29 anos (Sul, 24,7% e 
Sudeste, 24,3%), 20-24 anos (23,5%) e 30-
34 anos (22,1%)

casameNtos têm redução 
de 3,7% de 2015 para 2016
Foram registrados 1.095.535 casamentos 
civis em 2016 em todo o País, sendo 5.354 
entre pessoas do mesmo sexo. houve re-
dução de 3,7% no total de casamentos re-
gistrados em relação ao ano de 2015. Essa 
redução foi observada em todas as grandes 
Regiões do País, variando de -4,6% no Nor-
deste a -1,3% no Norte.

Este comportamento foi observado tanto 
nos casamentos entre cônjuges de sexos di-
ferentes quanto para os cônjuges do mesmo 
sexo, a exceção das Regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste que apresentaram aumento nos 
casamentos civis entre pessoas do mesmo 
sexo, de 1,6% e 7,7%, respectivamente.

Das 27 unidades da Federação, 20 apre-
sentaram redução dos registros civis de 
casamentos entre 2015 e 2016, sendo o 
Piauí (-13,2%), alagoas (-12,5%) e Paraíba 
(-11,3%), com reduções acima de 10,0%. O 
amapá se destaca pelo aumento de 20,0% 
no número de casamentos registrados.

Para cada mil habitantes do País com 15 
anos ou mais de idade, sete registraram ca-
samento civil em 2016. a taxa de nupciali-
dade legal é menor da região Sul (6,03 casa-
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Foram registrados 1.095.535 
casamentos civis em 2016 em 
todo o País, sendo 5.354 entre 
pessoas do mesmo sexo

mentos por mil habitantes com 15 anos ou 
mais de idade) e maior no Sudeste (8,35‰).

Nas uniões civis entre cônjuges solteiros 
de sexos diferentes, para o Brasil, a diferença 
das idades médias ao contrair a união entre 
homens e mulheres era de aproximadamen-
te 2 anos, sendo que os homens se uniram 
em média aos 30 anos e as mulheres aos 
28 anos. Já entre cônjuges do mesmo sexo, 
a idade média ao contrair a união era de 
aproximadamente 34 anos, tanto para os 
homens, quanto para as mulheres.

divórcios aumeNtam 4,7% 
eNtre 2015 e 2016
Em 2016, foram apurados 344.526 divór-
cios concedidos em 1ª instância ou por 
escrituras extrajudiciais, com um aumento 
de 4,7% em relação a 2015. Em média, o 
homem se divorcia mais velho que a mulher, 
com 43 anos dele contra 40 dela. No Brasil, 
o tempo médio entre a data do casamento 
e a data da sentença ou escritura do divórcio 
é de 15 anos.

ao avaliar os divórcios por tipo de arranjo 
familiar observou-se que a maior proporção 
das dissoluções ocorreu em famílias consti-
tuídas somente com filhos menores de ida-
de (47,5%) e em famílias sem filhos (27,2%). 
a guarda dos filhos menores é predominan-
temente da mãe, apresentando pequena va-
riação negativa de 2015 (78,8%) para 2016 
(74,4%). a guarda compartilhada aumentou 
de 12,9% em 2015 para 16,9% em 2016.

óbitos aumeNtam 24,7% 
em dez aNos, em especial 
Nas faixas etárias mais altas
O volume de óbitos registrados no Brasil 
nos últimos 10 anos teve um acréscimo de 
24,7%, passando de 1.019.393 registros em 
2006 para 1.270.898 em 2016, consideran-
do os registros com informações de sexo e 
idade da pessoa falecida. Enquanto nas ida-
des iniciais os declínios foram significativos, 
foram observados aumentos importantes 
para as idades acima de 50 anos, fruto do 
envelhecimento populacional.

Em 1976, os óbitos menores de 1 ano e de 
menores de 5 anos representavam 27,8% e 
34,7% do total de óbitos, respectivamente. 
Quarenta anos depois, os avanços consegui-
dos em termos de diminuição da mortalida-
de das crianças menores de 5 anos foram 
significativos e estes percentuais passaram a 
representar 2,4% e 2,9%, respectivamente.

Por outro lado, o aumento dos óbitos da 
população com idades acima de 65 anos 
foi significativo, de 34,7% em 1976 para 
58,5% em 2016. Esta tendência de aumen-
to do número de óbitos nestas faixas etárias 
é explicada pela diminuição generalizada 
dos níveis de mortalidade nos demais gru-
pos de idade. Pessoas que até então não 
conseguiam alcançar as idades mais avança-
das, em função do alto nível de mortalidade, 
começaram a envelhecer, fazendo com que 
o número de óbitos acima de 65 anos au-
mentasse ao longo deste período.

Normalmente, a mortalidade masculina é 
superior à feminina ao longo de toda a vida, 
com ênfase entre os jovens e adultos jovens, 
por conta de causas externas (homicídios, 
suicídios, acidentes de trânsito, afogamen-
tos, quedas acidentais etc.) que incidem com 
mais intensidade na população masculina.

Em 2016, a sobremortalidade masculina 
por causas externas no grupo de 20 a 24 
anos foi de 11,1 vezes, isto é, um homem de 
20 anos tinha 11 vezes mais chance de não 
completar os 25 anos do que se fosse mu-
lher. Em 1976, este valor era 4,6 vezes, um 

acréscimo de 141,3% neste período. Con-
tudo, se forem considerados somente os 
óbitos por causas naturais no grupo de 20 
a 24 anos, um homem de 20 anos teria 2,2 
vezes mais chance de não completar os 25 
anos do que uma mulher na mesma idade.

Para a população feminina observou-se 
um declínio do número de óbitos por causas 
externas, entre 2006 e 2016, até os 29 anos 
de idade e no grupo de 40 a 44 anos. Para 
os homens, o declínio do volume de óbitos 
vai até os 14 anos de idade, aumentando 
significativamente a partir dos 15 anos até 
os 39 anos, em função de causas violentas. 
Os maiores aumentos relativos tanto para 
homens quanto para as mulheres, conside-
rando as mortes por causas externas, foram 
observados no grupo de 80 anos ou mais, 
42,2% e 62,8% para os homens e mulheres, 
respectivamente.

No grupo de homens de 15 a 24 anos, 
algumas unidades da Federação diminuíram 
significativamente a quantidade de óbitos 
por causas externas, como São Paulo, Es-
pírito Santo, Mato grosso do Sul, Paraná, 
Rondônia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Pernambuco e Minas gerais. 
No outro extremo, há as unidades da Fede-
ração que aumentaram o volume de óbitos 
entre 2006 e 2016 para este contingente 
populacional. No caso do estado da Bahia, 
o incremento foi de 171,3%. Os maiores au-
mentos pertenceram aos estados das Regi-
ões Norte e Nordeste do País.
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Novos modelos de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito. Mudança institui a obrigatoriedade do lançamento do CPF em todos 
os documentos, traz novas nomenclaturas e novos campos para registro.

Cartórios do Brasil passam a 
emitir novos modelos de certidões 
de nascimento, casamento e óbito
DOCuMENTOS TERãO NOVOS FORMaTOS E DaDOS, COMO a OBRIgaTORIEDaDE 
DE INCluSãO DO CPF. NORMa TaMBÉM DISCIPlINa REgISTROS DE SOCIOaFETIVIDaDE, 
BaRRIga DE aluguEl E REPRODuçãO aSSISTIDa DIRETO EM CaRTóRIO.

CaPa

Desde o dia 21 de novembro, começaram 
a valer em todo o Brasil os novos modelos 
para as certidões de nascimento, casamen-
to e óbito que, entre outras mudanças, 
instituem a obrigatoriedade do lançamento 
do CPF em todos os documentos, a per-
missão para a realização do registro de 
paternidade e/ou maternidade socioafetiva 
– homoafetiva ou heteroafetiva - direto em 
Cartório e a regulamentação nacional do 
registro de filhos gerados por técnicas de 
reprodução assistida, entre eles a barriga 
de aluguel. 

as alterações constam no Provimento nº 
63/2017, editado pela Corregedoria Nacio-
nal de Justiça, órgão do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), responsável pela definição 
das normas de trabalho das unidades de 
registro. Nos documentos emitidos pelos 

Cartórios, além da obrigatoriedade da indi-
cação do número do CPF, institui-se o cam-
po filiação – para a indicação dos nomes 
dos pais, que podem ser heterossexuais ou 
homossexuais – assim como a substituição 
de avós maternos e paternos pela nomen-
clatura ascendentes.

Também foram incluídas alterações rela-
tivas ao campo Naturalidade, uma vez que 
os pais poderão optar, no ato de registro, 
pela indicação do local de nascimento ou de 
residência da família como sendo a cidade 
natural do recém-nascido, mudança prevista 
pela lei Federal nº 13.484/17. Outra altera-
ção é a inclusão de um quadro onde serão 
lançados os demais documentos, como Rg, 
CNh, Passaporte, e que poderão ser emiti-
dos pelos Cartórios de Registro Civil, agora 
nominados como Ofícios da Cidadania.

paterNidade e 
materNidade socioafetiva
a norma também prevê que o reconhe-
cimento da paternidade ou maternidade 
socioafetiva se dê diretamente Registro 
Civil de Pessoas Naturais, sem a necessi-
dade de advogados ou de ação no Poder 
Judiciário. Neste caso, quando uma crian-
ça não tem em seu registro o nome do pai 
ou da mãe, ou quando há o falecimento 
de um deles, passando o menor a conviver 
com o novo companheiro (a) do genitor, 
o vínculo constituído entre ambos poderá 
constar diretamente na certidão de nasci-
mento. Segundo o entendimento da Cor-
regedoria Nacional de Justiça, o número 
máximo está limitado a quatro: dois pais 
e duas mães.

Em reunião realizada com a Corregedoria 
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O reconhecimento espontâneo da pa-
ternidade não representará um obstáculo 
para uma discussão judicial sobre a verdade 
biológica.

barriga de aluguel 
e reprodução assistida
Na norma, também foram contempladas 
a possibilidade de registro de nascimen-
to de crianças nascidas por técnicas de 
reprodução assistida como, por exem-
plo, inseminação artificial, doação de 

CNJ revogou entendimento anterior e agora permite o registro de filhos havidos por meio 
de técnicas de reprodução assistida sem a indicação dos doadores de gametas

Provimento possibilita a inclusão de paternidade e maternidade socioafetiva diretamente 
em Cartório, porém limitando-se à inclusão de no máximo dois pais e duas mães

gametas, barriga de aluguel e post mor-
tem – ou seja, quando o genitor doador 
de material genético for falecido – di-
retamente no Cartório de Registro Civil. 

Para o registro, o CNJ revogou entendi-
mento de sua norma anterior, que exigia 
que o documento firmado pelo diretor da 
clínica responsável pela fertilização indicas-
se os doadores de material genético. Este 
entendimento contrariava o disposto pelo 
Conselho Federal de Medicina (CMF), e foi 
motivo de diversas críticas por inibir os do-
adores, uma vez que eles poderiam vir a ser 
identificados posteriormente. Na hipótese 
de barriga de aluguel, também não consta-
rá do registro o nome da parturiente.

O Provimento deixou ainda a possi-
bilidade de anotação ou averbação de 
documentos nos registros. a averbação 
de CPF é gratuita para qualquer pessoa, 
independentemente da condição sócio-e-
conômica. Quanto ao CPF, o provimento 
estabeleceu a necessidade de o registra-
dor, antes da emissão de certidões refe-
rentes a registros antigos, buscar proceder 
a averbação do CPF. Nos registros novos 
já deverá constar o CPF, sendo possibili-
tada sua averbação posterior, caso haja 
dificuldades no sistema da Receita Federal 
no momento do registro. Na anotação ou 
averbação de demais documentos é auto-
rizada a cobrança de emolumentos, já que 
trata-se de ato facultativo.

Nacional de Justiça no último dia 5 de de-
zembro, da qual participaram o juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional, Márcio Evange-
lista Ferreira da Silva o presidente da ar-
pen-Brasil, arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
o 2º vice-presidente, luis Carlos Vendramin 
Júnior, e o membro do Conselho Superior 
da entidade e ex-presidente, Calixto Wen-
zel, em relação ao Provimento nº 63/2017, 
nos casos relativos à multiparentalidade, 
restou que a interpretação correta é a pos-
sibilidade de, mesmo havendo um pai e 
mãe biológicos, serem acrescentados pais 
socioafetivos. 

assim, havendo um pai biológico poderá 
ser acrescido um pai socioafetivo; havendo 
uma mãe biológica poderá ser acrescida 
uma mãe socioafetiva Todavia, conforme o 
provimento, fica limitado a dois pais e duas 
mães em cada registro, um(a) biológico e 
um(a) socioafetivo. Sempre que houver o 
reconhecimento socioafetivo em registro 
que consta filiação biológica, os pais bioló-
gicos devem concordar.

O reconhecimento desse tipo de pater-
nidade ou maternidade gera os mesmos 
direitos e obrigações legais perante o filho, 
que também goza dos mesmos direitos de 
um filho biológico ou adotivo, sendo irre-
vogável após sua constituição. Se o filho for 
maior de doze anos, o reconhecimento da 
paternidade ou maternidade socioafetiva 
exigirá seu consentimento. 
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CGJ/PR expede circular sobre 
socioafetividade no Registro Civil
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO PARANÁ
R Pref Rosaldo gomes M leitão, S/N
Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210
Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

DECISÃO
SEI N. 0080006-25.2017.8.16.6000

1. O Provimento n. 63/2017 da Correge-
doria Nacional de Justiça, que atribuiu aos 
registradores civis das pessoas naturais a 
competência para o reconhecimento vo-
luntário da paternidade/maternidade so-
cioafetiva (art. 11), também lhes permite a 
recusa da prática do ato, quando houver 
suspeita de fraude, falsidade, má-fé, vício 
de vontade, simulação ou dúvida sobre a 
configuração do estado de posse, nos ter-
mos de seu art. 12:

Art. 12. Suspeitando de fraude, falsi-
dade, má-fé, vício de vontade, simu-
lação ou dúvida sobre a configuração 
do estado de posse de filho, o regis-
trador fundamentará a recusa, não 
praticará o ato e encaminhará o pedi-
do ao juiz competente nos termos da 
legislação local.

Ocorre que, no plano dos fatos, o víncu-
lo socioafetivo, que caracteriza a posse do 
estado de filho afetivo, essencial ao reco-
nhecimento do parentesco civil (CC, art. 
1.593), constitui algo difícil de ser apreen-
dido, sobretudo porque o ato normativo 
(CNJ) não definiu os critérios para a sua 
caracterização.

2. assim, considera-se oportuna a indica-
ção dos elementos fáticos, arrolados 
pela doutrina, para a caracterização da 
posse de estado de filho afetivo, como 
forma de subsidiar o cumprimento do art. 
12 do Provimento n. 63/2017 pelos Regis-
tradores Civis paranaenses, ou seja, elemen-
tos para fundamentar eventual recusa na 
prática do ato.

2.1. Da posse de estado de filho afetivo.
Como esclarece Everton leandro da COS-
Ta, “[a] filiação socioafetiva é compreen-
dida como uma relação jurídica de afeto 
com o filho de criação, como naqueles 
casos que mesmo sem nenhum víncu-
lo biológico os pais criam uma criança 
por mera opção, velando-lhe todo amor, 
cuidado, ternura, enfim, uma família, em 
tese, perfeita” (COSTa, Everton leandro da 
Costa . Paternidade Socioafetiva. Disponí-
vel em: https://evertonadvprof.jusbrasil.
com.br/artigos/121935593/paternidade- 
socio-afetiva. acesso em 4.12.2017).

Cumpre destacar que, ao contrário das fi-
liações biológica e registral, o vínculo de 
filiação afetiva se estabelece com o tempo, 
com a convivência, com os cuidados, com a 
assistência material, espiritual e psicológica. 
Enfim, pela dedicação de amor e de afetivi-
dade. apresenta-se nesse comportamento o 
que poderíamos classificar como de conteú-
do interno, mas exteriorizado também por 
meio de atos públicos, sociais, como por 
exemplo nas relações escolares, de modo 
que se apresenta como verdadeiro filho.

Nas palavras de luiz Edson FaChIN, “[…] a 
paternidade se constrói; não é apenas um 
dado: ela se faz” (FaChIN, luiz Edson. Esta-
belecimento da filiação e paternidade pre-
sumida. Porto alegre: Fabris, 1992. p. 23).

assim, fica evidenciado o entendimento 
de que o laço biológico, apesar de dever 
ser considerado, é insuficiente para que se 
determine a paternidade socioafetiva, uma 
vez que esta última envolve elementos não 
tão palpáveis quanto os dados genéticos 
(VENCElau, Rose Melo. O Elo Perdido da 
Filiação: entre a verdade jurídica, biológi-
ca e afetiva no estabelecimento do vín-
culo paterno-filial. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004. p. 113.)

afirma-se, portanto, a paternidade so-
cioafetiva, traduzida juridicamente no 

que se denomina posse de estado de 
filho (FaChIN, luiz Edson. Da Paternidade: 
relação biológica e afetiva. Belo horizonte: 
Del Rey, 1996. p. 36).

Nesse sentido, Maria Berenice DIaS afirma 
que “quando as pessoas desfrutam de 
situação jurídica que não corresponde à 
verdade, detêm o que se chama de posse 
de estado” (DIaS, Maria Berenice. Manual 
de Direito das Famílias. 8. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 371).

No caso da posse de estado de filho afeti-
vo, é possível dizer que esta nasce com a 
exteriorização da paternidade, com o pare-
cer se portar como pai.
Thiago Felipe Vargas SIMõES diz que:

“[a] posse do estado de filho se configura 
sempre que alguém age como se fosse o 
filho e outrem como se fosse o pai, pouco 
importando a existência de laço biológico 
entre eles. É a confirmação do parentes-
co/filiação socioafetiva, pois não há nada 
mais significativo do que ser tratado 
como filho no seio do núcleo familiar e 
ser reconhecido como tal pela sociedade, 
o mesmo acontecendo com aquele que 
exerce a função de pai.

A posse de estado de filho, nada mais é, 
do que a prática de reiterados atos dos 
núcleos familiares, diante de uma íntima e 
longa relação de afeto, cuidado, preocu-
pação e outros sentimentos que surgem 
com o carinho.” (SIMÕES, Thiago Felipe 
Vargas. Família, afeto e sucessão. 2007. 
Tese (Mestrado em Direito) - PUC/SP.

Disponível em: https://sapientia.pucsp.br/
bitstream/handle/7818/1/Thiago%20Feli-
pe%20Vargas%20Simoes.pdf).

assim, é possível observar que a doutrina 
confere grande importância à posse de esta-
do de filho por acreditar que o instituto repre-
senta a realidade na qual se insere a criança.

CaPa
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Para reconhecer a paternidade socioafeti-
va, a doutrina adota a teoria da aparência, 
mediante a qual são analisados os elemen-
tos nomen, tractatus e reputatio - per-
tencentes à trilogia clássica – (NOguEIRa, 
Jacqueline Filgueras. A Filiação que se 
constrói: o reconhecimento do afeto como 
valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica 
Editora, 2001, p. 115).

No mesmo sentido, luiz Edson FaChIN en-
sina que “[a]usente no texto codificado, 
presente na base informativa de reformas 
no direito estrangeiro, a posse do estado 
de filho tem nos seus elementos consti-
tutivos um espelho: nomem, tractatus e 
fama. A visibilidade de relação ascenden-
te-descendente, e vice-versa” (FaChIN, 
luiz Edson. Elementos Críticos do Direito 
de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 
pág. 309).

Por nomen entende-se a utilização do 
nome de família; por tractatus, o trata-
mento dos supostos pais, ao assegurarem 
a educação, instrução e manutenção; por 
fim, a reputatio (ou fama) se dá pela no-
toriedade social da filiação, pelo reconheci-
mento de terceiros da existência de vínculo 
filial (FaChIN, 1996, p. 69).

Desse modo, para que se possa conferir 
a posse de estado de filho a alguém, 
é preciso que se observe a utilização do 
nome, o tratamento dispensado e o reco-
nhecimento do vínculo pela sociedade. 
Entre esses três critérios, contudo, a dou-
trina e a jurisprudência não têm priorizado 
a utilização do sobrenome, uma vez que 
este não é decisivo para a construção da 
filiação.

O mesmo não ocorre com o tratamento, 
considerado o item mais importante, já que 
é por meio dele que se analisa o cuidado 
despendido à criança. Posto isso, a fama, 
ou a notoriedade, seria apenas uma con-
sequência do tratamento (NOguEIRa, op. 
cit., p. 116).

É preciso observar, todavia, que esses últi-
mos elementos dependem de fatores como 
personalidade, condição social e capacida-
de econômica de cada pessoa. assim, para 

que a análise seja a mais objetiva pos-
sível, seria necessário observar a proteção 
e amparo econômico, com a manutenção 
das necessidades básicas da criança, e a 
afetividade a ela dispensada, demonstra-
da pelo amor, carinho e respeito (WElTER, 
Belmiro Pedro. Igualdade entre as Filiações 
Biológica e Socioafetiva. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 158).

Para Denise Damo COMEl, “[d]isso se ex-
trai que a paternidade socioafetiva deve 
se exteriorizar numa relação de poder 
familiar. Com efeito, o poder familiar é 
o encargo atribuído pela lei ao pai e a 
mãe de criar e educar o filho menor, as-
segurando-lhe o atendimento de todos os 
direitos que lhe são reconhecidos como 
pessoa, em face de sua condição pecu-
liar de desenvolvimento. Poder familiar, 
aliás, que consiste no vértice e no centro 
do sistema civil de proteção da criança e 
do adolescente, tanto do ponto de vista 
sociológico, quanto jurídico, sendo a figu-
ra de conteúdo mais amplo e regulação 
mais completa, que se constitui no pa-
radigma e ponto de referência de outras 
figuras de proteção da infância e ado-
lescência. E é justamente nesta relação 
que se materializarão os três elementos 
que constituem a paternidade socioafe-
tiva.” (COMEl, Denise Damo. Sociedade 
socioafetiva e poder familiar. Disponível 
em <https://jus.com.br/artigos/52255/pa-
ternidade-socioafetiva-e-poder-familiar>. 
acesso em: 4.12.2017).

Seja como for, é possível afirmar que a con-
jugação desses três elementos não é taxa-
tiva, dependendo da análise casuística para 
que se configure ou não a posse de estado 
de filho afetivo.

Ocorre, contudo, a existência de um quarto 
fator a ser analisado, além dos elementos já 
elencados: o tempo. Por se considerar que 
o vínculo afetivo é uma construção diária, 
não há como se caracterizar a posse de es-
tado de filho se ela não perdurar no tempo. 
Ela não precisa necessariamente ser atual, 
mas deve se prolongar no tempo para que 
se constitua o vínculo paterno-filial.

Sobre isso explica luiz Edson FaChIN: “[e]

m regra, as qualidades que se exigem es-
tejam presentes na posse de estado são: 
publicidade, continuidade e ausência de 
equívoco. A notoriedade se mostra na 
objetiva visibilidade da posse de estado 
no ambiente social; esse fato contínuo, 
e essa continuidade, que nem sempre 
exige atualidade, deve apresentar certa 
duração que revele estabilidade. Os fatos, 
enfim, dos quais se extrai a existência da 
posse de estado não devem causar dú-
vida ou equívoco” (FaChIN, 1996, p. 70).

Jacqueline Filgueiras NOguEIRa conclui 
que “[é] através dos elementos clássicos: 
nome, trato e fama, acrescidos de uma 
certa duração capaz de revelar estabili-
dade, que a ‘posse de estado de filho’ se 
caracteriza, revelando, assim, a face so-
cioafetiva da filiação” (NOguEIRa, 2001, 
p. 118).

2.2. Em suma, a caracterização da pater-
nidade socioafetiva depende da análise 
particular de cada um dos fatores acima 
indicados (doutrina) e que podem levar à 
posse de estado de filho afetivo.

3. Expeçam-se ofícios-circulares aos agen-
tes delegados e 
Juízes Corregedores do Foro Extrajudicial, 
instruídos com cópias deste despacho.

4. Dê-se ciência aos Juízes auxiliares da 
Corregedoria-geral de Justiça, aos assesso-
res Correcionais e aos assessores da Corre-
gedoria da Justiça.

Curitiba, 5 de dezembro de 2017.

Des. MÁRIO HELTON JORGE
Corregedor da Justiça

Documento assinado eletronicamente  
por Mario Helton Jorge, Corregedor, 
em 06/12/2017, às 14:47, 
conforme art. 1º, III, “b”, da lei 11.419/2006.

a autenticidade do documento pode ser 
conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/
validar informando o código verificador 
2496940 e o código CRC BE12572B.
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No último mês de novembro, a Corregedo-
ria Nacional de Justiça (CNJ) publicou dois 
novos provimentos com importantes modifi-
cações relativas ao serviço extrajudicial, com 
impactos diretos para o Registro Civil e para 
toda a sociedade. 

No dia 14, foi divulgado o Provimento nº 
62, que dispõe sobre a uniformização dos 
procedimentos para a aposição de aposti-
la, no âmbito do Poder Judiciário da Con-
venção sobre a Eliminação da Exigência de 
legalização de Documentos Públicos Estran-
geiros, celebrada na Convenção de haia. Já 
no dia 17, foi publicado o Provimento nº 63, 
que institui modelos únicos de certidão de 
nascimento, de casamento e de óbito; sobre 
o reconhecimento voluntário e a averbação 
da paternidade e maternidade socioafetiva; 
e sobre o registro de nascimento e emissão 
da respectiva certidão dos filhos havidos por 
reprodução assistida.

Em entrevista exclusiva, o juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), Már-
cio Evangelista Ferreira da Silva, autor intelec-
tual das duas normas comenta as principais 
mudanças trazidas com os dois provimentos 
e outras medidas que ainda devem ser toma-
das pela Corregedoria Nacional de Justiça. 

Revista Irpen-PR - O Provimento nº 
63/2017 instituiu novos modelos para 
as certidões de Registro Civil. Qual a 
importância desta modificação?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - O 
Provimento é, na verdade, a junção de três 
atos. Recebi três minutas diferentes que tra-
tavam sobre modelos de certidões, paterni-
dade socioafetiva e CPF e optei por juntar 
todo o assunto em um único ato. Esse Provi-
mento trata de uma ampla modernização do 
Registro Civil e veio reunir outros provimen-
tos da Corregedoria Nacional, mas também 

Juiz auxiliar da CNJ, Márcio Evangelista: “estes Provimentos trouxeram inovações e 
modernização para a atividade”

“Provimentos tratam de uma ampla
modernização do Registro Civil”
JuIz auXIlIaR Da CORREgEDORIa NaCIONal DE JuSTIça, MáRCIO EVaNgElISTa FERREIRa 
Da SIlVa COMENTa MuDaNçaS INTRODuzIDaS PElOS PROVIMENTOS Nº 62 E Nº 63

CaPa

“Recebi três minutas diferentes 
que tratavam sobre modelos 
de certidões, paternidade 
socioafetiva e CPF e optei por 
juntar todo o assunto em um 
único ato”

trazer inovações e modernização. O CPF é 
necessário nas certidões porque será a base 
do ICN (Identificação Civil Nacional), então 
nós temos que começar a ter uma base lim-
pa. Toda certidão de nascimento com CPF, 
toda certidão de nascimento batida com o 
título de eleitor, e o título de eleitor batido 
com a certidão de nascimento. Então CPF, 
certidão de nascimento e título de eleitor: 
tendo essas três informações, nós teremos 
um documento seguro. 

Revista Irpen-PR – Por que foi impor-
tante regulamentar a paternidade e 
maternidade socioafetiva?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - 

Com relação à paternidade socioafetiva, não 
fizemos nada mais do que cumprir a decisão 
do STF (Supremo Tribunal Federal) e a deci-
são do STJ (Supremo Tribunal de Justiça). Já 
foi reconhecido pelo STF que é possível fazer 
a paternidade socioafetiva e já foi reconhe-
cido pelo STJ que é possível. Nós apenas re-
gulamentamos. O ministro (luiz) Fux deixou 
bem claro em sua decisão que é possível in-
cluir na certidão o nome do pai socioafetivo. 
O Provimento anterior tinha saído com essa 
intenção. Mas surgiram diversas interpreta-
ções e aí eu republiquei o Provimento alte-
rando um “ou” para “e”. 

Revista Irpen-PR - O CNJ dispensou a 
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identificação, pela clínica, dos doado-
res de materiais genéticos para fins de 
registro de reprodução assistida. Por 
que foi necessária essa mudança? 
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - 
Essa foi uma conversa que tivemos com o 
Conselho Federal de Medicina (CFM), e tam-
bém já há algumas decisões judiciais dizen-
do que isso vedaria a questão da privacida-
de das pessoas. Mas o Conselho Federal de 
Medicina já tem uma resolução dizendo que 
não era necessária essa identificação. Então, 
nós apenas seguimos a linha. Mais uma vez 
nós seguimos a expertise de cada matéria. 
Se o Conselho Federal de Medicina, que tra-
ta da reprodução assistida, entende que não 
há necessidade disso, nós que somos juristas 
não temos que trazer isso. 

Revista Irpen-PR - Já com relação ao 
Provimento nº 62, por que a necessida-
de de se delimitar a cada especialidade 
a prática do apostilamento aos seus 
atos específicos?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva 
- Porque desde o início do apostilamento, 
tanto pela resolução do Plenário do CNJ 
quanto pelo Provimento da Corregedoria 
Nacional, essa já era uma ideia de que todo 
mundo fizesse. Todas as atividades fizessem. 
Por que da necessidade de limitar a cada 
uma das naturezas suas atribuições? Porque 
no decorrer deste ano nós constatamos que 
alguns atos praticados por notários e regis-
tradores, não da sua expertise, foram prati-
cados com erros. Nós tivemos reclamações 
internacionais a respeito disso. Então, este 
provimento veio confirmando a necessidade 
de restringir cada atribuição para cada ex-
pertise, porque daí o erro é bem menor.

Revista Irpen-PR - Também ficou ex-

pressa a proibição do reconhecimento 
de firma e posterior apostilamento em 
documentos públicos, como em uma 
matrícula de imóveis ou uma certidão 
de registro civil. Por que esta vedação?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - 
Porque é desnecessário o reconhecimento 
desta firma. Para reconhecer a autenticida-
de do documento de uma matrícula, de um 
documento público, produzido por notários 
e registradores basta fazer o acesso à central 
de sinais de fé pública. E o grande proble-
ma que resultou na vedação também é que 
estavam tirando cópia autenticada de tudo, 
coibindo a ideia de autenticação de docu-
mentos públicos. Com a proibição, estamos 
tentando coibir esse tipo de procedimento.

Revista Irpen-PR - Com base no Provi-
mento nº 62, como se dará o apostila-
mento de documentos eletrônicos?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - 
No Provimento nº 62 há previsão de que 
com o documento eletrônico não há neces-
sidade de impressão para lavrar o apostila-
mento. Basta que a pessoa leve o arquivo ou 
que o próprio notário ou registrador baixe o 
arquivo e já faça o upload no sistema SEI. 
Fazendo isso, ele já está apostilado. No en-
tanto, como nosso sistema SEI é um sistema 
híbrido, eletrônico e físico, há a necessida-
de de que o notário e o registrador depois 
de fazer todo esse serviço, imprima nele o 
documento e cole na apostila. Inclusive no 
Provimento está dizendo que é proibido o 
notário ou o registrador entregar só a apos-
tila sem anexar o documento.

Revista Irpen-PR - Com relação ao Pro-
vimento destinado a regulamentar a 
usucapião extrajudicial. Como foi cons-
truído o texto?

Márcio Evangelista Ferreira da Silva - a 
minuta nada mais é do que uma compilação 
de todas as ideias das associações e das Cor-
regedorias. alguns provimentos já tinham 
sido publicados por algumas Corregedorias, 
então nós juntamos todas as ideias e fize-
mos uma norma geral abstrata.

Revista Irpen-PR - Também está pre-
vista a publicação de um Provimento 
sobre mediação e conciliação extraju-
dicial. Como está esse processo?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - a 
minuta está pronta, mas não cabe apenas 
à Corregedoria Nacional. O CNJ tem uma 
Comissão de Conciliação e Mediação que é 
coordenada pela conselheira Daldice (Maria 
Santana de almeida). Eu fiz a minuta, está 
pronta, mas tem algumas ideias na Comis-
são que entram em contradição. Então, essa 
minuta será passada para a Comissão e se 
for aprovada, publicamos.

Revista Irpen-PR - Qual a importância 
desses dois institutos: a usucapião ex-
trajudicial e a mediação?
Márcio Evangelista Ferreira da Silva - 
Essas são formas de desjudicialização. Nós ti-
vemos como exemplo a lei 11.441/07 sobre 
divórcios, inventários e partilhas, que vimos 
que foi um sucesso. Então, se as partes têm 
como evitar o Judiciário e terem atendidas 
suas demandas, é isso que vai ser feito. Na 
usucapião, em vez de entrar com processo, 
a parte vai ao cartório. Na mediação e conci-
liação, em vez de entrar com uma demanda 
de um contra o outro, vai ao cartório e tenta 
resolver sua situação sem judicializar. Essa é 
a ideia de desjudicialização. Deixar para o 
Poder Judiciário somente as questões intrica-
das que não tem solução de acordo.

“O CPF é necessário nas 
certidões porque será a base 
do ICN (Identificação Civil 
Nacional), então nós temos que 
começar a ter uma base limpa”

“Este provimento veio 
confirmando a necessidade de 
restringir o apostilamento de 
documentos de cada atribuição 
para cada expertise, porque daí 
o erro é bem menor”

“Na mediação e conciliação, 
em vez de entrar com uma 
demanda de um contra o 
outro, vai ao cartório e tenta 
resolver sua situação sem 
judicializar. Essa é a ideia de 
desjudicialização”
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Em conformidade à edição do Provi-
mento nº 63/2017 pelo E. Conselho 
Nacional de Justiça, que institui modelos 
únicos de certidão de nascimento, casa-
mento e de óbito, a serem adotadas pe-
los ofícios de registro civil das pessoas na-
turais, e dispõe sobre o reconhecimento 
voluntário e a averbação da paternidade 
e maternidade socioafetiva no livro “a” e 
sobre o registro de nascimento e emissão 
da respectiva certidão dos filhos havidos 
por reprodução assistida, a Associação 
Nacional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil) vem, pela 
presente Nota de Esclarecimento, ma-
nifestar seu entendimento acerca do con-
teúdo de referido Provimento.

O referido provimento autorizou a re-
alização diretamente no cartório de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais de todo 
o Brasil, do reconhecimento de paterni-
dade e maternidade socioafetiva, bem 
como o estabelecimento da multiparen-
talidade , ou seja, a possibilidade de se 
ter mais de dois genitores no assento de 
nascimento.

Esse posicionamento pode ser veri-
ficado:
1-) nos considerandos do provimento, 
que cita expressamente o RE 898.060-
SC, jugado pelo STF em setembro de 
2016, que reconheceu a legalidade da 
multiparentalidade estabelecendo a se-
guinte tese: 
“A paternidade socioafetiva, declarada 
ou não em registro público, não impe-
de o reconhecimento do vínculo de 
filiação concomitante baseado na 

origem biológica, com os efeitos jurídi-
cos próprios” (grifamos) 
2-) no art. 14, que estabelece não po-
der o reconhecimento socioafetivo im-
plicar o registro de mais de dois pais e 
de duas mães, ou seja, a norma autoriza 
que seja feito diretamente no cartório 
de Registro Civil das Pessoas Naturais, o 
reconhecimento de paternidade e ma-
ternidade socioafetiva, mesmo existin-
do pai e mãe registral, pois no registro 
será possível ter no máximo dois pais e 
duas mães, sendo quatro no total, não 
podendo ser três pais e uma mãe e nem 
um pai e três mães. 
3-) no fato do reconhecimento de me-
nores depender de anuência do pai e 
da mãe registral que constar no termo, 
podendo ser de apenas um deles se no 
mesmo não constar ambos, e também 
do menor de idade que tenha 12 anos ou 
mais, conforme os § § 3º e 4º do art. 11. 

assim sendo, percebe-se, que o art. 
11, § 3º, do Provimento também refor-
ça a tese da multiparentalidade, pois ao 
exigir que o registrador civil colha assina-
tura no reconhecimento de paternidade 
e maternidade socioafetivo do pai E da 
mãe, ele expressamente manifesta, mais 
uma vez, que a multiparentalidade foi 
autorizada ser formalizada diretamente 
extrajudicialmente no cartório de Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais.

O citado art. 14 do Provimento esta-
belece, ainda, que o reconhecimento 
de paternidade socioafetiva deve ser 
feito de forma unilateral, ou seja, não é 
possível faze-lo simultaneamente de pai 

Arpen-Brasil divulga Nota de Esclarecimento 
sobre o Provimento nº 63/2017

e mãe, mas apenas de um pai ou uma 
mãe, devendo um dos pais e uma das 
mães serem registrais.

Dessa forma, as pessoas que já pos-
suam pai e mãe registral, para terem o 
reconhecimento de um pai e uma mãe 
socioafetivo, formando a multiparenta-
lidade, deverá o registrador civil realizar 
dois atos, um para o pai socioafetivo e 
outro para a mãe socioafetiva.

Neste sentido, a Arpen-Brasil orienta 
os Oficiais de Registro Civil das Pessoas 
Naturais a realizarem os reconhecimen-
tos de paternidade e ou maternidade 
socioafetiva, mesmo que já existam pai 
e mãe registral, respeitando sempre o 
limite instituído no Provimento de no 
máximo contar dois pais e também duas 
mães no termo.

Devem os Oficiais de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, também, quando o re-
conhecimento de paternidade ou mater-
nidade socioafetiva for processado pe-
rante cartórios diversos daquele em que 
está lavrado o assento de nascimento, 
em outra cidade ou estado, adotar as re-
gras previstas no Provimento 16 do CNJ.

Por fim, cumpre ressaltar aos Oficiais 
de Registro Civil das Pessoas Naturais 
que, sendo reconhecida a paternidade 
ou maternidade socioafetiva por tes-
tamento, este poderá ser realizado em 
qualquer uma das formas ordinárias ou 
especiais previstas no Código Civil, ou 
ainda por codicilo, sendo esta manifes-
tação de vontade, em qualquer um des-
tes casos, irrevogável nos termos do art. 
1.609, III do CC.
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O CORREGEDOR NACIONAL DE JUS-
TIÇA, usando de suas atribuições, legais e 
regimentais e

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);

CONSIDERANDO a competência do Po-
der Judiciário de fiscalizar os serviços nota-
riais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 
236, §1º, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência da Cor-
regedoria Nacional de Justiça de regula-
mentar a padronização das certidões de 
nascimento, casamento, óbito e certidão 
de inteiro teor (art. 19, caput, da lei de Re-
gistros Públicos);

CONSIDERANDO a existência de convê-
nio firmado entre a associação dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais (aRPEN-Brasil) 
e a Receita Federal do Brasil (RFB) que via-
biliza a integração da Central Nacional de 
Informações do Registro Civil (CRC) com o 
banco de dados da RFB;

CONSIDERANDO a gratuidade da in-
corporação do número do Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) aos documentos de 
identidade civil da união, dos Estados e do 
Distrito Federal e, mediante essa integração 
de dados, a possibilidade de verificação do 
cumprimento dos requisitos de elegibili-
dade para concessão e manutenção dos 
benefícios sociais pelo órgão concedente 
(art. 9º da lei n. 13.444, de 11 de maio 
de 2017);

CONSIDERANDO a possibilidade de a na-
turalidade do cidadão corresponder à do 
município em que ocorreu o nascimento 
ou à do município de residência da mãe 
do registrando, desde que localizado em 
território nacional, cabendo a opção ao de-
clarante no ato de registro de nascimento 
(art. 1º da lei n. 13.484, de 26 de setembro 
de 2017);

CONSIDERANDO a possibilidade, no 
caso de adoção iniciada antes do registro 
de nascimento, de o declarante optar pela 
naturalidade do município de residência do 
adotante na data do registro;

CONSIDERANDO a necessidade de 
constar no assento de casamento a na-
turalidade dos cônjuges (art. 1º da lei n. 
13.484/2017);

CONSIDERANDO a importância da inte-
gração de dados para aumentar a confia-
bilidade da documentação e diminuir as 
possibilidades de fraudes no país, além de 
contemplar as fontes primárias de todo e 
qualquer cidadão concernentes ao nasci-
mento, casamento e óbito, que compõem 
a base de dados da CRC;

CONSIDERANDO o eventual interesse de 
pessoa física de solicitar, quando da expedi-
ção de nascimento atualizada, a averbação 
de outros documentos, de forma a facilitar 
seu acesso a programas sociais e reunir in-
formações em documento único;

CONSIDERANDO o sistema de registro 
eletrônico, que facilita a interoperabilida-
de de dados (arts. 37 e seguintes da lei n. 
11.977, de 7 de julho de 2009);

CONSIDERANDO o direito do adotado de 
acesso irrestrito a todos os procedimentos 
e incidentes da adoção (art. 48 do Estatuto 
da Criança e do adolescente);

CONSIDERANDO a existência de regu-
lamentação pelas corregedorias-gerais de 
justiça dos Estados do reconhecimento 
voluntário de paternidade e maternidade 
socioafetiva perante os oficiais de registro 
civil das pessoas naturais;

CONSIDERANDO a conveniência de edi-
ção de normas básicas e uniformes para 
a realização do registro ou averbação, vi-
sando conferir segurança jurídica à pater-
nidade ou à maternidade socioafetiva es-
tabelecida, inclusive no que diz respeito a 
aspectos sucessórios e patrimoniais;

CONSIDERANDO a ampla aceitação dou-
trinária e jurisprudencial da paternidade e 
maternidade socioafetiva, contemplando 
os princípios da afetividade e da dignidade 
da pessoa humana como fundamento da 
filiação civil;

CONSIDERANDO a possibilidade de 
o parentesco resultar de outra origem 
que não a consanguinidade e o reco-
nhecimento dos mesmos direitos e qua-

lificações aos filhos, havidos ou não da 
relação de casamento ou por adoção, 
proibida toda designação discriminatória 
relativa à filiação (arts. 1.539 e 1.596 do 
Código Civil);

CONSIDERANDO a possibilidade de reco-
nhecimento voluntário da paternidade pe-
rante o oficial de registro civil das pessoas 
naturais e, ante o princípio da igualdade 
jurídica e de filiação, de reconhecimento 
voluntário da paternidade ou maternidade 
socioafetiva;

CONSIDERANDO a necessidade de aver-
bação, em registro público, dos atos judi-
ciais ou extrajudiciais que declararem ou 
reconhecerem a filiação (art. 10, II, do Có-
digo Civil);

CONSIDERANDO o fato de que a pater-
nidade socioafetiva, declarada ou não em 
registro público, não impede o reconheci-
mento do vínculo de filiação concomitan-
te baseado na origem biológica, com os 
efeitos jurídicos próprios (Supremo Tribunal 
Federal – RE n. 898.060/SC);

CONSIDERANDO o previsto no art. 227, 
§ 6º, da Constituição Federal e no art. 
1.609 do Código Civil;

CONSIDERANDO as disposições do Provi-
mento CN-CNJ n. 13, de 3 de setembro de 
2010, bem como da Resolução CNJ n. 175, 
de 14 de maio de 2013;

CONSIDERANDO o reconhecimento da 
união contínua, pública e duradoura entre 
pessoas do mesmo sexo como família, com 
eficácia erga omnes e efeito vinculante 
para toda a administração pública e de-
mais órgãos do Poder Judiciário (Supremo 
Tribunal Federal, aDPF n. 132/ RJ e aDI n. 
4.277/DF);

CONSIDERANDO a garantia do direito 
ao casamento civil às pessoas do mesmo 
sexo (Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 
1.183.378/ RS);

CONSIDERANDO as normas éticas para 
uso de técnicas de reprodução assistida, 
tornando-as dispositivo deontológico a ser 
seguido por todos os médicos brasileiros 
(Resolução CFM n. 2.121, DOu de 24 de 
setembro de 2015);

Provimento n° 63/2017 institui modelos únicos 
de certidão de nascimento, casamento e óbito
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CONSIDERANDO a necessidade de uni-
formização, em todo o território nacional, 
do registro de nascimento e da emissão da 
respectiva certidão para filhos havidos por 
técnica de reprodução assistida de casais 
homoafetivos e heteroafetivos;

CONSIDERANDO a competência da Cor-
regedoria Nacional de Justiça de expedir 
provimentos e outros atos normativos des-
tinados ao aperfeiçoamento das atividades 
dos serviços notariais e de registro (art. 8º, 
X, do Regimento Interno do Conselho Na-
cional de Justiça);

CONSIDERANDO as sugestões encami-
nhadas à Corregedoria Nacional de Justiça, 
bem como as decisões proferidas nos autos 
dos Pedidos de Providência 
n. 0006194-84.2016.2.00.0000, 
0002653-77.2015.2.00.0000, 
00003764-28.2017.2.00.0000 e
0005066-92.2017.2.00.0000, 
em trâmite no Conselho Nacional de Justiça,

RESOLVE:

Seção I
Das regras gerais

Art. 1º Os modelos únicos de certidão de 
nascimento, de casamento e de óbito, a se-
rem adotados pelos ofícios de registro civil 
das pessoas naturais em todo o país, ficam 
instituídos na forma dos anexos I, II e III 
deste provimento.

Art. 2º as certidões de casamento, nas-
cimento e óbito, sem exceção, passarão a 
consignar a matrícula que identifica o códi-
go nacional da serventia, o código do acer-
vo, o tipo do serviço prestado, o tipo de li-
vro, o número do livro, o número da folha, o 
número do termo e o dígito verificador, ob-
servados os códigos previstos no anexo IV.

§ 1º a certidão de inteiro teor requerida 
pelo adotado deverá dispor sobre todo o 
conteúdo registral, mas dela não deverá 
constar a origem biológica, salvo por de-
terminação judicial (art. 19, § 3º, c/c o art. 
95, parágrafo único, da lei de Registros 
Públicos).

§ 2º a certidão de inteiro teor, de nati-
morto e as relativas aos atos registrados ou 
transcritos no livro E deverão ser emitidas 
de acordo com o modelo do anexo V.

Art. 3º O oficial de registro civil das pes-
soas naturais incluirá no assento de nasci-
mento, em campo próprio, a naturalidade 
do recém nascido ou a do adotado na hi-

pótese de adoção iniciada antes do registro 
de nascimento.

§ 1º O registrando poderá ser cidadão do 
município em que ocorreu o nascimento ou 
do município de residência da mãe na data 
do nascimento, desde que localizado em 
território nacional, cabendo ao declarante 
optar no ato de registro de nascimento.

§ 2º Os modelos de certidão de nascimen-
to continuarão a consignar, em campo pró-
prio, o local de nascimento do registrando, 
que corresponderá ao local do parto.

Art. 4º as certidões de nascimento deve-
rão conter, no campo filiação, as informa-
ções referentes à naturalidade, domicílio ou 
residência atual dos pais do registrando.

Art. 5º O número da declaração do nasci-
do vivo, quando houver, será obrigatoria-
mente lançado em campo próprio da certi-
dão de nascimento.

Art. 6º O CPF será obrigatoriamente inclu-
ído nas certidões de nascimento, casamen-
to e óbito.

§ 1º Se o sistema para a emissão do CPF 
estiver indisponível, o registro não será obs-
tado, devendo o oficial averbar, sem ônus, 
o número do CPF quando do reestabeleci-
mento do sistema.

§ 2º Nos assentos de nascimento, casa-
mento e óbito lavrados em data anterior 
à vigência deste provimento, poderá ser 
averbado o número de CPF, de forma gra-
tuita, bem como anotados o número do 
DNI ou Rg, título de eleitor e outros dados 
cadastrais públicos relativos à pessoa natu-
ral, mediante conferência.

§ 3º a partir da vigência deste provimento, 
a emissão de segunda via de certidão de 
nascimento, casamento e óbito depende-
rá, quando possível, da prévia averbação 
cadastral do número de CPF no respectivo 
assento, de forma gratuita.

§ 4º a inclusão de dados cadastrais nos 
assentos e certidões por meio de averba-
ção ou anotação não dispensará a parte 
interessada de apresentar o documento 
original quando exigido pelo órgão solici-
tante ou quando necessário à identifica-
ção do portador.

§ 5º as certidões não necessitarão de qua-
dros predefinidos, sendo suficiente que os 
dados sejam preenchidos conforme a dis-
posição prevista nos anexos I, II, III e IV, e 

os sistemas para emissão das certidões de 
que tratam referidos anexos deverão pos-
suir quadros capazes de adaptar-se ao tex-
to a ser inserido.

Art. 7º Será incluída no assento de casa-
mento a naturalidade dos cônjuges (art. 70 
da lei de Registros Públicos).

Art. 8º O oficial de registro civil das pesso-
as naturais não poderá exigir a identifica-
ção do doador de material genético como 
condição para a lavratura do registro de 
nascimento de criança gerada mediante 
técnica de reprodução assistida.

Art. 9º Os novos modelos deverão ser 
implementados até o dia 1º de janeiro de 
2018 e não devem conter quadros pre-
estabelecidos para o preenchimento dos 
nomes dos genitores e progenitores, bem 
como para anotações de cadastro que não 
estejam averbadas ou anotadas nos respec-
tivos registros.

Parágrafo único. as certidões expedidas 
em modelo diverso até a data de imple-
mentação mencionada no caput deste arti-
go não precisarão ser substituídas e perma-
necerão válidas por prazo indeterminado.

Seção II
Da Paternidade Socioafetiva

Art. 10. O reconhecimento voluntário da 
paternidade ou da maternidade socioafeti-
va de pessoa de qualquer idade será autori-
zado perante os oficiais de registro civil das 
pessoas naturais.

§ 1º O reconhecimento voluntário da pa-
ternidade ou maternidade será irrevogável, 
somente podendo ser desconstituído pela 
via judicial, nas hipóteses de vício de vonta-
de, fraude ou simulação.

§ 2º Poderão requerer o reconhecimento 
da paternidade ou maternidade socioafeti-
va de filho os maiores de dezoito anos de 
idade, independentemente do estado civil.

§ 3º Não poderão reconhecer a paternida-
de ou maternidade socioafetiva os irmãos 
entre si nem os ascendentes. 

§ 4º O pretenso pai ou mãe será pelo me-
nos dezesseis anos mais velho que o filho a 
ser reconhecido.

Art. 11. O reconhecimento da paterni-
dade ou maternidade socioafetiva será 
processado perante o oficial de registro 
civil das pessoas naturais, ainda que di-
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verso daquele em que foi lavrado o as-
sento, mediante a exibição de documen-
to oficial de identificação com foto do 
requerente e da certidão de nascimento 
do filho, ambos em original e cópia, sem 
constar do traslado menção à origem da 
filiação.

§ 1º O registrador deverá proceder à mi-
nuciosa verificação da identidade do reque-
rente, mediante coleta, em termo próprio, 
por escrito particular, conforme modelo 
constante do anexo VI, de sua qualificação 
e assinatura, além de proceder à rigorosa 
conferência dos documentos pessoais.

§ 2º O registrador, ao conferir o original, 
manterá em arquivo cópia de documento 
de identificação do requerente, juntamente 
com o termo assinado.

§ 3º Constarão do termo, além dos dados 
do requerente, os dados do campo FIlIa-
çãO e do filho que constam no registro, 
devendo o registrador colher a assinatura 
do pai e da mãe do reconhecido, caso este 
seja menor.

§ 4º Se o filho for maior de doze anos, o 
reconhecimento da paternidade ou ma-
ternidade socioafetiva exigirá seu con-
sentimento.

§ 5º a coleta da anuência tanto do pai 
quanto da mãe e do filho maior de doze 
anos deverá ser feita pessoalmente perante 
o oficial de registro civil das pessoas natu-
rais ou escrevente autorizado.

§ 6º Na falta da mãe ou do pai do menor, 
na impossibilidade de manifestação válida 
destes ou do filho, quando exigido, o caso 
será apresentado ao juiz competente nos 
termos da legislação local.

§ 7º Serão observadas as regras da tomada 
de decisão apoiada quando o procedimen-
to envolver a participação de pessoa com 
deficiência (Capítulo III do Título IV do livro 
IV do Código Civil).

§ 8º O reconhecimento da paternidade ou 
da maternidade socioafetiva poderá ocor-
rer por meio de documento público ou 
particular de disposição de última vontade, 
desde que seguidos os demais trâmites pre-
vistos neste provimento.

Art. 12. Suspeitando de fraude, falsidade, 
má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvi-
da sobre a configuração do estado de pos-
se de filho, o registrador fundamentará a 
recusa, não praticará o ato e encaminhará 

o pedido ao juiz competente nos termos da 
legislação local.

Art. 13. a discussão judicial sobre o reco-
nhecimento da paternidade ou de procedi-
mento de adoção obstará o reconhecimen-
to da filiação pela sistemática estabelecida 
neste provimento.

Parágrafo único. O requerente deverá 
declarar o desconhecimento da existência 
de processo judicial em que se discuta a 
filiação do reconhecendo, sob pena de in-
correr em ilícito civil e penal.

Art. 14. O reconhecimento da paternida-
de ou maternidade socioafetiva somente 
poderá ser realizado de forma unilateral e 
não implicará o registro de mais de dois 
pais ou de duas mães no campo FIlIaçãO 
no assento de nascimento.

Art. 15. O reconhecimento espontâneo da 
paternidade ou maternidade socioafetiva 
não obstaculizará a discussão judicial sobre 
a verdade biológica.

Seção III
Da Reprodução Assistida

Art. 16. O assento de nascimento de filho 
havido por técnicas de reprodução assistida 
será inscrito no livro a, independentemen-
te de prévia autorização judicial e observa-
da a legislação em vigor no que for per-
tinente, mediante o comparecimento de 
ambos os pais, munidos de documentação 
exigida por este provimento.

§ 1º Se os pais forem casados ou convive-
rem em união estável, poderá somente um 
deles comparecer ao ato de registro, desde 
que apresente a documentação referida no 
art. 17, III, deste provimento.

§ 2º No caso de filhos de casais homoafe-
tivos, o assento de nascimento deverá ser 
adequado para que constem os nomes dos 
ascendentes, sem referência a distinção 
quanto à ascendência paterna ou materna.

Art. 17. Será indispensável, para fins de 
registro e de emissão da certidão de nas-
cimento, a apresentação dos seguintes do-
cumentos:
I – declaração de nascido vivo (DNV);
II – declaração, com firma reconhecida, do 
diretor técnico da clínica, centro ou serviço 
de reprodução humana em que foi realiza-
da a reprodução assistida, indicando que a 
criança foi gerada por reprodução assistida 
heteróloga, assim como o nome dos bene-
ficiários;

III – certidão de casamento, certidão de 
conversão de união estável em casamen-
to, escritura pública de união estável ou 
sentença em que foi reconhecida a união 
estável do casal.

§ 1º Na hipótese de gestação por substi-
tuição, não constará do registro o nome 
da parturiente, informado na declaração 
de nascido vivo, devendo ser apresentado 
termo de compromisso firmado pela doa-
dora temporária do útero, esclarecendo a 
questão da filiação.

§ 2º Nas hipóteses de reprodução assis-
tida post mortem, além dos documentos 
elencados nos incisos do caput deste ar-
tigo, conforme o caso, deverá ser apre-
sentado termo de autorização prévia es-
pecífica do falecido ou falecida para uso 
do material biológico preservado, lavrado 
por instrumento público ou particular com 
firma reconhecida.

§ 4º O conhecimento da ascendência bio-
lógica não importará no reconhecimento 
do vínculo de parentesco e dos respectivos 
efeitos jurídicos entre o doador ou a doa-
dora e o filho gerado por meio da reprodu-
ção assistida.

Art. 18. Será vedada aos oficiais registra-
dores a recusa ao registro de nascimento e 
à emissão da respectiva certidão de filhos 
havidos por técnica de reprodução assisti-
da, nos termos deste provimento.

§ 1º a recusa prevista no caput deverá ser 
comunicada ao juiz competente nos ter-
mos da legislação local, para as providên-
cias disciplinares cabíveis.

§ 2º Todos os documentos referidos no art. 
17 deste provimento deverão permanecer 
arquivados no ofício em que foi lavrado o 
registro civil.

Art. 19. Os registradores, para os fins do pre-
sente provimento, deverão observar as nor-
mas legais referentes à gratuidade de atos.

Seção IV
Das Disposições Finais

Art. 20. Revogam-se os Provimentos CN
-CNJ n. 2 e 3, de 27 de abril de 2009, e 52, 
de 14 de março de 2016.

Art. 21. Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA
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a lei nº 19.350, que altera o Valor de Refe-
rência de Custas (VRC) para os atos judiciais 
e extrajudiciais, foi sancionada, no dia 20 
de dezembro, pelo governador do Estado 
do Paraná, Beto Richa. Ela também modifi-
ca os valores das tabelas do regimento de 
custas previstos na lei nº 6.149 de 9 de se-
tembro de 1970.

houve duas alterações na lei de Emo-

Governo do Paraná aprova Lei que 
altera o Valor de Referência de Custas (VRC) 
para os atos judiciais e extrajudiciais
PROJETO DE lEI FOI aPROVaDO PEla aSSEMBlEIa lEgISlaTIVa NO DIa 19 DE DEzEMBRO, 
E a lEI SaNCIONaDa NO DIa 20 DE DEzEMBRO PElO gOVERNaDOR BETO RICha

lumentos, na qual ficou estabelecida o re-
passe do ISS aos usuários dos serviços e a 
adoção do diferimento dos emolumentos 
no Estado do Paraná. 

De acordo com a justificativa da lei, 
ela “propõe-se, por fim, compatibilizar a 
tabela de emolumentos dos serviços no-
tariais e de registro, cuja competência de 
fixação é do Estado, com o recolhimento 

dos tributos incidentes instituídos pelos 
Municípios, de modo a facilitar a arreca-
dação, fiscalização e controle pela munici-
palidade, a exemplo da legislação que dis-
põe sobre os emolumentos no Estado de 
São Paulo (lei Estadual n° 11.331, de 26 
de dezembro de 2002, alterada pela lei 
Estadual n° 15.600, de 11 de dezembro 
de 2014)”.
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Lei nº 19.350
Data 20 de dezembro de 2017

altera o Valor de Referência de Custas 
para os atos judiciais e extrajudiciais e 
os valores das Tabelas do Regimento 
de Custas previstos na lei nº 6.149, 
de 9 de setembro de 1970 e dá outras 
providências.

a assembleia legislativa do Estado do 
Paraná decretou e eu sanciono a se-
guinte lei:

Art. 1º O módulo do Valor de Referên-
cia de Custas - VRC, previsto na lei nº 
6.149, de 9 de setembro de 1970, fica 
dividido em Valor de Referência de Cus-
tas Judiciais - VRCjud, aplicável aos atos 
judiciais, e Valor de Referência de Custas 
Extrajudiciais - VRCext, aplicável aos atos 
extrajudiciais, a partir de 1º de janeiro de 
2018. 

Art. 2º acrescenta o art. 36a no Capí-
tulo VII da lei nº 6.149, de 1970, com a 
seguinte redação: 

art. 36a. O módulo do Valor de Referên-
cia de Custas - VRC divide-se em Valor 
de Referência de Custas Judiciais - VRC-
jud, aplicável aos atos judiciais, e Valor 
de Referência de Custas Extrajudiciais - 
VRCext, aplicável aos atos extrajudiciais, 
conforme Tabelas constantes dos ane-
xos da presente lei. 

Art. 3º O Valor de Referência de Cus-
tas Judiciais - VRCjud, previsto na lei nº 
6.149, de 1970, corrigido monetaria-
mente pela variação do Índice de Preços 
ao Consumidor amplo - IPCa de outu-

bro de 2016 a setembro de 2017, pas-
sa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de 
2018, no valor de R$ 0,202 (duzentos e 
dois milésimos de real). 

Art. 4º O Valor de Referência de Custas 
Extrajudiciais - VRCext, previsto na lei nº 
6.149, de 1970, corrigido monetaria-
mente pela variação do IPCa de março 
de 2016 a setembro de 2017, passa a 
vigorar no valor de R$ 0,193 (cento e 
noventa e três milésimos de real), a partir 
de 1º de janeiro de 2018.

Art. 5º Os valores das custas e dos emo-
lumentos, previstos na lei nº 6.149, de 
1970, passam a vigorar corrigidos mo-
netariamente a partir de 1º de janeiro de 
2018, em conformidade com as tabelas 
I, II, III, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX e XX constantes dos 
anexos I e II desta lei, podendo os atos 
extrajudiciais da Tabela XVI do anexo I e 
os atos das Tabelas XV e XVI do anexo 
II serem dispensados de depósito prévio 
de emolumentos, custas, taxas, tributos, 
fundos e quaisquer outras despesas, 
através dos convênios com a entidade 
de classe nos termos das notas explicati-
vas das referidas tabelas. 

Art. 6º Insere o art. 49a à lei nº 6.149, 
de 1970, com a seguinte redação: 

art. 49a. São considerados emolumen-
tos e compõem o custo total dos ser-
viços notariais e de registro, além dos 
constantes no anexo II, Tabelas XI à 
XVI desta lei, a parcela dos valores tri-
butários incidentes, instituídos pela lei 
do município da sede da serventia, por 
força da lei Complementar Federal ou 

Estadual. 

Art. 7º altera o anexo IV (Composição 
do Foro Judicial e Foro Extrajudicial por 
Comarca) da lei nº 14.277, 30 de de-
zembro de 2003 - Código de Organiza-
ção e Divisão Judiciárias do Estado do 
Paraná, passando a vigorar nos termos 
do anexo III desta lei. 

Art. 8º as certidões de feitos judiciais de 
1º e 2º grau e extrajudiciais de qualquer 
natureza não se enquadram na condi-
ção de certidões administrativas, sendo 
que, o disposto na alínea “b” do inciso 
XXXIV do art. 5º da Constituição Fede-
ral, somente se aplica à atividade estatal 
de extração e fornecimento de certidões 
administrativas para defesa de direitos e 
esclarecimentos de situações de interes-
se pessoal. 

Parágrafo único. Os requerimentos de 
certidões administrativas deverão obser-
var o disposto na lei Federal nº 9.051, 
de 18 de maio de 1995. 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Palácio do governo, 
em 20 de dezembro de 2017. 

Carlos Alberto Richa 
governador do Estado 

Desembargador Renato Braga Bettega 
Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado 

Valdir Rossoni 
Chefe da Casa Civil

Lei 19.350 de 20 de dezembro de 2017 altera o Valor de 
Referência de Custas para os atos judiciais e extrajudiciais
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Provimento N° 62/2017 uniformiza procedimento 
sobre o Apostilamento de Documentos
DISPõE SOBRE a uNIFORMIzaçãO DOS PROCEDIMENTOS PaRa a aPOSIçãO 
DE aPOSTIla, NO âMBITO DO PODER JuDICIáRIO, Da CONVENçãO SOBRE a 
ElIMINaçãO Da EXIgêNCIa DE lEgalIzaçãO DE DOCuMENTOS PúBlICOS ESTRaNgEIROS, 
CElEBRaDa Na haIa, EM 5 DE OuTuBRO DE 1961 (CONVENçãO Da aPOSTIla).

JuRÍDICO
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Provimento N° 62, 
de 14 de novembro de 2017

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUS-
TIÇA, usando de suas atribuições constitu-
cionais, legais e regimentais e

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);

CONSIDERANDO a competência do Po-
der Judiciário de fiscalizar os serviços nota-
riais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 
236, §1º, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência da Cor-
regedoria Nacional de Justiça de expedir 
provimentos e outros atos normativos des-
tinados ao aperfeiçoamento das atividades 
dos serviços notariais e de registro (art. 8º, 
X, do Regimento Interno do Conselho Na-
cional de Justiça);

CONSIDERANDO a atribuição da Corre-
gedoria Nacional de Justiça de expedir pro-
vimento para a regulamentação da atuação 
das autoridades apostilantes;

CONSIDERANDO a necessidade de uni-
formização, em todo o território nacional, 
dos procedimentos relativos ao ato de 
apostilamento,

RESOLVE:

Art. 1º Dispor sobre a uniformização dos 
procedimentos para a aposição de aposti-
la em documentos públicos produzidos no 
território nacional.

Parágrafo único. Equiparam-se a docu-
mento público produzido no território na-
cional os históricos escolares, declarações de 
conclusão de série e diplomas ou certificados 
de conclusão de cursos registrados no Brasil 
(lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996).

Art. 2º O ato de aposição de apostila ob-
servará rigorosamente o disposto na Reso-
lução CNJ n. 228, 22 de junho de 2016, em 
seus anexos e neste provimento.

§ 1º a apostila deverá ser afixada no do-
cumento pela autoridade apostilante, não 

sendo permitida a entrega da apostila de 
forma avulsa ao solicitante do serviço.

§ 2º O descumprimento das disposições 
contidas na mencionada resolução e no 
presente provimento pelas autoridades 
apostilantes ensejará a instauração de pro-
cedimento administrativo disciplinar, sem 
prejuízo de responsabilização cível e criminal.

Art. 3º Serão obrigatórios o cadastramen-
to e a prestação do serviço de apostilamen-
to por todos os serviços de notas e de re-
gistro das capitais dos Estados e do Distrito 
Federal.

§ 1º Os serviços de notas e de registro da 
capital dos Estados e do Distrito Federal 
que expuserem motivos justificados às cor-
regedorias gerais de justiça locais poderão 
ser dispensados da prestação dos serviços 
de apostilamento, devendo o ato de dis-
pensa ser comunicado formalmente à Cor-
regedoria Nacional de Justiça.

§ 2º O cadastramento e a prestação do ser-
viço de apostilamento pelos serviços de no-
tas e de registro do interior de cada Estado 
serão facultativos, mas recomendáveis para 
conferir melhor capilaridade ao serviço.

§ 3º O ato de credenciamento das autori-
dades apostilantes será realizado pelas cor-
regedorias-gerais de justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, às quais compete:
I – realizar estudo prévio acerca da viabi-
lidade técnica e financeira, certificando se 
os serviços de notas e de registro da ca-
pital e do interior estão aptos a receber a 
autorização para prestação do serviço de 
apostilamento;
II – enviar à Corregedoria Nacional de Jus-
tiça listagem com a identificação das au-
toridades aptas à prestação do serviço de 
apostilamento e com os dados necessários 
ao cadastro, conforme consta do anexo do 
presente provimento.

§ 4º a aposição de apostila em documen-
to público brasileiro somente será admitida 
por autoridade apostilante devidamente 
cadastrada em todos os sistemas que com-
põem o Sistema Eletrônico de Informação e 
apostilamento (SEI-apostila).

Art. 4º Os titulares do serviço notarial e de 
registro são autoridades apostilantes para o 

ato de aposição de apostila nos limites de suas 
atribuições, sendo-lhes vedado apostilar 
documentos estranhos a sua competência.

§ 1º O ato de apostilamento de documen-
tos públicos produzidos no território nacio-
nal obedecerá estritamente às regras de 
especialização de cada serviço notarial e de 
registro, nos termos da lei n. 8.935, de 18 
de novembro de 1994.
Edição nº 191/2017 Brasília - DF, disponibili-
zação sexta-feira, 17 de novembro de 2017

§ 2º O serviço de notas e de registro poderão 
apostilar documentos estranhos a sua atri-
buição caso não exista na localidade servi-
ço autorizado para o ato de apostilamento.

§ 3º O registrador civil de pessoa natural, ao 
apostilar documento emitido por registra-
dor sediado em ente da Federação diverso, 
deverá verificar a autenticidade da assina-
tura mediante consulta à Central de Infor-
mações do Registro Civil (CRC Nacional).

§ 4º O notário, ao apostilar documentos 
emitidos por serviço notarial sediado em 
ente da Federação diverso, deverá verifi-
car a autenticidade da assinatura mediante 
consulta à Central Notarial de Serviços Ele-
trônicos Compartilhados (CENSEC).

§ 5º O registrador de títulos e documentos 
e pessoas jurídicas, ao apostilar documen-
tos emitidos por serviço sediado em ente 
da Federação diverso, deverá verificar a 
autenticidade da assinatura mediante con-
sulta à Central de Registro de Títulos e Do-
cumentos e Pessoa Jurídica (RTDPJBR).

§ 6º O registrador de imóveis, ao apostilar 
documento emitido por registrador sedia-
do em ente da Federação diverso, deverá 
verificar a autenticidade da assinatura me-
diante consulta ao Operador Nacional do 
Registro de Imóveis (ONR).

§ 7º Os notários e registradores também 
poderão, nos limites de suas atribuições, 
verificar a autenticidade da assinatura me-
diante consulta à Central Notarial de Sinal 
Público (CNSIP).

§ 8º a Corregedoria Nacional de Justiça, 
em parceria com os notários e registrado-
res, criará central única de banco de dados 
de assinatura de autoridades públicas.
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Art. 5º Os titulares dos serviços notariais e 
de registro poderão solicitar à Corregedoria 
Nacional de Justiça autorização específica 
para que o serviço de apostilamento seja 
prestado, sob sua supervisão, por no máxi-
mo cinco escreventes habilitados.

§ 1º Na ausência do titular do serviço no-
tarial e de registro por impedimento ou 
afastamento, o serviço será prestado pelo 
escrevente habilitado.

§ 2º Em caso de vacância do titular do 
serviço notarial e de registro, o serviço será 
prestado pelo interino ou interventor no-
meado para responder pelo serviço extra-
judicial.

Art. 6º as corregedorias-gerais de justiça 
e os juízes diretores do foro das unidades 
judiciárias são autoridades competentes 
para o ato de aposição de apostila somen-
te quanto aos documentos de interesse do 
Poder Judiciário.

Parágrafo único. Consideram-se docu-
mentos de interesse do Poder Judiciário 
aqueles oriundos de seus respectivos ór-
gãos em países signatários da Convenção 
da apostila, bem como aqueles necessários 
à adoção internacional.

Art. 7º as autoridades apostilantes deve-
rão contratar diretamente com a Casa da 
Moeda do Brasil a aquisição do papel-moe-
da de modo a manter estoques para viabili-
zar a continuidade do serviço.

§ 1º a aquisição do papel-moeda é de res-
ponsabilidade das autoridades apostilan-
tes, sendo permitida a realização de con-
vênios e parcerias para redução do custo.

§ 2º O papel-moeda adquirido por uma au-
toridade apostilante não pode ser alienado 
ou cedido a outra autoridade, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa.

Art. 8º as autoridades apostilantes deve-
rão, para fins de controle das corregedorias 
de justiça dos Estados e do Distrito Federal, 
afixar no documento, previamente ao ato 
de digitalização do documento apostilan-
do, o selo físico, etiqueta e/ou a estampa 
de selo eletrônico, conforme regras locais.

Art. 9º a apostila será emitida mediante 
solicitação do portador do documento, 

sendo dispensado requerimento escrito. as 
autoridades apostilantes darão recibo de 
protocolo no momento do requerimento, 
estipulando prazo para entrega, que não 
poderá ultrapassar 5 (cinco) dias.

§ 1º as autoridades apostilantes deverão 
prestar ao solicitante do serviço todos os 
esclarecimentos necessários antes da práti-
ca do ato de apostilamento.

§ 2º Para a emissão da apostila, a auto-
ridade apostilante deverá realizar a análise 
formal do documento apresentado, aferin-
do a autenticidade de todas as assinaturas 
apostas, do cargo ou função exercida pelo 
signatário e, quando cabível, a autenticida-
de do selo ou do carimbo aposto.

§ 3º O apostilamento de reconhecimento 
de firma ou de cópia autenticada é ato ex-
cepcional, caso em que a assinatura, a fun-
ção ou o cargo exercido a serem lançados 
na apostila serão do tabelião ou do seu pre-
posto que apôs a fé pública no documento.

§ 4º O apostilamento de certidão de re-
gistro de documento e de reconhecimento 
de firma somente será permitido em docu-
mentos de natureza privada.

Art. 10. Em caso de dúvida quanto à au-
tenticidade do documento público produ-
zido em território brasileiro, a autoridade 
apostilante deverá realizar procedimento 
específico prévio, conforme previsto no art. 
3º, § 2º, da Resolução CNJ n. 228/2016.

§ 1º Persistindo a existência de dúvida após 
a finalização do procedimento específico 
prévio, a autoridade apostilante poderá re-
cusar a aposição de apostila mediante ato 
fundamentado, que deverá ser entregue ao 
solicitante do serviço.

§ 2º O ato de instauração do procedi-
mento prévio e o de recusa de aposição 
da apostila poderão ser impugnados pelo 
solicitante do serviço no prazo de 5 (cinco) 
dias, perante a autoridade apostilante, que, 
não reconsiderando o ato, no mesmo pra-
zo, remeterá o pedido à corregedoria-geral 
de justiça do Estado ou do Distrito Federal 
para decisão sobre a questão duvidosa em 
30 (trinta) dias.

Art. 11. a apostila será emitida por do-
cumento, não importando a quantidade de 

páginas que possuir. Será de forma diversa 
se o solicitante do serviço assim o requerer.

Art. 12. ao realizar o ato de apostilamen-
to, a autoridade apostilante deverá proce-
der à digitalização do documento para ali-
mentação do banco de dados unificado do 
registro eletrônico das apostilas emitidas 
mantido pelo CNJ.

§ 1º No ato de digitalização do documento, 
a autoridade apostilante deverá utilizar-se de 
software que minimize o tamanho do arquivo.
Edição nº 191/2017 Brasília - DF, disponibili-
zação sexta-feira, 17 de novembro de 2017

§ 2º Na impossibilidade de digitalização 
pela autoridade apostilante em razão da 
natureza do documento, o ato poderá ser 
praticado por terceiros, os quais prestarão 
declaração de responsabilidade acerca do 
conteúdo, devendo a autoridade apostilan-
te conferir a correspondência entre o docu-
mento original e o digitalizado.

Art. 13. Encerrado o procedimento de 
aposição de apostila e constatado erro, 
a autoridade apostilante deverá refazer o 
procedimento para a aposição de outra 
apostila, inutilizando o primeiro ato.

§ 1º Constatado que o erro ocorreu devido 
a falha do serviço da autoridade apostilan-
te, o novo apostilamento deverá ser realiza-
do sem custo para o solicitante do serviço.

§ 2º Constatado que o erro ocorreu devido 
a falha de informações por parte do soli-
citante do serviço, o novo apostilamento 
será por ele custeado.

Art. 14. O documento eletrônico apresen-
tado à autoridade apostilante ou por ela ex-
pedido poderá ser apostilado independen-
temente de impressão em papel, desde que 
esteja emitido em formato compatível para 
upload no sistema do CNJ e assinado me-
diante certificado digital, segundo a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP), 
observada a arquitetura dos Padrões de 
Interoperabilidade de governo Eletrônico
(e-Ping).

§ 1º Finalizado o apostilamento do documen-
to eletrônico, a autoridade apostilante deverá 
imprimir uma cópia, certificando que se trata 
de impressão do original eletrônico e acos-
tá-la à apostila para entrega ao solicitante.
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Arpen-Brasil divulga Nota de Esclarecimento sobre o Provimento nº 62/2017
Em conformidade à edição do Provimento nº 
62/2017 pelo E. Conselho Nacional de Jus-
tiça, que dispôs sobre a uniformização dos 
procedimentos para a aposição de apostila, 
no âmbito do Poder Judiciário, da Conven-
ção sobre a Eliminação da Exigência de lega-
lização de Documentos Públicos Estrangei-
ros, celebrada na haia, em 5 de outubro de 
1961 (Convenção da apostila), a Associa-
ção Nacional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil) vem, pela 
presente Nota, manifestar seu entendimento 
acerca do conteúdo de referido Provimento.

Para tanto, na qualidade de entidade re-
presentativa nacional de todos os Registros 
Civis de Pessoas Naturais, sempre nos posi-
cionamos a favor de que todas as especia-
lidades pudessem apostilar todos os tipos 
de documentos indistintamente, com vistas 
a oferecer um serviço capilarizado a toda 

população brasileira, sob o viés da desburo-
cratização e da facilitação dos serviços aos 
interessados.

Contudo, não foi esse o entendimento 
adotado pelo CNJ, que optou pela divisão 
absoluta entre as especialidades. assim, en-
tendemos que o regramento estabelecido 
pela Corregedoria Nacional deve ser rigo-
rosamente observado, em conformidade 
ao que já fora disposto pelo art. 6º, inc. II, 
da Resolução de nº 228/2016 do Conselho 
Nacional de Justiça, de modo que os atos 
a serem apostilados pelas Serventias Extra-
judiciais devem cingir-se àqueles produzidos 
pela respectiva especialidade.

Neste sentido, a arpen-Brasil orienta os 
Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais 
a realizarem os serviços de apostilamento 
nos limites dos atos praticados no Registro 
Civil, salvo nos casos de cumulação de atri-

buições ou inexistência de Serventia Extraju-
dicial apostilante competente na localidade.

Por fim, cabe-nos ainda esclarecer: 
1. O disposto no art. 4º do Provimento nº 

62/2017 explicita o entendimento reiterado 
pelo E. Conselho Nacional de Justiça em 
inúmeras reuniões e eventos no qual cada 
atribuição extrajudicial deverá prestar os ser-
viços de apostilamento sob os documentos 
ali formalizados ou certificados; 

2. Não é mais obrigatório o ato de reco-
nhecimento de firma nos documentos públi-
cos emitidos por autoridades brasileiras; e, 

3. O apostilamento de certidão de regis-
tro de documento e de reconhecimento de 
firma somente será permitido em documen-
tos de natureza privada, art. 9°, § 4° (o que 
torna proibido o reconhecimento de firma 
de documentos emitidos por outras especia-
lidades para o seu apostilamento).

§ 2º Se o documento original eletrônico 
não possuir assinatura com uso de certifi-
cado digital ou se for emitido em formato 
incompatível para upload no sistema do 
CNJ, o documento eletrônico deverá ser 
impresso pela autoridade apostilante com 
aposição da data e hora da autenticação, 
indicação do site de confirmação, informa-
ção sobre a verificação da assinatura digital 
ou outro meio de confirmação e aplicação 
do selo de autenticidade.

Art. 15. a aposição de apostila em tradu-
ção de documento público produzido no 
território nacional somente será admitida 
em tradução realizada por tradutor público 
ou nomeado ad hoc pela junta comercial.
Parágrafo único. O procedimento deverá 
ser realizado em duas apostilas distintas: 
apostila-se primeiro o documento público 
original e, posteriormente, o traduzido.

Art. 16. Em caso de extravio ou de inutili-
zação do papel de segurança utilizado para 
o ato de aposição da apostila, as autorida-
des apostilantes deverão comunicar o fato 

imediatamente à respectiva corregedoria-
geral de justiça, que dará ampla publicida-
de ao fato.

Parágrafo único. Em caso de inutiliza-
ção do papel de segurança, a autoridade 
apostilante deverá destruí-lo mediante in-
cineração ou procedimento semelhante, 
registrando o incidente em certidão.

Art. 17. Os emolumentos serão cobrados 
por apostila, nos termos do art. 18 da Re-
solução CNJ n. 228/2016, enquanto não 
for editada legislação específica no âmbito 
dos Estados e do Distrito Federal.

§ 1º É dispensada a cobrança de emolu-
mentos para emissão de apostila em docu-
mentos requeridos por órgãos da adminis-
tração direta do Poder Executivo federal, 
estadual ou municipal para utilização no 
exterior, no interesse do serviço público.

§ 2º Os órgãos da administração direta 
do Poder Executivo federal, estadual ou 
municipal solicitarão o apostilamento do 

documento público produzido no território 
nacional mediante ofício endereçado ao 
serviço de notas ou de registro.

§ 3º O Poder Judiciário dos Estados e do 
Distrito Federal, no âmbito de sua com-
petência, estabelecerá forma de com-
pensação para a emissão de apostila em 
documentos requeridos por órgãos da ad-
ministração direta do Poder Executivo fede-
ral, estadual ou municipal.

§ 4º É vedada a prática de cobrança par-
cial ou de não cobrança de emolumentos, 
ressalvadas as hipóteses de isenção, não 
incidência ou diferimento previstas na le-
gislação específica.

Art. 18. Este provimento entra em vigor 
na data de sua publicação, ficando revo-
gado o Provimento CN-CNJ n. 58, de 9 de 
dezembro de 2016, bem como quaisquer 
disposições em contrário.

Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA
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O CLARCIEV reúne todos os anos os países membros e propõe aos representantes uma 
ampla troca de experiências entre os países das Américas

Buenos Aires (Argentina) – O Registro 
Civil brasileiro marcou presença no XIV En-
contro do Conselho Latino-americano 
e do Caribe de Registro Civil, Identida-
de e Estatísticas Vitais (CLARCIEV), rea-
lizado entre os dias 8 e 11 de novembro na 
cidade de Buenos aires, na argentina.

O presidente da associação dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais (arpen-Brasil), 
arion Toledo Cavalheiro Júnior, representou 
o País no segundo dia do evento quando 
participou do painel “Avanços da Identi-
ficação Digital”.

No início da sua apresentação, arion fa-
lou sobre a nova identidade que está sendo 
implementada no Brasil e terá como base os 
dados de registros civis. “O Registro Civil é o 
princípio. É na certidão de nascimento que 
o cidadão começa a existir para o mundo. 
Depois vem a identidade, e vai muito além 
do nome do indivíduo. Teremos como fun-
damento a biometria, possibilitando identifi-
car o cidadão de forma efetiva”. 

O presidente da arpen-Brasil falou ain-
da sobre a lei Federal n°13.444/2017, que 
institui a identificação civil para todos os ci-
dadãos do Brasil, mas ressaltou que até o 
presente momento trata-se apenas de uma 
lei que prevê um prazo de cinco anos para 
sua implementação.

além disso, acrescentou a dificuldade em 
registrar todos os brasileiros. “É um desa-
fio devido ao tamanho do País. Nós temos 
mais de 200 milhões de habitantes. a certi-
dão de nascimento é gratuita, temos ações 
para registrar as pessoas que não possuem 
documento, mas ainda assim é um desa-
fio”. arion explicou que as regiões Norte e 

Nordeste do País são menos favorecidas e 
por isso os moradores possuem dificuldades 
para obter tanto o registro de nascimento 
como o de óbito. 

antes de finalizar sua apresentação, o 
presidente da arpen-Brasil comemorou a 
marca de 1% de sub-registro de nascimento 
no País, ressaltando que em 2012 este nú-
mero estava na casa de 20,3%. ainda se-
gundo arion, mesmo superando a meta de 
5% estabelecida pela Organização das Na-
ções unidas (ONu), o País segue com ações 
específicas para levar a documentação civil 
às comunidades mais distantes e pouco 
acessíveis do Brasil.

Também participaram do painel John 
Palm Sasso, subdiretor Nacional de Cedulá-
cion do Panamá; José Pradada, da empresa 
Idemia; e Sang-Baek Chris Kang, diretor de 
Cooperação global da KlID, e o moderador 
Julían Najles, representante da Secretaria 
Executiva do ClaRCIEV.

Em sua apresentação, Julían Najles relatou a 
importância de ter o documento de identida-
de. Sem ele não é possível comprovar a exis-
tência de uma pessoa, impossibilitando-a de 
ter uma conta no banco, estudar, ter atendi-

Arpen-Brasil debate identidade digital 
em Encontro Internacional na Argentina
EVENTO FOI PROMOVIDO PElO CONSElhO laTINO-aMERICaNO E PElO 
CaRIBE DE REgISTRO CIVIl, IDENTIDaDE E ESTaTÍSTICaS VITaIS (ClaRCIEV)

INTERNaCIONal

“há 2.4 bilhões de pessoas no 
mundo que não são registradas. 
a maioria está entre as 
populações mais pobres e mais 
marginalizadas. um terço desse 
número são crianças”

Julían Najles, representante da 
Secretaria Executiva do Clarciev

mento hospitalar, e receber benefícios sociais. 
Segundo o Banco Interamericano de De-

senvolvimento (BID), uma entre dez pessoas 
não podem comprovar a própria identidade. 
“há 2.4 bilhões de pessoas no mundo que 
não são registradas. a maioria está entre as 
populações mais pobres e mais marginaliza-
das. um terço desse número são crianças”.

O representante do Conselho aproveitou 
a ocasião para destacar que a identificação 
digital é um aspecto cada vez mais relevante 
no sistema de identidade das pessoas, que 
tem como base os registros de qualidade civil.

O ClaRCIEV reúne todos os anos os pa-
íses membros e propõe aos representantes 
uma troca de experiências, a fim de atualizar 
todos sobre as conquistas e avanços sobre 
registro, e firmando novos compromissos.

Durante o encontro em Buenos aires, os 
dois assuntos colocados em pauta foram 
identificação digital e erradicação de pesso-
as sem pátria, conhecidos como apátridas. 
Os participantes tiveram a oportunidade de 
expor os métodos adotados em seus países, 
conhecer um pouco mais sobre as ideias 
adotadas nas outras localidades, e debater 
as questões levantadas durante o evento.
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“Insistimos na raiz do tema, de 
que os registros sejam feitos no 
hospital, e que o bebê e a mãe 
só tenham alta após o registro”

“O Brasil tem muito conhecimento e 
boas práticas que podemos aprender”
aTual PRESIDENTE DO ClaRCIEV, O EQuaTORIaNO JORgE TROya 
FuERTES aValIa O aTual ESTágIO DO REgISTRO CIVIl NO BRaSIl

INTERNaCIONal

Com o objetivo de conhecer um pouco mais 
sobre o Registro Civil de outros países, o XIV 
Encontro do Conselho Latino-americano 
e do Caribe de Registro Civil, Identidade 
e Estatísticas Vitais (ClARCIEV), realizado 
em Buenos aires, entre os dias 8 a 11 de no-
vembro, reuniu especialistas dos países mem-
bros, que trocaram experiências sobre o tema.

atual presidente do Conselho para a ges-
tão 2016-2018, o diretor geral do Registro 
Civil do Equador, Jorge Troya Fuertes, falou, 
durante entrevista exclusiva, sobre as expe-
riências de sucesso do Registro Civil brasilei-
ro e sobre os planos para os próximos anos, 
como o trabalho para a diminuição do su-
bregistro em outros países e a necessidade 
de um documento único para identificação 
e a universalização da identificação.

Revista Irpen-PR – Há um projeto, que 
agora virou Lei, que prevê a implanta-
ção de um documento único no Brasil. 
Como vê esta iniciativa?
Jorge Troya Fuertes - Todos falamos sobre 
a implementação do documento de identi-
dade eletrônico para que todos os países te-
nham apenas um número de identificação. 
assim, quando nasce uma criança, ela já vai 
ter um número de identificação e vai poder 
fazer suas transações por toda a sua vida. 

Revista Irpen-PR - O senhor acha possí-
vel depois de um tempo ser criado um 
documento de identificação universal?
Jorge Troya Fuertes - Fazer um docu-
mento universal é praticamente impossível, 
porque os documentos são diferentes, as 
características são diferentes, pois cada país 
pede informações diferentes para incluir no 
documento. Primeiro, teríamos que traba-
lhar em unificar o documento de identidade 
ou, pelo menos, unificar os dados que vão 
na identidade.

Revista Irpen-PR - Qual a importância 
da integração de informação entre as 
cidades de um país?
Jorge Troya Fuertes - a integração é mui-
to importante porque se estou em uma ci-
dade diferente da que eu nasci, posso ter 
acesso às minhas informações, não preciso 
me deslocar para conseguir emitir um docu-
mento ou tirar a segunda via.

Revista Irpen-PR - Como vê o atual es-
tágio do Registro Civil do Brasil?
Jorge Troya Fuertes - Realizamos o Con-
selho latino-americano e do Caribe de Re-
gistro Civil, Identidade e Estatísticas Vitais 
(Clarciev) todos os anos para podermos co-
nhecer um pouco mais sobre o Registro Civil 
de cada país. O Brasil é um país muito gran-
de, com muito conhecimento e tem boas 
práticas que podemos aprender. Tem um 
subregistro de 1%, e nós do Clarciev tam-
bém trabalhamos para que todos os países 
possam definir estratégias para reduzir o su-
bregistro. Essa questão é muito importante, 
porque quando uma criança não é registra-
da, não possui nenhum direito.

Revista Irpen-PR - O problema de su-
bregistro no Brasil está quase erradica-
do. Qual a importância disto?
Jorge Troya Fuertes - a missão de todas 
as entidades registrais é reduzir comple-
tamente o subregistro. Porque quando as 
pessoas não são registradas, as máfias se 
aproveitam delas, e devemos estar focados 
para acabar com o sub-registro até 2030. 
Precisamos melhorar as estratégias e vamos 
trabalhar com os países. No entanto, é im-
possível alcançar 0% de subregistro, porque 
quando chegamos a 1% fica cada vez mais 
difícil diminuir. Por isso insistimos na raiz do 
tema, de que os registros sejam feitos no 
hospital, e que o bebê e a mãe só tenham 
alta após o registro.

Revista Irpen-PR - Quais os objetivos 
principais dos encontros do CLAR-
CIEV?
Jorge Troya Fuertes - Discutimos os 
avanços, fazendo referência às estratégias 
que estabelecemos, como os planos opera-
tivos e a observação das melhores práticas 
do Registro Civil, para depois aplicá-las em 
outros países. Também trabalhamos com 
capacitação, sempre para melhorar.

Revista Irpen-PR - E qual o trabalho da 
entidade para os próximos anos?
Jorge Troya Fuertes - O que nos preo-
cupa é o tema da interoperabilidade entre 
os países. Estamos trabalhando em uma 
plataforma, na forma normativa, e quere-
mos que os países interoperem, para que 
possam se comunicar. Por enquanto essa 
interoperabilidade será entre os países la-
tino-americanos.
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Fortaleza (CE) – Na data em que se come-
mora o Dia Nacional do Notário e do Regis-
trador (18.11), o XIX Congresso Brasileiro 
de Direito Notarial e de Registro, a as-
sociação Nacional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (arpen-Brasil), debateu com 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e as 
demais especialidades a implementação dos 
atos eletrônicos nos serviços extrajudiciais.

ao falar sobre as novas tecnologias desen-
volvidas para melhorar os serviços notariais 
e de registro, o presidente da arpen-Brasil, 
arion Toledo Cavalheiro Júnior, apresentou 
os dados positivos da Central Nacional de 
Informações do Registro Civil (CRC Nacio-
nal). Com todos os 27 Estados já integrados 
ao sistema, a Central já conta com mais 170 
milhões de registros em sua base.

“hoje já conseguimos enviar certidões 
eletrônicas para o País inteiro. Trocamos 
informações do Rio grande do Sul com o 
amapá, por exemplo. Sabemos que pode-
mos enviar uma certidão aqui de Fortaleza 
para o Paraná, São Paulo ou para qualquer 
lugar do país por meio da Central”, afirmou.

O presidente da arpen-Brasil ainda desta-
cou que com a lei que cria a Identificação 
Civil Nacional e a integração do Tribunal 
Superior Eleitoral com a CRC Nacional, a 
Central ganha grande destaque. “É da CRC 
Nacional, da fonte dos cartórios, que vai 
ser gerado este documento único nacional. 
Dentro desse documento único terá não só 

a parte de biometria, mas também todos os 
documentos inerentes ao cidadão. É por isso 
que então veio, na sequência, a lei que cria o 
Ofício da Cidadania, e aí vamos poder fazer 
essa prestação de serviço para órgãos que 
ainda não estão presentes naqueles municí-
pios”, explicou arion.

Com o presidente da associação dos No-
tários e Registradores do Brasil (anoreg/BR), 
Claudio Marçal, coordenando os debates e 
representando os Tabelionatos de Protesto, 
a palestra contou ainda com as presenças 
do presidente do Instituto de Registro Imo-
biliário do Brasil (IRIB), Sérgio Jacomino, do 
presidente do Instituto de Registro de Títu-
los e Documentos e de Pessoas Jurídicas do 
Brasil, Paulo Roberto de Carvalho Rêgo, do 
presidente da academia Notarial Brasileira, 
ubiratan guimarães; além da presença do 
juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, Márcio Evangelista Ferreira da Silva.

“Viva os notários e os registradores por-
que é o nosso dia. a mensagem que gos-
taria de transmitir antes do início desta pa-
lestra é que tenhamos dias prósperos, de 

desenvolvimento cada vez maior da classe. 
De conquistas, mas também de muita efi-
ciência no nosso trabalho. além de saudar 
a todos os notários e registradores do Bra-
sil, também gostaria de manifestar o nosso 
agradecimento especial ao deputado alex 
Canziani, autor da lei do Dia do Notário e do 
Registrador. Que tenhamos dias prósperos e 
consigamos alcançar nossos objetivos não 
só para o bem da classe, mas para o bem de 
toda a população”, saudou Marçal.

cNJ relata resultado 
das iNspeções
abordando o uso da tecnologia pelos car-
tórios, a mesa de debate foi aberta pelo juiz 
auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 
Márcio Evangelista, que abordou as ações 
que o Conselho Nacional de Justiça tem de-
senvolvido para incentivar a implementação 
de tecnologia no sistema extrajudicial.

“Desde outras gestões, o CNJ vem fomen-
tando que a atividade extrajudicial se utilize 
de tecnologia. Nós tivemos publicações de 
resoluções, provimentos e recomendações, 

Arpen-Brasil debate atos eletrônicos 
no Congresso Nacional da Anoreg/BR 
em Fortaleza (CE)
PaINEl CONTOu COM a PRESENça DO CONSElhO NaCIONal DE JuSTIça 
E DaS DEMaIS ESPECIalIDaDES DO SERVIçO EXTRaJuDICIal BRaSIlEIRO

NaCIONal

Presidente da Arpen-BR, Arion Toledo Cavalheiro Junior, disse que a CRC ganha grande 
destaque com a integração com o TSE

“É da CRC Nacional, da 
fonte dos cartórios, que vai 
ser gerado este documento 
único nacional. Dentro desse 
documento único terá não 
só a parte de biometria, mas 
também todos os documentos 
inerentes ao cidadão”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil
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O presidente 
da Anoreg/BR, 
Claudio Marçal, 
coordenou os 
debates

tudo isso no intuito de trazer uma moderni-
zação e segurança. a preocupação do CNJ 
é realmente com a segurança dos serviços 
prestados”, afirmou Evangelista.

ainda de acordo como magistrado, a 
Corregedoria também realizou no último 
ano uma inspeção judicial em serventias das 
regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Entre os 
problemas encontrados durante as visitas, 
foram constatados muitos relacionados à 
tecnologia e a baixos padrões de segurança 
com relação à base de dados dos cartórios.

“Encontramos desde problemas tecnoló-
gicos estruturais básicos, como rede elétrica 
inadequada até a utilização de software pi-
rata ou não licenciado, falta de solução an-
tivírus e falta de backup do banco de dados. 
Esses problemas não foram constatados em 
serventias não rentáveis, foram em unidades 
rentáveis. Não era uma questão de ser car-
tório deficitário”, afirmou Evangelista.

Diante dos problemas constatados, o CNJ 
pretende estabelecer uma meta no âmbito 
de tecnologia para os serviços de notas e de 
registro, com padrões mínimos de integrida-
de, segurança e disponibilidade das infor-
mações eletrônicas.

“Publicaremos uma recomendação ou 
provimento com padrões mínimos de se-
gurança de tecnologia e informação. Esse 
padrão mínimo terá que ser cumprido por 
todos os serviços de notas e de registro. Ele 
está sendo estudado há mais de seis meses 
e, claro, não vamos impor nada muito caro, 
que seja impraticável pelos serviços deficitá-
rios”, afirmou ele.

O juiz ainda destacou a importância do 
PQTa como forma das próprias serventias 
avaliarem a qualidade de seus serviços. “On-
tem nós tivemos o PQTa. E isso é de suma 
importância porque é autocrítica que vocês 
se fazem. a pessoa que se candidata a par-

ticipar; está se colocando sob supervisão, 
sob fiscalização. Faço aqui um apelo para 
que todos se candidatem. Vamos dar um 
pouco mais de trabalho para a anoreg/BR, 
para que todos se candidatem, todos sejam 
avaliados porque a avaliação deve ser cons-
tante. É uma auto defesa da própria classe”, 
disse Evangelista.

“Que tenhamos dias prósperos 
e consigamos alcançar nossos 
objetivos não só para o bem da 
classe, mas para o bem de toda 
a população”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR
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NaCIONal

Segundo o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Márcio Evangelista, o CNJ 
pretende estabelecer uma meta no âmbito de tecnologia para os serviços de notas e de registro

“Desde outras gestões, o 
CNJ vem fomentando que a 
atividade extrajudicial se utilize 
de tecnologia. a preocupação 
do CNJ é realmente com 
a segurança dos serviços 
prestados”

Márcio Evangelista Ferreira da Silva,
juiz auxiliar da Corregedoria 
Nacional de Justiça

blockcHaiN
Na sequência, o presidente do IRIB, Sérgio 
Jacomino, abordou a questão da tecnologia 
blockchain dentro do serviço notarial e de 
registro. a blockchain é uma tecnologia de 
base de dados em que a gestão é feita de 
forma descentralizada. Por meio dela, a au-
tenticidade de uma transação ou de uma in-
formação, não seria comprovada apenas por 
um terceiro imparcial, mas por uma série de 
pessoas com acesso a essa base de dados.

“Porque esse tema está exposto nesse 
Congresso? Porque na semana passada, 
curiosamente em uma assembleia da asso-
ciação de Delegados de Polícia Federal, um 
diretor de assuntos jurídicos de uma entida-
de de representação nacional muito impor-
tante deu uma declaração estarrecedora. Ele 
disse que a Polícia Federal está desequipada, 
desamparada e necessita de recursos para 
fiscalizar fronteiras. E que, se os serviços no-
tariais e de registro fossem substituídos por 
blockchain, se teria uma poupança de R$ 3 
a R$ 4 bilhões, que poderiam ser destinados 
ao aparelhamento da Polícia Federal. Esse 
pronunciamento foi transmitido ao vivo por 
redes sociais. E, infelizmente, não é uma opi-
nião única”, afirmou.

Para comprovar que a tecnologia Block-
chain não é insuperável, o presidente do 
IRIB apresentou uma exemplificação de 
como seria lançar um título de proprieda-
de falso dentro de uma base de dados de 

Blockchain. Por meio do processo básico de 
autenticação previsto na ferramenta e que 
é totalmente digital, foi possível realizar um 
cadastro de propriedade e venda do Viaduto 
do Chá na cidade São Paulo. “Nós estamos 
falando de um mecanismo que pode servir 
para tudo, inclusive para gerar uma fraude”, 
criticou Jacomino.

Para fechar sua fala, o presidente do IRIB 
apresentou um modelo levado ao CNJ, 
onde todo esse processo é controlado pelo 
Operador Nacional do Registro de Imóveis 
Eletrônico. “O CNJ teve a felicidade de an-
tecipar essa discussão da Blockchain na 
documentação técnica que trata da reco-
mendação 14. Está ali, para quem quer ver 
o processo de certificação sucessiva dos da-
dos. No modelo do CNJ, a Blockchain é uma 
espécie de cadeia coordenada pelo ONR. 
Não com a centralização daquilo que cada 
um de nós deve manter e conservar na sua 
serventia. Dentro desse modelo, vai se gerar 
uma cadeia com presunção absoluta de que 
aquele ato se acha tal e igual foi lavrado”, 
afirmou Jacomino.

“Diante de toda a explanação do Jaco-
mino, fica muito evidente a necessidade da 
atuação notarial justamente para que não 
tenhamos nenhum doutor salafrario emitin-
do títulos fraudulentos que poderiam ingres-
sar em um registro fraudulento também. É 
muito importante que tenhamos em mente 
que o notariado não perece, mas não pere-
ce se ele estiver pronto para se modernizar, 
se estiver pronto para descobrir novas for-
mas de atuação e esse é o grande papel que 
nós temos que desempenhar”, comentou o 
presidente da academia Notarial Brasileira, 
ubiratan guimarães, que esteve represen-
tando o presidente do Colégio Notarial do 
Brasil, Paulo Roberto gaiger Ferreira.

No tocante à atividade notarial especifica-
mente, guimarães destacou a existência de 
alguns projetos no Colégio Notarial do Brasil 
– Conselho Federal, dentre eles, a criação de 
hub notarial de identificação notarial de pes-
soas. “Esse projeto será compartilhado com 
todo o notariado brasileiro, e já está sendo 
em nível bastante bem avançado. Não vou 
entrar nos detalhes do projeto, mas com 
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O juiz auxiliar da Corregedoria Nacional destacou a importância do PQTA: “A avaliação 
deve ser constante. É uma autodefesa da própria classe”

a possibilidade de criação de um portal de 
documentos e, a disponibilização para todo 
notariado brasileiro de um serviço de backup 
a preço acessível para que todos possam ter 
acesso seus dados seguros em nuvem. Isso 
está sendo discutido e dentro de meses será 
disponibilizado para todo o notariado brasi-
leiro”, afirmou.

O presidente do Instituto de Registro de 
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas 
do Brasil, Paulo Roberto de Carvalho Rêgo, 
também destacou em sua fala a Central Na-
cional RTDPJBrasil. Segundo ele, a Central foi 
criada no intuito de facilitar o atendimento 
aos clientes, agilizar a capacitação de negó-
cios e modernizar os serviços.

“Essas inovações tecnológicas, que estão 
surgindo no nosso dia a dia, nos permitiram 
não só perceber a necessidade de várias 
mudanças, mas também perceber os defei-
tos, os gargalos, os problemas e também 
nos deram algumas soluções. a questão da 
informatização nós permitiu perceber que 
havia uma grande parte de problemas, mas 
também dá a possibilidade de corrigir nos-
sos defeitos”, afirmou.

Criada em 2012, a Central RTDPJBrasil 
possui hoje 14.467 usuários cadastrados. 
São realizados 15 mil atendimentos via chat 
por mês e respondidos 147 e-mails por dia. 
Entre os gargalos corrigidos com a criação 
da Central, Paulo destacou a possibilidade 
do cliente ter atendimento em qualquer ser-
ventia, a uniformização do atendimento, a 
criação de um acesso gratuito à informação 
e o desenvolvimento de mais vascularidade 
dos serviços, além de apenas capilaridade.

“É muito comum, nós ouvirmos falar que 
nós temos uma grande capilaridade. Capi-
laridade é átomo. Nós precisamos ter é a 
vascularidade. Esses átomos têm que se co-
municar. Eu não digo moléculas não. É uma 
comunicação total. Entre todos eles. Porque 
a ideia é que qualquer pessoa chegue a 
qualquer cartório de títulos e documentos 
e consiga receber informação dos demais. 
Não faz sentido ser diferente. Nós temos 
que ser um todo, um bloco”, afirmou.

Para fechar a palestra, o presidente da 
anoreg/BR, Claudio Marçal, representando 

o Protesto, abordou os desafios com relação 
à criação de uma central de base de dados. 
De acordo com Marçal, a obrigatoriedade 
de uma central de Protestos foi revogada 
para tornar o segmento mais ineficiente.

“Em 1997, nós tivemos a edição da lei 
9492, e lá estava prevista a central de protes-
to. O artigo 29, que é aquele que determina 
que os tabeliães devam prestar informações 
a todos, também previa que nós deverí-
amos montar a nossa central de protesto. 
Infelizmente, esse dispositivo foi revogado. 
a pretexto de que a lei naquele momento 
estaria permitindo a informação de protesto 
só a pedido das entidades na forma como é 
feito o pedido de certidão hoje. Ou seja, elas 
teriam que apresentar, diariamente, a nossa 
central, que seria de controle dos cartórios. 
Por meio de uma medida provisória modifi-
caram o dispositivo da lei, nos impondo a 
obrigatoriedade do fornecimento de todos 
os protestos lavrados e efetuados. E revoga-
ram a nossa central. acho que não é difícil 
deduzir o objetivo. Ficou claro, naquele mo-
mento, que o objetivo foi evitar que o pro-
testo se organizasse, se tornando mais efi-

cientes em curto espaço de tempo”, contou.
apesar de ainda não ter a norma de impo-

sição da central, de acordo com Marçal, no 
atual momento, dois pedidos para sua cria-
ção estão nas mãos do CNJ. “Existe no CNJ, 
desde o tempo da ministra Eliana Calmon, 
e nós reiteremos esse pedido recentemente 
para o doutor Márcio Evangelista. Também 
estivemos com o ministro Noronha. E já 
reiteramos e, inclusive, fizemos uma solici-
tação, mas resumida do pleito, que atende 
só a esses serviços centralizados e não tão 
expresso e abrangente quanto às normas de 
protesto que gostaríamos de ver moderni-
zadas, que foi a proposta anterior. Estão lá 
estes dois pedidos: um resumido e um mais 
extenso. E estamos aguardando. O CNJ tem 
as prioridades deles. Mas esperamos que 
depois de atendidas essas prioridades, nós 
tenhamos a norma nacional que vai, infeliz-
mente, impor que todos os colegas do Brasil 
participem da central. Porque não podemos 
ter uma base que falta um cartório, porque 
senão, você não pode dizer que tem pro-
testo no Brasil, pela falta de uma serventia”, 
concluiu o presidente.
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Brasília (DF) – a associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (arpen
-Brasil) anunciou a implantação da CRC In-
ternacional e o lançamento do Documento 
Nacional de Identificação (DNI) durante o 
I Encontro de Corregedores do Serviço 
Extrajudicial, promovido pela Corregedoria 
Nacional de Justiça, e realizado no auditório 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios (TJDFT), no último dia 7 de dezembro.

Segundo o presidente da entidade, arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, a CRC Internacio-
nal, por meio das embaixadas e consulados, 
fará a transmissão de certidões de brasileiros 
residentes em outro país, e o Documento 
Nacional de Identificação (DNI), que será 
lançado no dia 24 de janeiro de 2018, terá a 
Central do Registro Civil como base de infor-
mações cadastrais para a emissão do docu-
mento único ao cidadão.

Durante sua apresentação, o registrador 
também destacou a marca de 1% de sub-re-
gistro no Brasil, alcançada por meio da lei 
da gratuidade “e, principalmente, por meio 
do incansável trabalho de conscientização 
realizado pela associação, para mudar há-
bitos e costumes da população”. a Central 
Nacional do Registro Civil (CRC – Nacional), 
que atualmente abrange todos os estados 
do País e possui 170 milhões de registros 
em sua base de dados, também foi citada 
como um exemplo de avanço dos serviços 
prestados pelos cartórios, pois através dela, 
é possível solicitar, de qualquer local, uma 
certidão emitida em território nacional.

Dentre as possibilidades da CRC estão a 
central de buscas, as certidões eletrônicas, 
o sistema de comunicações, que já permitiu 

Arpen-BR destaca integração nacional 
do Registro Civil e CRC Internacional 
durante encontro em Brasília
ENTIDaDE DESTaCOu PaPEl DOS REgISTRaDORES CIVIS Na CONSTITuIçãO Da 
BaSE PRIMáRIa QuE DaRá ORIgEM à IDENTIFICaçãO CIVIl NaCIONal (ICN)

NaCIONal

“Já emitimos, hoje, mais de 3 
milhões de CPFs, número que 
também será usado para a 
identificação nacional”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

A Arpen-BR apresentou os avanços do Registro Civil para os corregedores estaduais dos 
26 estados e do Distrito Federal

ao Registro Civil efetuar mais de 10 milhões 
de comunicações aos cartórios jurídicos dos 
assentos lavrados, e a correição online, que 
já foi totalmente aprovada em São Paulo e 
agora vai ser estendida para os outros esta-
dos, para que as Corregedorias tenham aces-
so a todos os atos lavrados no Registro Civil.

arion Toledo também citou a parceria 
com a Receita Federal, que permite que 
todas as crianças nascidas no Brasil saiam 
da maternidade com o número do CPF. “Já 
emitimos, hoje, mais de 3 milhões de CPFs, 
número que também será usado para a 
identificação nacional”.

demais especialidades
Coube ao presidente da associação dos No-
tários e Registradores do Brasil (anoreg/BR), 
Cláudio Marçal Freire, abrir as exposições 
dos serviços extrajudiciais no I Encontro de 
Corregedores do Serviço Extrajudicial, 
promovido pela Corregedoria Nacional de 
Justiça no auditório do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

O presidente iniciou sua fala destacan-
do a busca da entidade por parcerias que 

contribuam com a diminuição dos gargalos 
existentes na prestação dos serviços à popu-
lação, assim como trabalhar conjuntamente 
para desobstruir o Poder Judiciário e na pres-
tação de serviços públicos ao cidadão. 

Entre as contribuições citadas pelo presi-
dente da entidade estão a emissão do CPF 
direto nas certidões de nascimento, a recu-
peração creditícia pelos cartórios por meio 
do protesto de certidões de dívida ativa, as 
correções de erros de grafia direto em cartó-
rios, a retificação imobiliária sem processo ju-
dicial, os divórcios e inventários em cartórios 
de notas, assim como, mais recentemente, 
o reconhecimento de paternidade e filia-
ção socioafetiva diretamente nos cartórios.

O trabalho para o aperfeiçoamento das 
centrais de informações das diferentes na-
turezas de serviços extrajudiciais também foi 
citado pelo presidente da associação como 
uma forma de melhorar a qualidade dos ser-
viços prestados. “Essas centrais já existem 
e estão em constante aperfeiçoamento e 
modernização, facilitando o acesso dos ci-
dadãos com a ampliação para todos o terri-
tório nacional”.
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Em seguida, o diretor de tecnologia da 
informação do Instituto de Registro Imobi-
liário do Brasil (IRIB), Flauzilino araújo dos 
Santos, representando o presidente, Sérgio 
Jacomino, apresentou as inovações tecno-
lógicas que já estão implantadas e as que 
estão projetadas para entrar em funciona-
mento neste segundo momento.

O diretor do IRIB citou o Ofício Eletrônico, 
que se propôs a substituir os ofícios em papel 
em transações imobiliárias, e que desde de 
maio de 2005 substituiu mais de 734 milhões 
de documentos, representando uma econo-
mia para o orçamento dos tribunais e dos ór-
gãos públicos de mais de 6 bilhões de reais.

a exemplo das tecnologias que devem ser 
implantadas em breve, o diretor destacou o 
Operador Nacional do Registro de Imóveis 
Eletrônico (ONR), que funcionará como pon-
to de apoio institucional e tecnológico para 
as centrais de serviços eletrônicos comparti-
lhados dos estados e Distrito Federal e está 
em fase de apreciação pela Corregedoria 
Nacional de Justiça. “Nós precisamos me-
lhorar a situação do ambiente de negócios 
imobiliários no Brasil com a implementação 
do Registro Eletrônico e acreditamos que 
cabem aos oficiais melhorar esse ambiente, 
modernizando com a aplicação das novas 
tecnologias”.

Representado pelo presidente leo Barros 
almada, o Instituto de Estudos do Protesto 
de Títulos do Brasil (IEPTB), que completa 30 
anos no próximo 15 de outubro, destacou 
duas inovações tecnológicas implementadas 

pela entidade, a Central de Remessa de ar-
quivos Nacional (CRa-Nacional) que, desde 
novembro de 2013, já recebeu 36,5 milhões 
de títulos da iniciativa privada, dos quais 62% 
foram pagos, que corresponde a um total de 
mais de 43,4 bilhões de créditos recupera-
dos, e a Consulta Nacional, que disponibiliza 
a todos os usuários os protestos existentes, 
a localidade, a data e o valor, além de estar 
disponível em três plataformas: site, aplicati-
vo de celular e token de autoatendimento.

Presidente da Arpen-BR diz que Documento Nacional de Identificação terá a CRC como base

As palestras foram acompanhadas por representantes do Poder Judiciário e profissionais 
do setor extrajudicial

O presidente do Instituto de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas (IRTDPJ), Paulo Rêgo, ressaltou a 
necessidade do mercado de centralizar in-
formações e, por essa razão, a criação da 
Central Nacional do IRTDPJ, que funciona 
desde 2012 e, atualmente, já tem 1847 
comarcas cadastradas com atendimento 
via chat e data center próprio em território 
nacional. “É muito importante que haja uma 
central nacional e não uma proliferação de 
centrais, porque isso multiplica o custo, e é 
importante que o usuário tenha um custo 
padronizado e uniformizado”.

Finalizando as apresentações extrajudi-
ciais, o presidente do Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal (CNB), Paulo Ro-
berto gaiger Ferreira, destacou as propostas 
de documentos e sistemas eletrônicos que 
modernizem a sociedade brasileira, para que 
a atividade notarial garanta sempre seguran-
ça jurídica e, sobretudo, possibilite a reali-
zação dos negócios imobiliários de qualquer 
espécie com fé pública. “Temos na nossa 
entidade representação de 24 estados e 
Distrito Federal e viemos aqui tentando mo-
dernizar as nossas atividades, porque somos 
um segmento que necessita, com as novas 
tecnologias, ser agrupado, para que o ser-
viço seja prestado de maneira eficiente, pa-
dronizado e com baixo custo à sociedade”.

a entidade distribuiu a todos os parti-
cipantes do encontro um manual de Boas 
Práticas do ambiente tecnológico notarial.



36

O ministro João Otávio de Noronha destacou o relevante papel de notários e 
registradores na colaboração para a diminuição de litígios

Brasília (DF) – Durante a abertura do even-
to, que reuniu no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT), auto-
ridades do Poder Judiciário e representantes 
do segmento notarial e registral brasileiro, o 
corregedor nacional da Justiça, ministro João 
Otávio de Noronha, falou do relevante papel 
dos notários e registradores na colaboração 
para a diminuição de litígios e, consequente-
mente, da quantidade de processos judiciais. 

Para aumentar a contribuição desse pro-
fissionais, o Conselho Nacional de Justiça e a 
Corregedoria Nacional já vêm editando reso-
luções, provimentos e recomendações que 
padronizam, em âmbito nacional, as ativida-
des notariais e registrais, com foco na imple-
mentação de novas tecnologias e na adap-
tação das serventias à rapidez da era digital.

Para o ministro “o Direito brasileiro tem 
avançado no movimento da “desjudiciali-
zação”, destacando iniciativas de incentivo 
aos meios consensuais e de diversificação 
da atuação das serventias extrajudiciais, que 
passam a ter relevante papel como parceiras 
da atividade judicial, prevenindo litígios e, 
consequentemente, diminuindo o ingresso 
de ações no Judiciário”, disse na abertura de 
seu discurso.

Noronha também destacou a busca da 
Corregedoria Nacional por fortalecer uma 
parceria franca com as Corregedorias Esta-
duais propondo, no que concerne aos ser-
viços extrajudiciais, a remoção de entraves 
burocráticos e o abandono de formalidades. 
“a proposta é que as corregedorias e ser-
ventias construam um canal de comunica-
ção para que cartórios ofereçam um serviço 
com celeridade e eficiência”.

Em seguida, o presidente do TJ-DFT, Már-
cio Machado Vieira Neto, cumprimentou os 

CNJ destaca papel relevante de notários e 
registradores na desjudicialização no Brasil
MINISTRO JOãO OTáVIO DE NORONha RESSalTOu a IMPORTâNCIa Da CONSTRuçãO 
DE uM CaNal DE COMuNICaçãO ENTRE CORREgEDORIaS E SERVENTIaS EXTRaJuDICIaIS

NaCIONal

“a proposta é que as 
corregedorias e serventias 
construam um canal de 
comunicação para que cartórios 
ofereçam um serviço com 
celeridade e eficiência”

João Otávio de Noronha, ministro 
Corregedor Nacional de Justiça

presentes e enfatizou a importância do even-
to. Também destacou a contribuição das 
novas tecnologias para o rápido desenvolvi-
mento dos serviços judiciais e extrajudiciais.

Conciliação, mediação e usucapião fo-
ram questões abordadas pelo corregedor 
geral da Justiça do Distrito Federal e Territó-
rios, José Cruz Macedo, como matérias que 
deixaram de ser de exclusividade do Poder 
Judiciário, passando a ser realizadas pelas 

serventias extrajudiciais “e não há outra 
alternativa para lidar com a quantidade de 
ações judiciárias”, enfatizou.

ao final da cerimônia de abertura, o pre-
sidente da associação dos Notários e Re-
gistradores do Brasil (anoreg-BR), Cláudio 
Marçal Freire, representando todas as asso-
ciações de serviços extrajudiciais, entregou 
uma homenagem ao ministro João Otávio 
de Noronha.

Cláudio Marçal Freire, presidente da Anoreg-BR, entregou homenagem ao ministro João 
Otávio de Noronha
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Leia a íntegra do discurso do ministro João 
Otávio de Noronha no I Encontro de Corregedores

“Ao abrir os trabalhos do I Encontro de Cor-
regedores do Serviço Extrajudicial da Corre-
gedoria Nacional de Justiça, dou as boas-vin-
das a todos quantos vieram, de perto e de 
longe, para, juntos, tratarmos da inadiável 
modernização dos serviços cartorários no País.

Nesta primeira edição, as corregedorias dos 
Estados, associações e entidades representantes 
do segmento notarial e de registro, além da Es-
cola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam) e da Corregedoria Nacional, 
discutirão as inovações tecnológicas do serviço ex-
trajudicial e suas implicações, os achados de cor-
reições realizadas em serventias das cinco regiões 
do Brasil e as metas e desafios das corregedorias 
para o sistema extrajudicial.

Nas últimas décadas, a razoável duração do 
processo tem sido um dos principais desafios en-
frentados pela sociedade, situação que tem levado 
operadores do Direito a investigar soluções para 
as carências que se perpetuam historicamente em 
razão da liturgia processualista, da excessividade 
de recursos e do alto grau de litigiosidade.

Nesse cenário, o Direito brasileiro tem avançado 
no movimento da “desjudicialização”, destacando 
iniciativas de incentivo aos meios consensuais e 
de diversificação da atuação das serventias extra-
judiciais, que passam a ter relevante papel como 
parceiras da atividade judicial, prevenindo litígios 
e, consequentemente, diminuindo o ingresso de 
ações no Judiciário.

Todavia, para que se tornem viáveis, os pro-
cedimentos extrajudiciais devem não apenas ser 
estimulados pela edição de normas pertinentes 
como também estar alinhados com as exigências 
dos novos tempos: de depuração e modernização; 
de soluções mais expeditas e mais simplificadas.

Isso evidencia a urgência na concepção e desen-
volvimento de outro modelo de justiça – não tanto 
numa perspectiva institucional, mas, acima de tudo, 
no que diz respeito às formas, aos fins e às priori-
dades. Para tanto, a troca de informações é vital.

Seguramente, nenhum programa de gestão terá 
êxito sem a energia do bom relacionamento – in-
terno e externo, institucional e pessoal –, sem o 
endosso daqueles que, de fato, serão os principais 
agentes de mudanças. Essa é a razão maior de 
estarmos aqui.

Embora, historicamente, o trabalho das corre-
gedorias esteja associado à atividade de fiscaliza-
ção, é certo que as atribuições são mais amplas, 
pois às funções fiscalizadoras agregam funções 
disciplinares, normativas e de administração.

É notória, portanto, a contribuição desses ór-
gãos para a avaliação da atividade judicial sob 
todos os aspectos. Na verdade, tornaram-se im-
portantes interlocutores dos tribunais, juízos e 
serviços auxiliares com a pretensão de ajudar a 

minimizar a disfunção atual do sistema judiciário 
brasileiro.

Cada corregedoria tem atuado como órgão inclu-
sivo, de planejamento e orientador de mudanças, 
não como mais uma instância alternativa do 
Judiciário, conforme entendem alguns, especializa-
da na solução de queixas pontuais decorrentes das 
lacunas inerentes à própria tarefa de julgar.

Amparada nesse entendimento, a Corregedoria 
Nacional tem buscado fortalecer uma parceria 
franca com as corregedorias dos Estados, pro-
pondo, no tocante aos serviços extrajudiciais, a 
remoção de entraves burocráticos e o abandono 
de formalidades estéreis, de modo que ocorra a 
unificação de procedimentos para a celeridade e 
segurança dos atos e negócios jurídicos praticados 
em cartórios.

O cenário é indiscutivelmente desafiador e 
nos convida a firmar um pacto tecnológico que 
abranja segurança da informação, processos de 
informatização, regulamentação dos softwares 
internos da atividade extrajudicial, além da tão 
sonhada integração por intermédio da engenha-
ria de redes, o que, ao certo, romperá fronteiras e 
encurtará distâncias e prazos em proporções antes 
inimagináveis.

O Conselho Nacional de Justiça e a Corre-
gedoria Nacional já vêm editando resoluções, 
provimentos e recomendações que padronizam, 
em âmbito nacional, as atividades notariais e re-
gistrárias, com foco na implementação de novas 
tecnologias e na adaptabilidade das serventias 

à dinamicidade da era digital. A eficácia desses 
normativos, contudo, só será alcançada mediante 
o trabalho incisivo das corregedorias estaduais.

A elas cabe, preventivamente, identificar garga-
los que afetam a produtividade dos serviços quan-
do a questão é padrão mínimo de segurança, in-
tegridade e disponibilidade das informações, bem 
como munir os cartórios de diretrizes, orientações 
e suporte para que ofereçam a capacitação e o 
aperfeiçoamento essenciais ao desenvolvimento 
das competências requeridas para o exercício da 
profissão.

Isso, não há dúvida, enseja uma mudança de 
mentalidade: a corregedoria deverá ser vista não 
apenas como órgão censor mas como órgão par-
ceiro. A proposta é que corregedoria e serventia 
construam canais de comunicação e enfrentem, 
com proatividade, as mudanças necessárias à 
inserção no mundo virtual, conciliando, se for o 
caso, conflitos de gerações e de vontades em prol 
da harmonização dos sistemas extrajudiciais e em 
benefício de seus usuários.

Aliás, esse é o caminho para que os cartórios 
extrajudiciais falem a mesma linguagem em ter-
mos de celeridade, segurança e eficiência.

Concluo minhas palavras fazendo aqui um ape-
lo: que tenhamos um discurso de convergências 
para transformar ideias, às vezes antagônicas, em 
soluções que, no nosso caso, fortaleçam a imagem 
positiva dos serviços extrajudiciais como palco de 
efetivação segura de diversas relações jurídicas. 
Vamos aos trabalhos! Muito obrigado.”

O ministro João Otávio de Noronha falou da importância de um discurso de convergências 
para desenvolver soluções que fortaleçam a imagem positiva dos serviços extrajudiciais
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Brasília (DF) – Segurança predial e da in-
formação foram os principais problemas 
identificados pela Corregedoria Nacional 
nas correições realizadas nos cartórios bra-
sileiros. O resultado foi apresentado pelo 
juiz auxiliar Márcio Evangelista da Silva du-
rante o I Encontro de Corregedores do 
Serviço do Extrajudicial realizado no dia 
7 de dezembro, em Brasília (DF).

Para o magistrado, as serventias devem 
oferecer instalações adequadas para o 
atendimento ao público. “Encontramos 
cartórios com pessoas em pé, arquivo de-
sorganizado, fiação solta, software sem 
licença, entre outros”.

Foram treze estados visitados ao longo 
do primeiro ano da gestão do ministro João 
Otávio de Noronha. De acordo com o juiz, 
os critérios de escolha das serventias que 
passaram por correição incluem a análise 
das reclamações que chegam à Corregedo-
ria Nacional, pesquisas em sites especializa-
dos e nas redes sociais e, em último caso, 
de forma aleatória.

“É necessário que se vá ao local, não 
basta o preenchimento de um relatório 
ou checklist. as Corregedorias estaduais 
devem difundir as boas práticas, para que 
haja padronização dos sistemas e regras 
em todos os cartórios. Com isso, a Corre-
gedoria Nacional poderá trabalhar efetiva-
mente com políticas públicas, o que não 
acontece hoje”, disse Evangelista da Silva.

O juiz auxiliar da Corregedoria Nacional, Márcio Evangelista, disse que é necessário que 
as Corregedorias estaduais trabalhem para a padronização dos cartórios

metas e desafios das corregedorias estaduais
ao final do evento, foram apresentadas as vinte metas das Corregedorias locais para os servi-
ços extrajudiciais. Para o juiz auxiliar, as metas são importantes para uniformizar as questões 
em todo o país. “É preciso ter um planejamento estratégico específico do extrajudicial para 
padronizar sistemas e procedimentos”, explicou.
Até junho de 2018, as seguintes metas deverão ser cumpridas pelas Corregedorias:

 1ª instituir equipe responsável pelos assuntos extrajudiciais;
 2ª criar um ciclo de correições anual;
 3ª realizar fiscalização contábil, financeira, trabalhista e tributária nos serviços extrajudiciais;
 4ª fiscalizar o fornecimento de informações do Sistema Nacional de Informações de Regis-

tro Civil (SIRC);
 5ª fiscalizar os serviços prestados de forma eletrônica pelos cartórios;
 6ª fiscalizar o sistema Justiça aberta;
 7ª desenvolver e implantar selo digital com QR Code;
 8ª disponibilizar uma página no site do Tribunal de Justiça com informações exclusivas sobre 

o serviço extrajudicial;
 9ª entabular com a ouvidoria dos tribunais reclamações sobre extrajudicial;
 10ª fomentar atividades de ofícios da cidadania;
 11ª desenvolver estudo para reestruturação dos serviços extrajudiciais;
 12ª promover concurso para provimento e remoção dos serviços vagos há mais de seis meses
 13ª fiscalizar cumprimento do teto remuneratório dos interinos;
 14ª intervir nas demandas sobre teto remuneratório;
 15ª realizar levantamento da existência de nepotismo em nomeação de interinos;
 16ª fiscalizar o cumprimento da Resolução CNJ 80;
 17ª fiscalizar o cumprimento para que sejam declarados nulos e ineficazes os atos que te-

nham por objeto a ocupação, domínio e posse de terras indígenas;
 18ª determinar que sejam cancelados os registros e matrículas de imóveis rurais nos termos 

da lei nº 6.739/1979;
 19ª determinar e fiscalizar o encerramento das transcrições com a consequente abertura da 

matrícula de imóveis;
 20ª regulamentar e encaminhar proposta de lei sobre atuação e remuneração do juiz de paz.

Corregedoria Nacional divulga metas 
para o serviço extrajudicial em 2018

NaCIONal

“as Corregedorias estaduais 
devem difundir as boas práticas, 
para que haja padronização 
dos sistemas e regras em 
todos os cartórios. Com isso, a 
Corregedoria Nacional poderá 
trabalhar efetivamente com 
políticas públicas, o que não 
acontece hoje”

Márcio Evangelista Ferreira da Silva,
juiz auxiliar da Corregedoria 
Nacional de Justiça
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Salvador (BA) - ao encerrar a 76ª edição 
do Encontro dos Corregedores-gerais dos 
Tribunais de Justiça do Brasil, realizada na 
capital baiana, os desembargadores dos 26 
Estados brasileiros e do Distrito Federal di-
vulgaram no dia 27 de outubro a Carta de 
Salvador, documento com as conclusões do 
evento que trouxe entre suas considerações 
uma voltada ao âmbito extrajudicial.

O item 2 da Carta de Salvador traz como 
objetivo “promover no âmbito das 
Corregedorias-Gerais, a anexação/
acumulação de Unidades Extrajudi-
ciais, principalmente nas Comarcas 
de pequeno porte”, uma decisão relacio-
nada com a dificuldade de preenchimento 
das vagas em cartórios pequenos pelos 
concursos públicos, em razão da baixa re-
muneração oferecida pelas unidades. 

a questão da postecipação do Protesto, 
levada ao conclave em palestra do presiden-
te do Instituto de Estudos de Protesto de Tí-
tulos do Brasil – Seção Rio de Janeiro (IEPTB/
RJ), Celso Fernandes Belmiro, chegou a ser 
incluída na carta, mas, após debate, acabou 
sendo suprimida.

a Carta traz ainda que traz uma atenção 
especial para o problema da adoção, orien-
tando os tribunais a “incentivar os magistra-
dos a utilizar a busca ativa como ferramenta 
de fomento à adoção tardia” e a “fomentar, 
no âmbito das Corregedorias-gerais, a cria-
ção e a implantação de programa de acolhi-
mento Familiar e apadrinhamento afetivo, 
bem como a promoção de campanhas de 
incentivo às adoções tardias, de grupos de 
irmãos e com deficiência”.

Nova cúpula
O desembargador andré leite Praça, corre-
gedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas gerais, foi eleito o novo presidente 
do Colégio Permanente de Corregedores-
gerais de Justiça do Brasil.

“É um sinal de prestígio do meu Tribunal”, 
disse o desembargador, eleito por unanimi-
dade. “O trabalho colegiado sempre rende 
bons resultados e agradeço pela confiança 
de todos. Vamos investir para ter um Judiciá-
rio ainda mais forte e eficiente”, completou.

Também integram a nova Comissão Exe-
cutiva o desembargador José aurélio da 
Cruz, corregedor-geral da Paraíba, na condi-

ção de 1º vice-presidente; a desembargado-
ra Iolanda Santos guimarães, corregedora-
geral de Sergipe, como 2ª vice-presidente; 
a desembargadora Maria zeneide Bezerra, 
corregedora-geral do Rio grande do Norte, 
como secretária; e o desembargador Cláu-
dio de Melo Tavares, corregedor-geral do 
Rio de Janeiro, o novo tesoureiro.

veJa a íNtegra da 
carta de salvador
O COLÉGIO PERMANENTE DE CORRE-
GEDORES-GERAIS DOS TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA DO BRASIL-CCOGE, reunido 
na Cidade do Salvador-Ba, nos dias 25 a 
27 de outubro de 2017, durante os traba-
lhos do 76º ENCOGE- ENCONTRO DO 
COLÉGIO PERMANENTE DE CORRE-
GEDORESGERAIS DOS TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA DO BRASIL, com o objetivo de 
apresentar estudos e pesquisas, trocar ex-
periências e discutir a temática “A CORRE-
GEDORIA FRENTE AO MAGISTRADO 
DO SÉCULO XXI”, em face dos tópicos 
abordados, deliberou o seguinte:
1. INCENTIVAR os Magistrados a utiliza-
ção da busca ativa como ferramenta de fo-
mento à adoção tardia.
2. PROMOVER, no âmbito das Correge-
dorias-gerais, a anexação/acumulação de 

unidades Extrajudiciais, principalmente nas 
Comarcas de pequeno porte.
3. FOMENTAR, no âmbito dos Estados e 
do Distrito Federal, a ampliação e interiori-
zação da Justiça Restaurativa.
4. PROMOVER, no âmbito das Corre-
gedorias-gerais, parcerias interinstitucio-
nais e com empresas nos termos da lei 
10.097/2000 e Decreto 8.740/2016, viabi-
lizando a aprendizagem profissional para 
adolescentes em cumprimento de medida 
sócio-educativa ou em acolhimento insti-
tucional.
5. PROPOR aos Tribunais de Justiça a 
criação de grupos com representantes das 
Corregedoriasgerais, visando o acompa-
nhamento das tecnologias de inteligência 
artificial já implementadas e a serem desen-
volvidas no âmbito do Poder Judiciário.
6. INCENTIVAR os Magistrados a imple-
mentar e conduzir as práticas da consensu-
alização e negociação processual.
7. FOMENTAR, no âmbito das Correge-
dorias-gerais, a criação e a implantação de 
programa de acolhimento Familiar e apadri-
nhamento afetivo, bem como a promoção 
de campanhas de incentivo às adoções tar-
dias, de grupos de irmãos e com deficiência.

Cidade de Salvador (BA), 
27 de outubro de 2017.

O evento reuniu os corregedores gerais de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal

Colégio de Corregedores Gerais da 
Justiça divulga a Carta de Salvador (BA)
ENTRE aS CONCluSõES ESTãO DuaS RElaCIONaDaS aO SERVIçO EXTRaJuDICIal: SOBRE O 
PREENChIMENTO DE VagaS EM CONCuRSOS PaRa PEQuENOS CaRTóRIOS E ESTÍMulO à aDOçãO

NaCIONal
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O presidente da Arpen-BR, Arion Toledo Cavalheiro Junior, esteve presente ao evento e comemorou a retomada das atividades da Arpen-PA

Arpen-Brasil prestigia a refundação 
da Associação de Registro Civil no Pará
CRIaçãO DE SElO DIgITal, aDMINISTRaçãO DO FuNDO DE RESSaRCIMENTO E 
aDEQuaçãO PaRa O OFÍCIO Da CIDaDaNIa SãO aS METaS INICIaIS Da NOVa gESTãO

NaCIONal

“Neste momento, mais do que 
nunca, podemos dizer que 
juntos seremos fortes, pois essa 
união foi o combustível para 
que os nossos colegas do Pará 
refundassem a associação”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

Belém (PA) - após 20 anos de inatividade, 
a associação dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado do Pará (arpen-Pa) reto-
ma as atividades com novo estatuto e novo 
CNPJ, e terá como principal meta reunir a 
classe de registradores no Estado e represen-
tar institucionalmente a atividade.

Estas foram as palavras do novo presiden-
te da associação, Marcus Vinicius Sousa Cor-
deiro, registrador do ofício único de Mãe do 
Rio (Pa), empossado no dia 6 de dezembro, 
na sede da associação dos Notários e Re-
gistradores do Estado do Pará (anoreg-Pa).

“uma grande tarefa que temos é trazer a 
classe para perto da associação, principal-
mente aqueles dos cartórios menores, para 

que juntos possamos reivindicar alguns itens 
essenciais, como a implementação do Selo 
Digital no nosso Estado, para que possa-
mos trabalhar com a Central Nacional de 
Informações de Registro Civil Nacional (CRC 
Nacional)”, disse o novo presidente, que já 
adiantou que já conversou com o juiz au-
xiliar da Corregedoria para que o Selo seja 
implantado até 1º de janeiro de 2018. Cor-
deiro também falou sobre as demais lutas da 
classe já para o próximo ano. “Também luta-
remos pela administração do fundo de res-
sarcimento do Registro Civil, que atualmen-
te está com o governo do Estado”, afirmou.

O novo mandatário ressalta que este foi o 
momento certo para a reinauguração da ar-
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“uma grande tarefa que 
temos é trazer a classe 
para perto da associação, 
principalmente aqueles dos 
cartórios menores, para que 
juntos possamos reivindicar 
alguns itens essenciais, como 
a implementação do Selo 
Digital no nosso Estado, 
para que possamos trabalhar 
com a Central Nacional de 
Informações de Registro Civil 
Nacional (CRC Nacional)”

Marcus Vinicius Sousa Cordeiro, 
presidente da Arpen-PA

O presidente da Arpen-PA (3º da esquerda para a direita), Marcus Vinicius de Sousa 
Cordeiro, disse que associação também lutará pela administração do fundo de 
ressarcimento do Registro Civil

pen-Pa, apoiada pela associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (ar-
pen-Brasil) que esteve representada por seu 
presidente, arion Toledo Cavalheiro Júnior. 
“houve um clamor dos colegas de todo o 
País para que a nossa associação fosse re-
ativada. Então nos reunimos e, em comum 
acordo, foi decidido que eu estivesse à fren-
te deste reinício, o que é uma grande honra, 
pois o atual momento do RCPN brasileiro é 
de transformação, com a entrada do Ofício 
da Cidadania, que aproximará ainda mais 
a serventia do cidadão”, disse Marcus, que 
atua na atividade desde 2008. 

O presidente da arpen-BR comemorou 
a retomada das atividades da arpen-Pa, e 
reforçou o lema que faz parte desta ges-
tão. “Neste momento, mais do que nunca, 
podemos dizer que juntos seremos fortes, 
pois essa união foi o combustível para que 
os nossos colegas do Pará refundassem a 
associação, contando com o apoio de toda 
a classe, com o intuito de lutar por seus 
interesses. Estive com eles comemorando 
mais este grande passo para o Registro 
Civil brasileiro, mas principalmente para o 
Registro Civil paraense”, destacou arion.

a princípio, a sede da da arpen-Pa será na 
anoreg-Pa, na av. assis de Vasconcelos, 359 
- Campina, Belém - Pa, 66010-010, telefone 
(91) 3230-4630
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Governo Federal sanciona nova 
Lei sobre Adoção no Brasil
lEI Nº 13.509 aPROVaDa EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017 
aPRESENTa NOVa REgulaMENTaçãO PaRa CaSOS DE aDOçãO

JuRÍDICO

Art. 1º Esta lei altera a lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do adolescente), para dispor sobre entrega 
voluntária, destituição do poder familiar, 
acolhimento, apadrinhamento, guarda e 
adoção de crianças e adolescentes, a Con-
solidação das leis do Trabalho (ClT), apro-
vada pelo Decreto-lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, para estender garantias tra-
balhistas aos adotantes, e a lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
para acrescentar nova possibilidade de des-
tituição do poder familiar.

Art. 2º a lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do adolescente), 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“art. 19...

§ 1o (VETaDO).

§ 2o a permanência da criança e do adolescen-
te em programa de acolhimento institucional 
não se prolongará por mais de 18 (dezoito 
meses), salvo comprovada necessidade que 
atenda ao seu superior interesse, devidamen-
te fundamentada pela autoridade judiciária...

§ 5o Será garantida a convivência integral 
da criança com a mãe adolescente que es-
tiver em acolhimento institucional.

LEI Nº 13.509 
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

Mensagem de veto

Dispõe sobre adoção e altera a lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do adolescente), a Consolidação 
das leis do Trabalho (ClT), aprovada pelo 
Decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, e a lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço sa-
ber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei:
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“art. 39...

§ 3o Em caso de conflito entre direitos e in-
teresses do adotando e de outras pessoas, 
inclusive seus pais biológicos, devem pre-
valecer os direitos e os interesses do ado-
tando.” (NR)

“art. 46. a adoção será precedida de está-
gio de convivência com a criança ou ado-
lescente, pelo prazo máximo de 90 (noven-
ta) dias, observadas a idade da criança ou 
adolescente e as peculiaridades do caso...

§ 2o-a. O prazo máximo estabelecido no 
caput deste artigo pode ser prorrogado por 
até igual período, mediante decisão funda-
mentada da autoridade judiciária.

§ 3o Em caso de adoção por pessoa ou ca-
sal residente ou domiciliado fora do País, o 
estágio de convivência será de, no mínimo, 
30 (trinta) dias e, no máximo, 45 (quaren-
ta e cinco) dias, prorrogável por até igual 
período, uma única vez, mediante decisão 
fundamentada da autoridade judiciária.

§ 3o-a. ao final do prazo previsto no § 3o des-
te artigo, deverá ser apresentado laudo fun-
damentado pela equipe mencionada no § 4o 
deste artigo, que recomendará ou não o de-
ferimento da adoção à autoridade judiciária...

§ 5o O estágio de convivência será cumpri-
do no território nacional, preferencialmen-
te na comarca de residência da criança ou 
adolescente, ou, a critério do juiz, em cida-
de limítrofe, respeitada, em qualquer hipó-
tese, a competência do juízo da comarca 
de residência da criança.” (NR)

“art. 47...

§ 10. O prazo máximo para conclusão da 
ação de adoção será de 120 (cento e vinte) 
dias, prorrogável uma única vez por igual 
período, mediante decisão fundamentada 
da autoridade judiciária.” (NR)

“art. 50...

§ 10. Consultados os cadastros e verifica-
da a ausência de pretendentes habilitados 

§ 6o a mãe adolescente será assistida por 
equipe especializada multidisciplinar.” (NR)

“art. 19-a. a gestante ou mãe que mani-
feste interesse em entregar seu filho para 
adoção, antes ou logo após o nascimento, 
será encaminhada à Justiça da Infância e da 
Juventude.

§ 1o a gestante ou mãe será ouvida pela 
equipe interprofissional da Justiça da Infân-
cia e da Juventude, que apresentará rela-
tório à autoridade judiciária, considerando 
inclusive os eventuais efeitos do estado 
gestacional e puerperal.

§ 2o De posse do relatório, a autoridade 
judiciária poderá determinar o encaminha-
mento da gestante ou mãe, mediante sua 
expressa concordância, à rede pública de 
saúde e assistência social para atendimento 
especializado.

§ 3o a busca à família extensa, conforme 
definida nos termos do parágrafo único do 
art. 25 desta lei, respeitará o prazo máxi-
mo de 90 (noventa) dias, prorrogável por 
igual período.

§ 4o Na hipótese de não haver a indicação 
do genitor e de não existir outro represen-
tante da família extensa apto a receber a 
guarda, a autoridade judiciária competente 
deverá decretar a extinção do poder fami-
liar e determinar a colocação da criança 
sob a guarda provisória de quem estiver 
habilitado a adotá-la ou de entidade que 
desenvolva programa de acolhimento fami-
liar ou institucional.

§ 5o após o nascimento da criança, a von-
tade da mãe ou de ambos os genitores, se 
houver pai registral ou pai indicado, deve 
ser manifestada na audiência a que se refe-
re o § 1o do art. 166 desta lei, garantido o 
sigilo sobre a entrega.

§ 6o (VETaDO).

§ 7o Os detentores da guarda possuem o 
prazo de 15 (quinze) dias para propor a 
ação de adoção, contado do dia seguinte à 
data do término do estágio de convivência.

§ 8o Na hipótese de desistência pelos geni-
tores - manifestada em audiência ou peran-
te a equipe interprofissional - da entrega da 
criança após o nascimento, a criança será 
mantida com os genitores, e será determi-
nado pela Justiça da Infância e da Juventu-
de o acompanhamento familiar pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 9o É garantido à mãe o direito ao sigilo 
sobre o nascimento, respeitado o disposto 
no art. 48 desta lei.

§ 10. (VETaDO).”

“art. 19-B. a criança e o adolescente em 
programa de acolhimento institucional ou 
familiar poderão participar de programa de 
apadrinhamento.

§ 1o O apadrinhamento consiste em esta-
belecer e proporcionar à criança e ao ado-
lescente vínculos externos à instituição para 
fins de convivência familiar e comunitária 
e colaboração com o seu desenvolvimento 
nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, 
educacional e financeiro.

§ 2o (VETaDO).

§ 3o Pessoas jurídicas podem apadrinhar 
criança ou adolescente a fim de colaborar 
para o seu desenvolvimento.

§ 4o O perfil da criança ou do adolescente 
a ser apadrinhado será definido no âmbi-
to de cada programa de apadrinhamento, 
com prioridade para crianças ou adoles-
centes com remota possibilidade de rein-
serção familiar ou colocação em família 
adotiva.

§ 5o Os programas ou serviços de apadri-
nhamento apoiados pela Justiça da Infân-
cia e da Juventude poderão ser executados 
por órgãos públicos ou por organizações 
da sociedade civil.

§ 6o Se ocorrer violação das regras de apa-
drinhamento, os responsáveis pelo progra-
ma e pelos serviços de acolhimento deve-
rão imediatamente notificar a autoridade 
judiciária competente.”

43



44

JuRÍDICO

residentes no País com perfil compatível e 
interesse manifesto pela adoção de criança 
ou adolescente inscrito nos cadastros exis-
tentes, será realizado o encaminhamento 
da criança ou adolescente à adoção inter-
nacional...

§ 15. Será assegurada prioridade no cadas-
tro a pessoas interessadas em adotar criança 
ou adolescente com deficiência, com doen-
ça crônica ou com necessidades específicas 
de saúde, além de grupo de irmãos.” (NR)

“art. 51. Considera-se adoção internacio-
nal aquela na qual o pretendente possui 
residência habitual em país-parte da Con-
venção de haia, de 29 de maio de 1993, 
Relativa à Proteção das Crianças e à Coope-
ração em Matéria de adoção Internacional, 
promulgada pelo Decreto no 3.087, de 21 
junho de 1999, e deseja adotar criança em 
outro país-parte da Convenção.

§ 1o...

I - que a colocação em família adotiva é a 
solução adequada ao caso concreto;

II - que foram esgotadas todas as possibi-
lidades de colocação da criança ou ado-
lescente em família adotiva brasileira, com 
a comprovação, certificada nos autos, da 
inexistência de adotantes habilitados resi-
dentes no Brasil com perfil compatível com 
a criança ou adolescente, após consulta aos 
cadastros mencionados nesta lei;... (NR)

“art. 100...

Parágrafo único...

X - prevalência da família: na promoção 
de direitos e na proteção da criança e do 
adolescente deve ser dada prevalência às 
medidas que os mantenham ou reintegrem 
na sua família natural ou extensa ou, se isso 
não for possível, que promovam a sua inte-
gração em família adotiva;... (NR)

“art. 101...

§ 10. Recebido o relatório, o Ministério Pú-
blico terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
o ingresso com a ação de destituição do 
poder familiar, salvo se entender necessária 
a realização de estudos complementares 
ou de outras providências indispensáveis 

ao ajuizamento da demanda... (NR)

“art. 151...

Parágrafo único. Na ausência ou insufici-
ência de servidores públicos integrantes do 
Poder Judiciário responsáveis pela realiza-
ção dos estudos psicossociais ou de quais-
quer outras espécies de avaliações técnicas 
exigidas por esta lei ou por determinação 
judicial, a autoridade judiciária poderá pro-
ceder à nomeação de perito, nos termos do 
art. 156 da lei no 13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil).” (NR)

“art. 152...

§ 1o...

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta lei e 
aplicáveis aos seus procedimentos são con-
tados em dias corridos, excluído o dia do 
começo e incluído o dia do vencimento, 
vedado o prazo em dobro para a Fazenda 
Pública e o Ministério Público.” (NR)

“art. 157...

§ 1o Recebida a petição inicial, a autoridade 
judiciária determinará, concomitantemente 
ao despacho de citação e independente-
mente de requerimento do interessado, a 
realização de estudo social ou perícia por 
equipe interprofissional ou multidisciplinar 
para comprovar a presença de uma das 
causas de suspensão ou destituição do po-
der familiar, ressalvado o disposto no § 10 
do art. 101 desta lei, e observada a lei no 
13.431, de 4 de abril de 2017.

§ 2o Em sendo os pais oriundos de comuni-
dades indígenas, é ainda obrigatória a inter-
venção, junto à equipe interprofissional ou 
multidisciplinar referida no § 1o deste artigo, 
de representantes do órgão federal respon-
sável pela política indigenista, observado o 
disposto no § 6o do art. 28 desta lei.” (NR)

“art. 158...

§ 3o Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de 
justiça houver procurado o citando em seu 
domicílio ou residência sem o encontrar, 
deverá, havendo suspeita de ocultação, 
informar qualquer pessoa da família ou, 
em sua falta, qualquer vizinho do dia útil 
em que voltará a fim de efetuar a citação, 

na hora que designar, nos termos do art. 
252 e seguintes da lei no 13.105, de 16 de 
março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 4o Na hipótese de os genitores encontra-
rem-se em local incerto ou não sabido, se-
rão citados por edital no prazo de 10 (dez) 
dias, em publicação única, dispensado o 
envio de ofícios para a localização.” (NR)

“art. 161. Se não for contestado o pedido 
e tiver sido concluído o estudo social ou a 
perícia realizada por equipe interprofissio-
nal ou multidisciplinar, a autoridade judici-
ária dará vista dos autos ao Ministério Pú-
blico, por 5 (cinco) dias, salvo quando este 
for o requerente, e decidirá em igual prazo.

§ 1º a autoridade judiciária, de ofício ou a 
requerimento das partes ou do Ministério 
Público, determinará a oitiva de testemu-
nhas que comprovem a presença de uma 
das causas de suspensão ou destituição do 
poder familiar previstas nos arts. 1.637 e 
1.638 da lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), ou no art. 24 desta lei.

§ 2o (Revogado)...

§ 4º É obrigatória a oitiva dos pais sempre 
que eles forem identificados e estiverem 
em local conhecido, ressalvados os casos 
de não comparecimento perante a Justiça 
quando devidamente citados... (NR)

“art. 162...

§ 1º (Revogado).

§ 2o Na audiência, presentes as partes e o 
Ministério Público, serão ouvidas as teste-
munhas, colhendo-se oralmente o parecer 
técnico, salvo quando apresentado por es-
crito, manifestando-se sucessivamente o re-
querente, o requerido e o Ministério Públi-
co, pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada 
um, prorrogável por mais 10 (dez) minutos.

§ 3o a decisão será proferida na audiência, 
podendo a autoridade judiciária, excepcio-
nalmente, designar data para sua leitura no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias.

§ 4o Quando o procedimento de destitui-
ção de poder familiar for iniciado pelo Mi-
nistério Público, não haverá necessidade de 
nomeação de curador especial em favor da 
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criança ou adolescente.” (NR)

“art. 163. O prazo máximo para conclu-
são do procedimento será de 120 (cento 
e vinte) dias, e caberá ao juiz, no caso de 
notória inviabilidade de manutenção do 
poder familiar, dirigir esforços para prepa-
rar a criança ou o adolescente com vistas 
à colocação em família substituta...” (NR)

“art. 166...

§ 1o Na hipótese de concordância dos pais, 
o juiz:

I - na presença do Ministério Público, ou-
virá as partes, devidamente assistidas por 
advogado ou por defensor público, para 
verificar sua concordância com a adoção, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, conta-
do da data do protocolo da petição ou da 
entrega da criança em juízo, tomando por 
termo as declarações; e

II - declarará a extinção do poder familiar...

§ 3º São garantidos a livre manifestação de 
vontade dos detentores do poder familiar e 
o direito ao sigilo das informações.

§ 4o O consentimento prestado por escrito 
não terá validade se não for ratificado na au-
diência a que se refere o § 1o deste artigo.

§ 5o O consentimento é retratável até a 
data da realização da audiência especifica-
da no § 1o deste artigo, e os pais podem 
exercer o arrependimento no prazo de 10 
(dez) dias, contado da data de prolação da 
sentença de extinção do poder familiar...

§ 7º a família natural e a família substituta 
receberão a devida orientação por inter-
médio de equipe técnica interprofissional a 
serviço da Justiça da Infância e da Juven-
tude, preferencialmente com apoio dos 
técnicos responsáveis pela execução da 
política municipal de garantia do direito à 
convivência familiar.” (NR)

“art. 197-C...

§ 1o É obrigatória a participação dos postu-
lantes em programa oferecido pela Justiça 
da Infância e da Juventude, preferencial-
mente com apoio dos técnicos responsá-
veis pela execução da política municipal de 

garantia do direito à convivência familiar e 
dos grupos de apoio à adoção devidamen-
te habilitados perante a Justiça da Infância 
e da Juventude, que inclua preparação psi-
cológica, orientação e estímulo à adoção 
inter-racial, de crianças ou de adolescentes 
com deficiência, com doenças crônicas ou 
com necessidades específicas de saúde, e 
de grupos de irmãos.

§ 2o Sempre que possível e recomendável, 
a etapa obrigatória da preparação referi-
da no § 1o deste artigo incluirá o contato 
com crianças e adolescentes em regime 
de acolhimento familiar ou institucional, a 
ser realizado sob orientação, supervisão e 
avaliação da equipe técnica da Justiça da 
Infância e da Juventude e dos grupos de 
apoio à adoção, com apoio dos técnicos 
responsáveis pelo programa de acolhimen-
to familiar e institucional e pela execução 
da política municipal de garantia do direito 
à convivência familiar.

§ 3o É recomendável que as crianças e os 
adolescentes acolhidos institucionalmente 
ou por família acolhedora sejam prepara-
dos por equipe interprofissional antes da 
inclusão em família adotiva.” (NR)

“art. 197-E...

§ 2o a habilitação à adoção deverá ser re-
novada no mínimo trienalmente mediante 
avaliação por equipe interprofissional.

§ 3o Quando o adotante candidatar-se a 
uma nova adoção, será dispensável a reno-
vação da habilitação, bastando a avaliação 
por equipe interprofissional.

§ 4o após 3 (três) recusas injustificadas, pelo 
habilitado, à adoção de crianças ou adoles-
centes indicados dentro do perfil escolhido, 
haverá reavaliação da habilitação concedida.

§ 5o a desistência do pretendente em rela-
ção à guarda para fins de adoção ou a devo-
lução da criança ou do adolescente depois 
do trânsito em julgado da sentença de ado-
ção importará na sua exclusão dos cadas-
tros de adoção e na vedação de renovação 
da habilitação, salvo decisão judicial fun-
damentada, sem prejuízo das demais san-
ções previstas na legislação vigente.” (NR)

“art. 197-F. O prazo máximo para conclu-

são da habilitação à adoção será de 120 
(cento e vinte) dias, prorrogável por igual 
período, mediante decisão fundamentada 
da autoridade judiciária.”

Art. 3º a Consolidação das leis do Tra-
balho (ClT), aprovada pelo Decreto-lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vi-
gorar com as seguintes alterações:

“art. 391-a...

Parágrafo único. O disposto no caput deste 
artigo aplica-se ao empregado adotante ao 
qual tenha sido concedida guarda provisó-
ria para fins de adoção.” (NR)

“art. 392-a. à empregada que adotar ou 
obtiver guarda judicial para fins de adoção 
de criança ou adolescente será concedida 
licença-maternidade nos termos do art. 
392 desta lei...” (NR)

“art. 396. Para amamentar seu filho, in-
clusive se advindo de adoção, até que este 
complete 6 (seis) meses de idade, a mulher 
terá direito, durante a jornada de trabalho, 
a 2 (dois) descansos especiais de meia hora 
cada um...” (NR)

Art. 4º O art. 1.638 da lei no 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso V:

“art. 1.638...

V - entregar de forma irregular o filho a ter-
ceiros para fins de adoção.” (NR)

Art. 5º Revogam-se o § 2º do art. 161 e 
o § 1o do art. 162 da lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
adolescente).

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 22 de novembro de 2017; 196o 
da Independência e 129o da República.

MICHEL TEMER
Osmar Terra

Luislinda Dias de Valois Santos

Este texto não substitui o publicado 
no DOu de 23.11.2017
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Medianeira

Organizado pelo Instituto de Registro Civil das Pesso-
as Naturais do Estado do Paraná (Irpen) em parceria 
com o Fundo de apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Funarpen), o “Projeto 
Irpen na Comunidade” objetiva distribuir cidada-
nia aos munícipes paranaenses, erradicando assim os 
índices de sub-registro no Estado e promovendo até 
casamentos comunitários em regiões onde a popula-
ção carente não pode subsidiar o custo da cerimônia.

Nesta edição, o “Dia do Sim” foi realizado em 
sete municípios, sendo eles Medianeira, Santa hele-
na, Ouro Verde do Oeste, São João das Palmeiras, 
Quatro Pontes, Pato Bragado e São Miguel do Igua-
çu, totalizando 253 casamentos.

“Dia do Sim” oficializa casamento de 
253 casais em cidades do Oeste do Paraná
PROJETO DO IRPEN FOI REalIzaDO EM SETE 
MuNICÍPIOS ONDE a POPulaçãO CaRENTE 
NãO PODE SuBSIDIaR O CuSTO Da CERIMôNIa

CIDaDaNIa

“O objetivo desta iniciativa é a inclusão social, por isso, parabenizo, 
além dos noivos, o cartório, o Irpen e o Funarpen pelo excelente 

trabalho e pelo presente que deram aos munícipes de Medianeira”

José Vanir Grassi, vice-prefeito de Medianeira

A cidade de Medianeira oficializou, de forma comunitária, a união de 38 casais

No dia 7 de novembro a cidade de Me-
dianeira realizou, de forma comunitária, 
a união de 38 casais no auditório Centro 
Popular de Cultura arandurá e a celebração 
foi feita pela juíza de paz Carolina Marcela 
Franciosi Bittencourt e contou com a parti-
cipação da registradora da cidade, geany 
Vonijone, do vice-prefeito, José Vanir gras-
si, e do representante do Ministério Público 
do Paraná (MP-PR), Esdras Soares Vilas Boas 
Ribeiro.

O vice-prefeit falou sobre a importância 
do trabalho de inclusão que o Irpen, em 
parceria com os cartórios, promove aos 
cidadãos. “O objetivo desta iniciativa é a 
inclusão social, por isso, parabenizo, além 
dos noivos, o cartório, o Irpen e o Funarpen 
pelo excelente trabalho e pelo presente 
que deram aos munícipes de Medianeira”. 

Para a secretária da pasta de assistência 
Social, Delcir Berta alessio, “o Irpen e Fu-
narpen realizam um trabalho de referência 
no Estado, e a perspectiva é de que inspi-
rem outros estados”. 

O casal Daiane Natieli Ricardo e luciano 
Pereira revelou que a cerimônia foi a maior 

oportunidade de suas vidas e concretiza-
ram um sonho distante devido às dificulda-
des, principalmente as financeiras. “O que 
ganhávamos sempre era para pagarmos 
as contas e nada mais, por isso deixamos 

esta história de casamento para depois, 
achando que demoraria muito tempo, mas 
agora, quando menos esperávamos, graças 
ao cartório, conseguimos casar e ainda por 
cima nesta cerimônia maravilhosa”.
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Ouro Verde do Oeste

Santa Helena

Na manhã do dia 8 de novembro foi a vez 
da cidade de Ouro Verde do Oeste. Partici-
param da cerimônia o prefeito da cidade, 
aldacir Domingos Pavan, que revelou estar 
vivendo um momento único em sua vida ao 
compartilhar com os casais aquela ocasião 
tão singular para a população. Pavan agra-
deceu ao Irpen pela realização dos casamen-
tos comunitários na cidade.

Para o juiz de Direito, Rodrigo Rodrigues 
Dias, o trabalho do cartório de Ouro Verde 
do Oeste ressalta o primor dos serviços pres-
tados à população, principalmente ao dispo-
nibilizar sua infraestrutura e seus colabora-
dores para que, juntos ao Irpen, pudessem 
trazer os casamentos comunitários à cidade. 
“Sinto-me honrado em participar deste ato 
único na vida de cada um dos noivos, pois o 
casamento é o ato final na concretização do 
relacionamento, que agora passa a ser de fato 
uma família, com todos os direitos”, disse.

Dentre os participantes da ação do Irpen 
na Comunidade, duas noivas se destacaram. 
Maria de lurdes Vieira Soares e angélica Jane 
Barbosa, que são respectivamente mãe e filha.

a segunda ação do casamento coletivo do 
dia aconteceu na cidade de Santa helena, 
que teve a participação de 66 casais e con-
tou com a presença do oficial de registro ci-
vil da cidade, do presidente do Irpen-PR e da 
arpen-BR, arion Toledo Cavalheiro Júnior, e 
do juiz de Direito do município Jorge anas-
tácio Kotzias Neto.

No início da cerimônia, Kotzias Neto agra-
deceu o apoio de todos, principalmente ao 
Irpen, que estruturou o evento e interagiu 
com os noivos, pedindo para que cada casal 
relembrasse momentos importantes da vida 
a dois, aumentando assim a emoção de to-
dos os presentes. 

um dos noivos que formalizou a união, 
gilmar Dias da Silva, revelou que ele e a 
noiva Indianara Kempff da Silva projetaram 
a união oficial por muitos anos. “Este é um 
momento único para nós, com esta cerimô-
nia, somos o casal mais feliz aqui”, disse Dias 
da Silva.

“Este é um momento único para nós, com 
esta cerimônia somos o casal mais feliz aqui”

Dias da Silva, noivo

“Me sinto honrado em participar deste ato único na vida de cada 
um dos noivos, pois o casamento é o ato final na concretização do 

relacionamento”

Rodrigo Rodrigues Dias, juiz de Direito

Ação possibilitou que mãe e filha se casassem no mesmo dia

Participaram da cerimônia autoridades municipais e o presidente do Irpen-PR e Arpen-
Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Júnior
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São João das Palmeiras

Quatro Pontes

O município de São João das Palmeiras rece-
beu o Irpen, no dia 8 de novembro, para a 
realização da cerimônia de casamento de 29 
casais, em um evento que reuniu noivos, fa-
miliares, amigos e autoridades na pequena 
cidade de cinco mil habitantes.

Na abertura do evento, o prefeito da ci-
dade, gilberto Fernandes Salvador, disse que 
a cerimônia parou a cidade e se tornou um 
marco histórico para todos que estiveram 
presentes. 

a juíza de Paz Rosane Cristina Bruno 
Baumgart lembrou que muitos dos noivos 
foram seus alunos nos tempos de escola. “É 
uma grande emoção ver jovens, dos quais 
muitos fui professora e vi crescer, que estão 
se casando. hoje sinto uma imensa alegria”, 
comemorou.

O município de Quatro Pontes recebeu o ca-
samento coletivo no dia 9 de novembro e, 
para a vice-prefeita, ana Maria laufer, nes-
tes 27 anos de existência do município, o 
casamento coletivo foi um dos eventos mais 
importantes já realizados. “agradecemos ao 
cartório, ao Irpen e ao Funarpen por este 
grande presente dado a nós”. 

“assim que ficamos sabendo do casa-
mento, arrumamos todas as coisas aqui 
na cidade para que pudéssemos nos casar, 
e hoje chegou o tão esperado dia. Nos 
apaixonamos e decidimos que este era o 
momento de selarmos a união”, afirmou a 
noiva Cleide. O casal se conheceu por meio 
de uma rede social e firmaram o relaciona-
mento há cinco meses. Ele é da cidade de 
Quatro Pontes e ela de São Paulo.

CIDaDaNIa

“É uma grande emoção ver jovens, dos quais muitos fui professora 
e vi crescer, que estão se casando. hoje sinto uma imensa alegria”

Rosane Cristina Bruno Baumgart, juíza de Paz

“agradecemos ao cartório, ao Irpen e ao Funarpen 
por este grande presente dado para nós”

Ana Maria Laufer, vice-prefeita de Quatro Pontes

Evento se tornou um marco histórico para o pequeno município de cinco mil habitantes

Para município com apenas 27 anos de existência, “Dia do Sim” foi marco simbólico
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São Miguel do Iguaçu

Pato Bragado

Fechando o ciclo de casamentos coletivos 
de 2017, a cidade de São Miguel do Iguaçu 
celebrou 50 casamentos no salão de even-
tos local e, claro, contou com a participação 
massiva da população local.

Durante a cerimônia, o juiz de paz Jo-
semar Kuster agradeceu ao Irpen e ao Fu-
narpen, além dos esforços do cartório para 
poder realizar a cerimônia. “Sem vocês e o 
cartório, os casais desta cidade não estariam 
aqui para dizer o tão esperado ‘Sim’ e, por 
isso, agradecemos imensamente essa mara-
vilhosa festa”, enfatizou. 

a juíza de Direito da Comarca Juliana 
Cunha de Oliveira Domingues confidenciou 
sobre a longevidade de uma relação. “É pre-
ciso cultivar o relacionamento, como uma 
plantação, esse é o segredo para o sucesso 
do matrimônio. E jamais podemos nos es-
quecer dos motivos que os fizeram oficializar 
essa união, como a admiração e o respeito. 
Esses são os pilares que sustentam um rela-
cionamento duradouro”.

a penúltima cidade visitada pelo Irpen na 
Comunidade foi o pequeno município de 
Pato Bragado que, com cerca de cinco mil 
habitantes, realizou 22 casamentos. Em 
uma rápida cerimônia, o prefeito da cida-
de, leomar Rohden, disse aos noivos que o 
companheirismo e a amizade devem ser o 
principal pilar do casamento.

Juntos há 12 anos, Ramão Bogado Men-
des e Miguela leidemer se mudaram do es-
tado do Mato grosso para o município para-
naense de Pato Bragado, em 2011. “Viemos 
para Pato Bragado para trabalhar e, apesar 
de morarmos juntos há alguns anos, não 
tínhamos dinheiro para realizar uma cerimô-
nia de casamento. Quando ficamos saben-
do do projeto, por intermédio da rádio local, 
o que era distante, hoje vira realidade para 
nós”, revelou Ramão Bogado Mendes.

“Quando ficamos sabendo do projeto, por intermédio da 
rádio local, o que era distante, hoje vira realidade para nós”

Ramão Bogado Mendes, noivo

“Sem vocês e o cartório, os casais desta cidade 
não estariam aqui para dizer o tão esperado sim”

Josemar Kuster, juiz de Paz

A cidade de São Miguel do Iguaçu realizou 50 casamentos. Ação foi prestigiada por 
munícipes.

Apesar do breve cerimonial, casais se emocionaram
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O nome civil, que hoje se ostenta em pre-
ceitos constitucionais, inclusive no conceito 
de dignidade da pessoa humana (CF 1º, III), 
tem seu histórico calcado na necessidade de 
identificação social e sua partícula, o preno-
me, da identificação no seio familiar. Sofreu, 
ao longo da história, em especial no pa-
norama civil brasileiro, algumas influências 
necessárias de serem citadas. O matrimônio 
religioso, oficialmente reconhecido no sécu-
lo XIX, ante a “colaboração” da Igreja Cató-
lica no exercício do governo imperial, numa 
visão patriarcal de exercício de direitos que 
viajava os cinco continentes1, impunha à 
mulher a adoção do nome de família de seu 
marido, pois a este deveria se subjugar, in-
clusive pela leitura bíblica que a isto impõe. 
Com o advento da norma de registro civil na 
era republicana, o Decreto 181/18902, fase 
esta que afastou a Igreja do poder de par-
ticipação nas decisões sobre o destino civil 
da sociedade, permaneceu na legislação a 
questão patriarcal, por ser um costume so-
cial arraigado, o que se observa na leitura do 
Código Civil de 1916. Pois bem; este Código 
Civil apresenta no art. 240, parágrafo único 
o seguinte teor: “A mulher poderá acrescer 
aos seus os apelidos do marido”. a ques-
tão poderá - demonstra uma possibilidade 
que a sociedade, como antes dito patriarcal, 
certamente impunha severamente o uso, 
tal que se fizermos uma busca nos assentos 

civis de casamento, dificilmente encontrar-
se-á casos em que a mulher não tenha ado-
tado o uso do apelido de família de seu ma-
rido. No dizer de Ceneviva, “na tradição do 
direito brasileiro, a mulher, ao casar-se, era 
obrigada a acrescentar ao seu nome os 
apelidos de família do marido”. (2005:177)

Pois bem. Sem nos atentarmos às legisla-
ções registrárias não mais vigentes, façamos 
a análise do que temos no arcabouço válido 
para retirarmos as conclusões pertinentes 
ao objeto desta pesquisa. Temos a lei de 
Registros Públicos (lei 6015/73) onde o art. 
703 enuncia os requisitos do registro de ca-
samento e no item 8º requer seja inscrito “o 
nome, que passa a ter a mulher, em virtu-
de do casamento”.

Em face da igualdade de direitos entre ho-
mens e mulheres insculpida na Constituição 
de 1988, no inciso I do art. 5º, e art. 226, § 
5º, passou-se a uma nova leitura deste item, 
admitindo-se que o homem também possa 
alterar o seu nome em virtude do casamen-
to e ficou também admitido que a mulher 
não é obrigada a mudar o seu nome. Mas 
isso, olvide-se, a lei 6015 não vedava. 

Tome-se ainda por oportuna a citação 
do art. 57, § 2º da lei Registrária, versan-
do que “A mulher solteira, desquitada ou 
viúva, que viva com homem solteiro, des-
quitado ou viúvo, excepcionalmente e ha-
vendo motivo ponderável, poderá recorrer 

A Prática no Registro Civil das Pessoas 
Naturais - A adoção do nome do cônjuge 
ou companheiro após a celebração da união

OPINIãO

“Em face da igualdade 
de direitos entre homens 
e mulheres insculpida na 
Constituição de 1988, no inciso 
I do art. 5º, e art. 226, § 5º, 
passou-se a uma nova leitura 
deste item, admitindo-se que o 
homem também possa alterar 
o seu nome em virtude do 
casamento e ficou também 
admitido que a mulher não é 
obrigada a mudar o seu nome”

Por Cristina Castelan Minatto

ao juízo competente que, no registro de 
nascimento, seja averbado o patroními-
co de seu companheiro, sem prejuízo dos 
apelidos próprios, de família, desde que 
haja impedimento legal para o casamen-
to, decorrente do estado civil de qualquer 
das partes ou de ambas”. Este dispositivo 
foi fruto de reiteradas decisões das cortes 
brasileiras admitindo o uso, pela mulher, do 
nome de seu concubino. E nesta seara de 
elasticidade em autorizar-se o uso do nome 
além dos laços civis, o advento do código 
civil, em 2002, trouxe, com sua vigência a 
partir de 2003, uma amplitude maior de 
alterações. Consideremos, aqui, também 
as demais alterações no art. 57 citado e se-
guintes (alcunha, nome empresarial, lei de 
proteção às testemunhas). Citemos, então, 
o Código: “Art. 1.565. (...) §1. º Qualquer 
dos nubentes, querendo, poderá acrescer 
ao seu o sobrenome do outro.”

Com esta redação, sepultou-se a dúvida 
que alguns teimavam em tecer após 05 
de outubro de 1988 (apesar de ter sido o 
nascedouro de outra controvérsia, a de for-
mação do nome). Em relação ao nome, a 
título de ilustração, convém lembrar a lei do 
Divórcio (lei 6515/77), arts. 17, 18 e 25 e 
lei do Reconhecimento dos Filhos havidos 
Fora do Casamento (lei 8560/92) art. 3º, 
parágrafo único, ECa, lei de Proteção às 
Testemunhas, etc.
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Que a alteração de nome é autorizada por 
lei, não nos restou dúvida. Mas agora, cabe-
nos analisar o momento em que a alteração, 
ou sua manifestação poderá ser efetuada. 
Se considerarmos o art. 70 da lei 6015/73, 
anterior a tantas mudanças, o momento da 
escolha para alteração do nome é o do pro-
cessamento para a habilitação, pois o nome 
a ser utilizado será lançado no registro do 
casamento. Entretanto, o restante da legis-
lação não impôs o momento para modifica-
ção do nome da mulher, e desde 1988, tam-
bém do homem, como sendo unicamente 
no momento do casamento.. Inobstante, se 
a lei não impõe que se opte em determina-
do momento, como assim também não o 
faz o art. 70, também não veda que se faça 
após a sua realização. E lembro, como acima 
citado, que até mesmo as relações de fato 
dão o direito ao uso do nome do compa-
nheiro, sem mesmo afirmar que o momento 
da mudança no nome deva ocorrer no mo-
mento em que se inicia a relação.

O Tribunal de Justiça do Rio grande do Sul, 
vanguardista, em especial em matéria civil, no 
ano de 2006 julgou caso que perfeitamen-
te se encaixa na temática do nosso estudo, 
citado no artigo de Peter. Senão, vejamos.

“Registro Civil. Pessoa natural. Retifi-
cação de registro. Pretensão de mulher 
casada que visa acrescer ao seu nome o 
patronímico do marido. Opção não efetu-
ada no momento do casamento. Possibi-
lidade. O matrimônio gera para ambos os 
contraentes um novo estado civil. Sendo 
autorizada a alteração do nome a fim de 
evidenciar a modificação desta condição. 
Inexistência de prazo legal para a altera-
ção do nome em decorrência do casamen-
to. Decadência ou prescrição que não se 
ostentam. Apelação provida. Apelação cí-
vel nº. 70014016869, Oitava Câmara Cível, 
Comarca de Canoas. Relator: Des. Luiz Ari 
Azambuja Ramos. 2006/Cível”. (2006)

Na leitura do teor do acórdão encontra-se 
o texto que delimita a decisão de autorizar 
agora, bem depois da realização do casamen-
to, a alteração pretendida, quando enfatiza 
que é “uma escolha oponível a qualquer 
tempo, pois não encontra termo prescri-
cional ou decadencial na norma legal”.

E não poderíamos esperar reconhecimen-
to diverso do direito pretendido pelos ape-
lantes, qual seja de adequação do nome em 
face da consolidação de uma situação civil 
em que o casal sentiu a necessidade de efe-
tuar, diante de a norma ser permissiva num 
momento e não dispor de conteúdo proibi-
tivo a posteriori. 

um julgado da nossa Corte Catarinense, 
em 2003, ou seja, no nascedouro da vigên-
cia do atual Código Civil, já demonstrava, 
em pedido inverso ao acima apontado, que 

pela simples ementa se encontra a permis-
são legal para alteração de nome, senão 
vejamos, transcrito aqui da obra de Dias: 
‘Retificação de registro civil – Direito per-
sonalíssimo – Pretensão da esposa de ex-
cluir de seu nome o de seu marido – Per-
manência do vínculo conjugal – Razões 
de cunho profissional – Admissibilidade 
– Recurso provido (TJSC, 1ª. C.D.Civ., AC 
2002.020666-6, rel. Des. Carlos Prudên-
cio, DJSC 02.06.2003)” (2006:117)

ainda, cabe-nos ressaltar que tramita no 
Congresso Nacional, o Estatuto das Famílias. 
um Projeto de lei, de nº 2285/2007 da Câ-
mara dos Deputados, escrito por especialis-
tas em Direito de Família e apresentado pelo 
IBDFaM – Instituto Brasileiro de Direito de 
Família, em que o art. 53, parágrafo úni-
co previa, na sua origem que “o cônjuge, 
querendo, pode adotar o sobrenome do 
outro, e a qualquer tempo, mesmo duran-
te o casamento, alterá-lo, ressalvados os 
interesses de terceiros”. (grifei) 

Podemos aqui lembrar o que nos traz 
Oliveira, que “o nome da pessoa natural 
constitui direito subjetivo absoluto” (5), 
portanto devem existir critérios de admissão 
para suas alterações. E segue mais adiante, 
tratando de hipóteses de alteração, dizendo 
que “valem as mesmas considerações para 
as demais hipóteses de alteração do nome 
civil da pessoa humana para que se retrate 
a realidade de sua identificação no meio 
familiar e social.” (12) (grifei)

Por derradeiro, enquanto o Projeto de lei 
do Estatuto das Famílias continua no Con-
gresso Nacional, entendo que o pleito para 
alteração do nome após o casamento de-

“Por derradeiro, enquanto o 
Projeto de lei do Estatuto das 
Famílias continua no Congresso 
Nacional, entendo que o pleito 
para alteração do nome após o 
casamento deverá ser realizado 
com base no art. 57 da lei 
6015/73, quando se tratar 
dos casos especificamente 
delineados”

verá ser realizado com base no art. 57 da 
lei 6015/73, quando se tratar dos casos es-
pecificamente delineados. No caso da união 
estável, o mesmo tratamento dado ao nome 
em face do casamento deverá ser respeita-
do. assim, entendo que é possível a altera-
ção do nome, mesmo após a realização do 
casamento, com base no art. 109 da lei de 
Registros Públicos. 

Oportuno dizer que, em face da recém 
aprovada lei 13.484/2017, a qual alterou 
a lei de Registros Públicos permitindo um 
maior elenco de Retificações administrativas 
apenas no âmbito dos Oficios de Registro 
Civil de Pessoas Naturais, em breve poder-
se-á elencar a alteração de nome pós casa-
mento, também nesse rol de serviços, sem 
a demanda judicial a que hoje está subor-
dinada.

1Ocorreram muitas exceções na história geral, como após o final da república romana, em que se verificou na cultura ger-
mânica e céltica uma quase igualdade entre homens e mulheres no tratamento do matrimônio; esse modo de matrimônio 
foi levado pelos lombardos à Itália, onde se verificou tal paridade. (2000:6)
2O Art. 56, § 4º, dispôs ser um dos efeitos do casamento civil “conferir à mulher o direito de usar o nome de família do 
marido e gozar de todas as suas honras e direitos que, pela legislação brasileira, se possam comunicar a ela”. (1975:237)
3Ceneviva entende que o art. 70 (2005:175) restou revogado pelo art. 1536 do Código Civil, pensamento que não é com-
pactuado por Nery Jr. (2005: 739), nem mesmo por Melo Jr. (2003:159)
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