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EXPEDIENtE

Um convite à construção 
da nossa história
Caros amigos do Registro Civil,

Começamos a história de um ano. Como será 2018? Quais os desafios que teremos pela 
frente? Quais oportunidade? Quais frustrações? Quais serão nossas conquistas? aos que, 
como eu, esperam estas respostas, ela vem em forma de uma singela afirmação. “2018 será 
exatamente da maneira que nós o construirmos”.

Sei que alguns duvidarão ou colocarão em xeque esta afirmação. Entendo a razão dos que 
assim o fazem, mas antes, permitam-me uma explicação. Está, literalmente, em nossas mãos, 
fazermos de 2018 e de todos os anos que virão o futuro do Registro Civil. a base está mon-
tada. já mostramos aos Poderes constituídos – judiciário, legislativo e Executivo – a força e 
a capacidade de nossa atividade. a emissão do CPF no ato do registro de nascimento foi um 
marco no que se refere a qualidade, capilaridade, eficiência e colaboração pública do registra-
dor civil com a sociedade e com o País.

Com base neste trabalho, o legislativo aprovou uma nova lei, conferindo ao Registro Ci-
vil o status de Cartório da Cidadania. o Executivo sancionou o projeto e deu aval para que 
o texto se tornasse lei, embora hoje ainda haja um questionamento de origem processual 
sobre a iniciativa. Processual, não sobre a matéria. Mais recentemente, o judiciário, por meio 
do Provimento 66, reconheceu o tamanho da contribuição que nossa atividade pode dar aos 
entes públicos, permitindo a realização de convênios com órgãos públicos e privados. Por isso, 
repito, a base está montada e os agentes públicos convencidos.

temos ainda a nossa principal ferramenta de trabalho em pleno funcionamento. Verdadeiro 
marco do Registro Civil, a Central Nacional de Informações do registro Civil (CRC) nos tornou 
uma célula única, homogênea, integrada, capaz de fazer do balcão de cada unidade, dos 
grandes centros aos pontos mais remotos do Estado, e por que não?, do Brasil, o balcão de 
todos. Em um mesmo local, sem custos de deslocamentos, sem despesas com intermediários, 
o cidadão poderá ter acesso a uma gama infindável de serviços, fazendo com que nossa ati-
vidade mude de patamar na avaliação de todos os usuários.

Para atingirmos estes e outros objetivos que estão sendo desenhados, permanece sendo 
vital o trabalho diário do registrador civil no que tange à qualidade 
das informações dos atos informados à Central, a eficiência nas 
respostas às solicitações e demandas eletrônicas de todo o Brasil 
e o cuidado e zelo nas instalações do cartórios e no atendimento 
ao público. Estes são os pilares que farão com que o Registro Civil 
das Pessoas Naturais cumpra seu destino, o de ser o Cartório da 
Cidadania de cada brasileiro.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR e da Arpen-Brasil

“Mais recentemente, o judiciário, por meio do Provimento 66, 
reconheceu o tamanho da contribuição que nossa atividade pode 
dar aos entes públicos, permitindo a realização de convênios com 
órgãos públicos e privados”
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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 (arpen-Brasil) com base 
nas estatísticas fornecidas pela Receita Fe-
deral do Brasil.

a iniciativa conta com a participação dos 
537 cartórios de Registro Civil do Estado, 

presentes em todos os municípios e distritos 
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 
nascimento já com o número do CPF em-
butido. já 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-nascidos no Estado, repre-
sentando 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 quan-
do a criança sai do cartório já com o CPF, 
ela pode ser incluída imediatamente pelos 
pais em planos de saúde, ter acesso aos me-
dicamentos fornecidos em programas do 
Governo, além da possibilidade de abertura 
de conta bancária em seu nome”, explica.

Com o novo modelo de certidões de 
nascimentos, casamentos e óbitos estabe-
lecido pelo Conselho Nacional de justiça 
(CNj) no final de 2017, o número de CPF 
consta com destaque no documento e já 
há previsão de que os números dos demais 
documentos de identificação constem da 
certidão de nascimento, atendendo ao pre-
visto 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 independen-
temente do gênero que compõe a família. o 
próximo passo do projeto é o cancelamento 
do CPF no ato do registro de óbito.

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 MaRCa 
DE 243 MIl CPFS EMItIDoS E a QuaSE totalIDaDE DoS REGIStRoS DE NaSCIMENto Do PaRaNá

CIDaDaNIa

“Estes dados mostram que 
os cartórios estão dispostos 
a oferecer um serviço 
extremamente útil para a 
sociedade”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR
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Ônibus Marcopolo G6 Paradiso 1200 é o novo transporte das ações sociais promovidas pelo Irpen

Funarpen divulga novos valores dos Selos para Notários e Registradores

o Fundo de apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Funar-
pen) comunica os novos valores dos Selos para as serventias corrigidos conforme va-
riação do Valor de Referência de Custas - VRC, válidos a partir de 2 de janeiro de 2018.

Tabelionato de Notas valor: R$ 0,80/ato
Distribuidores valor: R$ 2,34/ato
Registro de Imóveis valor: R$ 4,67/ato
Tabelionato de Protesto valor: R$ 2,81/ato
Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas valor: R$ 1,17/ato
Registro Civil valor: R$ 2,34/ato

Espaço para reuniões, 16 assentos, sendo 
oito leitos-cama, banheiro, Wi-Fi, televisor 
e pontos de energia para carregar celulares 
e computadores; estes são alguns dos itens 
do ônibus Marcopolo G6 Paradiso 1200, 
novo transporte para as equipes do Insti-
tuto de Registro Civil das Pessoas Naturais 
(Irpen/PR) e do Fundo de apoio ao Registro 
Civil de Pessoas Naturais (Funarpen), que 
percorrem o Estado do Paraná em ações de 
cidadania ao longo de todo o ano.

De acordo com o presidente do Irpen, 

arion toledo Cavalheiro júnior, esta mu-
dança visa oferecer ainda mais conforto aos 
integrantes da equipe e reduzir o tempo na 
estrada. “as equipes do Irpen e do Funarpen 
viajam por uma semana pelas estradas pa-
ranaenses, então toda a estrutura oferecida 
pelo ônibus visa oferecer aos passageiros 
mais conforto e menos tempo de pista, pois 

Projeto de Cidadania do 
Irpen agora conta com 
novo meio de transporte
ÔNIBuS VISa oFERECER CoNFoRto aoS INtEGRaNtES 
Da EQuIPE E REDuzIR o tEMPo Na EStRaDa

CIDaDaNIa

“toda a estrutura oferecida 
pelo ônibus visa oferecer aos 
passageiros mais conforto e 
menos tempo de pista”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

além do leito-cama, o ônibus tem banheiro 
próprio, o que facilitará com que chegue-
mos mais cedo aos destinos”, observou.

a previsão é que o ônibus comece a ro-
dar já na próxima viagem do Irpen na Co-
munidade, que apesar de não ter itinerário 
definido, está prevista para acontecer no 
mês de março.
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a lei nº 19.350 foi sancionada no dia 20 
de dezembro de 2017 pelo Governador do 
Estado do Paraná, Beto Richa, e altera o Va-
lor de Referência de Custas (VRC) para os 
atos judiciais e extrajudiciais e também mo-
difica os valores das tabelas do regimento 
de custas previstos na lei nº 6.149 de 9 de 
setembro de 1970.

Houve duas alterações na lei de Emolu-
mentos, onde ficou estabelecido o repasse 
do ISS aos usuários dos serviços e a adoção 
do diferimento dos emolumentos no Esta-
do do Paraná.

De acordo com a justificativa da lei, ela 
“propõe-se, por fim, compatibilizar a tabela 
de emolumentos dos serviços notariais e de 
registro, cuja competência de fixação é do 
Estado, com o recolhimento dos tributos 
incidentes instituídos pelos Municípios de 
modo a facilitar a arrecadação, fiscalização 
e controle pela municipalidade, a exemplo 
da legislação que dispõe sobre os emolu-
mentos no Estado de São Paulo (lei Estadu-
al n° 11.331, de 26 de dezembro de 2002, 
alterada pela lei Estadual n° 15.600, de 11 
de dezembro de 2014)”.

Íntegra da Lei 19.350:

Lei Estadual n 19.350/2017

Altera o Valor de Referência de Custas 
para os atos judiciais e extrajudiciais e os 
valores das Tabelas do Regimento de Cus-
tas previstos na Lei nº 6.149, de 9 de se-
tembro de 1970 e dá outras providências.

a Assembleia Legislativa do Estado do Pa-
raná decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º o módulo do Valor de Referência 
de Custas - VRC, previsto na lei nº 6.149, 
de 9 de setembro de 1970, fica dividido 
em Valor de Referência de Custas judiciais 
- VRCjud, aplicável aos atos judiciais, e Va-
lor 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 Capítulo 

VII da lei nº 6.149, de 1970, com a seguin-
te redação:
art. 36a. o módulo do Valor de Referência 
de Custas - VRC divide-se em Valor de Refe-
rência de Custas judiciais - VRCjud, aplicá-
vel aos atos judiciais, e Valor de Referência 
de Custas Extrajudiciais - VRCext, aplicável 
aos atos extrajudiciais, conforme tabelas 
constantes dos anexos da presente lei.

Art. 3º o Valor de Referência de Custas ju-
diciais - VRCjud, previsto na lei nº 6.149, 
de 1970, corrigido monetariamente pela 
variação do Índice de Preços ao Consumi-
dor amplo - IPCa de outubro de 2016 a 
setembro de 2017, passa 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 

Governo do Paraná aprova Lei que altera 
o Valor de Referência de Custas (VRC) para 
os atos judiciais e extrajudiciais
a lEI DE EMoluMENtoS EStaBElECEu o REPaSSE Do ISS PaRa oS uSuáRIoS DoS 
SERVIçoS E a aDoção Do DIFERIMENto DoS EMoluMENtoS No EStaDo Do PaRaNá

juRÍDICo

Extrajudiciais - VRCext, previsto na lei nº 
6.149, de 1970, corrigido monetariamente 
pela variação do IPCa de março de 2016 a se-
tembro 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 emolu-
mentos, previstos na lei nº 6.149, de 1970, 
passam a vigorar corrigidos monetariamen-
te 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, cus-
tas, taxas, tributos, fundos e quaisquer ou-
tras despesas, através dos convênios com 

6
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Decisão
SEI nº 0078776-45.2017.8.16.6000

I. trata-se de expediente iniciado pelo 
Exmo. Corregedor da justiça, Desembar-
gador Mário Helton jorge, a fim de noti-
ciar a edição do Provimento no 63/2017, 
por meio do qual a Corregedoria Nacional 
de justiça instituiu modelos únicos de cer-
tidão de nascimento, de casamento e de 
óbito, e dispôs sobre o reconhecimento 
voluntário e a averbação da paternidade 
e da maternidade socioafetiva e sobre o 
registro de nascimento e a emissão da cer-
tidão dos filhos havidos por reprodução 
assistida (ID. 2481186).

os juízes auxiliares luiz Gustavo Fabris, 
lidiane Rafaela araújo Martins, Rafael de 
araujo Campelo, lucas Martins toledo, 
Marcos Vinícius Christo, Mário Dittrich 
Bilieri e Wilson josé de Freitas júnior de-
ram-se por cientes quanto às novas dispo-
sições (ID. 2495864, 2495872, 2495875, 
2495975, 2496443, 2496595 e 2497399.

o juiz auxiliar Sérgio luiz Kreuz, por sua 
vez, manifestou-se pela revogação do 
Provimento no 265/2017 desta Correge-
doria-Geral, já que adota posicionamento 
diverso da normativa editada pelo CNj. 
Sugeriu, ainda, a edição de nova norma-
tiva que estabeleça critérios para o reco-
nhecimento da maternidade e da paterni-
dade socioafetiva extrajudicial no âmbito 
do Estado do Paraná (ID.2520387).

Com o acolhimento de tal manifestação 
por parte do Exmo. Corregedor da justiça 

(ID. 2536786), vieram-me conclusos para 
apreciação.

II. Conforme exposto pelo juiz auxiliar Sér-
gio luiz Kreuz (ID.2520387), esta Correge-
doria-Geral da justiça autorizou, por meio 
do Provimentono 265, de 12.5.2017, o re-
conhecimento espontâneo da paternidade 
socioafetiva aos pretensos filhos maiores 
de 18 (dezoito) anos, sem a paternidade 
registral estabelecida, e que tenham anuído 
expressamente com tal averbação.

ocorre que o Conselho Nacional de jus-
tiça, ao editar o Provimento no 63, de 
14.11.2017, autorizou o reconhecimento 
da paternidade ou da maternidade socio-
afetiva, independentemente da idade do 
filho a ser reconhecido.

assim, ante a aparente antinomia entre 
tais normas, determino, em caráter pre-
liminar, a suspensão do Provimento no 
265/2017.

III. Dê-se ciência, via Sistema Mensageiro, 
aos juízos da Infância e da juventude e a 
Magistrados com essa competência, bem 
como aos registradores civis do Estado do 
Paraná, aos juízes auxiliares da Correge-
doria-Geral da justiça e assessores Corre-
cionais.

IV. oportunamente, voltem-me conclusos.

Curitiba, 09 de janeiro de 2018.

Rogério Kanayama
Corregedor-geral da Justiça do Paraná

a entidade de classe nos termos das notas 
explicativas das referidas tabelas.

Art. 6º Insere o art. 49a à lei nº 6.149, de 
1970, com a seguinte redação:
art. 49a. São considerados emolumentos 
e compõem o custo total dos serviços no-
tariais e de registro, além dos constantes 
no anexo II, tabelas XI à XVI desta lei, a 
parcela dos valores tributários 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 Comar-
ca) da lei nº 14.277, 30 de dezembro de 
2003 - Código de organização 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 condição 
de certidões administrativas, sendo que, o 
disposto na alínea “b” do inciso XXXIV do 
art. 5º da Constituição Federal, somente 
se aplica à atividade estatal de extração e 
fornecimento de certidões administrativas 
para defesa de direitos e esclarecimentos 
de situações de interesse pessoal.

Parágrafo único. os requerimentos de 
certidões administrativas deverão observar 
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

CGJ/PR divulga 
comunicado sobre 
suspensão do 
Provimento n° 265
SuSPENSão DEVE-SE à EDIção Do 
PRoVIMENto N° 63 Do CNj, QuE 
autoRIzou o RECoNHECIMENto 
Da PatERNIDaDE ou Da MatERNIDaDE 
SoCIoaFEtIVa, INDEPENDENtEMENtE 
Da IDaDE Do FIlHo a SER RECoNHECIDo

juRÍDICo
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Cerca de 140 registradores civis participa-
ram do primeiro seminário de 2018, que 
aconteceu no dia 27 de janeiro, no Hotel 
Deville, em Maringá. Em sua 21ª edição, 
os circuitos de palestras abordaram temas 
como os novos provimentos publicados 
pelo Conselho Nacional de justiça (CNj) e o 
novo do Código de Normas, publicado em 
novembro passado pelo tribunal de justiça 
do Estado do Paraná (tj/PR).

Ressaltando a importância de se trabalhar 
com excelência no atendimento e basean-
do-se no Código de Normas, a titular do 2º 
ofício de Registro Civil de Maringá, Maria 

Regina Pereira, explicou que o objetivo dos 
cartórios é realizar o sonho do cidadão, seja 
registrando o casamento ou o nascimento, 
ou no momento mais triste de suas vidas, 
que é a morte de um ente querido. “Mas, 

Seminário em Maringá abre 
trabalhos de capacitação do Irpen
CERCa DE 140 REGIStRaDoRES PaRtICIPaRaM 
Da 21ª EDIção Do EVENto

INStItuCIoNal

“Nosso trabalho precisa ter 
três pilares, e esse triângulo 
é formado por: segurança 
jurídica, eficiência e, 
principalmente, atendimento 
humanizado”

Cid Rocha, oficial de Santa Quitéria

“Graças à união, e esta é uma 
palavra que quero reforçar aqui, 
união, conseguimos vitórias 
importantes para o Registro 
Civil brasileiro”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

Cerca de 140 registradores civis prestigiaram o 21º Seminário de Trabalho Registral Civil

O 21º Seminário de Trabalho Registral Civil abordou temas como os novos provimentos 
publicados pelo CNJ e o novo Código de Normas da CGJ/PR

para isso, temos que estar bem preparados 
para fazer um atendimento sempre de acor-
do com o Código de Normas”.

Na sequência, Cid Rocha, oficial de Santa 
Quitéria, expôs sua felicidade ao ver tantos 
jovens presentes. “Nosso trabalho precisa 
ter três pilares, e esse triângulo é formado 
por: segurança jurídica, eficiência e atendi-
mento humanizado; este último, o mais im-
portante, pois ele é o que vai elevar o nosso 
trabalho a um patamar de excelência”, disse.

o presidente do Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen/PR), arion toledo Cavalheiro júnior, 
agradeceu o esforço de todos, em especial 
aos que viajaram para participar do evento, 
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a primeira apresentação foi realizada pelo 
doutor em Direito Civil pela universidade 
de São Paulo (uSP) e oficial de Registro 
Civil de Paço, na cidade de Salvador (Ba), 
Christiano Cassettari, que mostrou como 
funciona, na prática, um processo de apos-
tilamento de documentos em cartórios.

Cassettari iniciou sua exposição falando 
sobre o processo de legalização consular 
que, antes do apostilamento em cartórios, 
gerava muitos conflitos. tentando suprir 
esta carência, o Conselho Nacional de justi-
ça (CNj) publicou, em 2016, a Resolução nº 
228, que regulamenta a aplicação, no âmbi-
to do Poder judiciário, da Convenção sobre 
a eliminação da exigência de legalização de 
documentos públicos estrangeiros, cele-
brada na Haia, em 5 de outubro de 1961. 
Mas lembrou que nos países que não fazem 
parte da Convenção ainda é preciso enviar o 
documento para legalização consular.

E continuou destacando a publicação 
do Provimento CNj nº 62, em novembro 
de 2017, que dispõe sobre a uniformiza-
ção dos procedimentos para a aposição de 
apostila. Dentre as principais mudanças tra-
zidas pelo Provimento está o apostilamento 
de documentos de acordo com sua natu-
reza específica, não sendo mais possível 
apostilar um documento de Registro Civil 
no tabelionato de Notas e vice-versa. E fez 
ainda um esclarecimento sobre os docu-
mentos sem natureza específica, os quais 
poderão ser apostilados por qualquer natu-
reza de cartório.

a tradução ds documentos a serem 
apostilados também foi debatida duran-

te sua apresentação. Esta deve ser feita 
apenas por tradutor juramentado na junta 
Comercial, e que apenas cinco escreventes 
podem apostilar documentos por cartório.

ao final, foram dadas importantes orien-
tações para a realização do apostilamento 
em cartório, como a não necessidade de 
reconhecimento de firma para certidão e 
tradução; a cobrança que deve ser feita por 
documento apostilado e não pelo número 
de páginas; o respeito aos campos destina-
dos para cada finalidade, sem ultrapassar 
as linhas; a não necessidade da entrega do 
documento na mesma hora, podendo este 

ser entregue no prazo de cinco dias úteis; 
e também o não preenchimento de todo 
o verso da certidão, mantendo um espaço 
para a colocação do Selo da apostila.

e disse ainda que a presença de jovens de-
monstra o engajamento com a classe. 

Cavalheiro pontuou também sobre al-
gumas conquistas recentes, como o for-
talecimento da Central de Informações de 
Registro Civil (CRC Nacional) e agora o Pro-
vimento nº 66 do CNj. “Graças à união, e 
esta é uma palavra que quero reforçar aqui, 
união, conseguimos vitórias importantes 

Provimento nº 62 traz mudanças que 
unificam o apostilamento de documentos
o tEMa FoI aBoRDaDo PElo REGIStRaDoR CIVIl CHRIStIaNo CaSSEttaRI 
DuRaNtE o PRIMEIRo PaINEl Do 21º SEMINáRIo DE tRaBalHo REGIStRal CIVIl

“temos que estar bem 
preparados para fazer um 
atendimento sempre de acordo 
com o Código de Normas”
Maria Regina Pereira, titular do 
2º Ofício de Registro Civil de Maringá

“Nos países que não fazem 
parte da Convenção ainda é 
preciso enviar o documento 
para legalização consular”

Christiano Cassettari, registrador civil

Christiano Cassettari explicou que a tradução de documentos a serem apostilados deve 
ser feita apenas por tradutor juramentado na Junta Comercial

para o Registro Civil brasileiro”, destacou. 
No que se refere à meta para o principal 

serviço a ser trazido para as serventias, a ins-
peção veicular, o presidente disse que isso é o 
que vai, de fato, trazer sustentabilidade para 
os cartórios, “pois independente da cidade, 
tenha ela um milhão ou dez mil habitantes, 
sempre vai ter a motinho, o fusquinha ou o 
Corcel para inspecionar”, brincou.
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a segunda exposição do evento foi feita 
pelo jurista Rodrigo Calderón, diretor na-
cional do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família (IBDFam), que discorreu sobre os 
três pilares do Provimento nº 63, do Conse-
lho Nacional de justiça (CNj), publicado em 
novembro de 2017. Paternidade socioafeti-
va; Novas certidões de RCPN; e Filhos tidos 
por reprodução assistida.

Segundo Calderón, estas mudanças vie-
ram para trazer uma unificação nacional 
dos procedimentos, pois antes cada Estado 
normatizava o serviço de uma forma. “to-
das estas mudanças fazem parte do fenô-
meno da extrajudicialização que está em 
curso no Brasil”.

Sobre a paternidade socioafetiva, o ju-
rista destacou o artigo 10, do parágrafo 
1º, que estabelece a natureza de quem 
deve realizar o reconhecimento: o regis-
trador civil. também citou a importância 
da assinatura do requerente e dos pais 
da criança e do consentimento do filho 
maior de 12 anos, também mediante um 
oficial de Registro Civil. Na existência de 
suspeita de fraude, Calderón orientou a 

recusa do pedido e o encaminhamento 
deste para o juiz auxiliar da Corregedoria 
do Estado. 

Por fim, ressaltou que o reconhecimen-
to de paternidade em cartório extrajudicial 
tem um limite de dois pais e duas mães. 
Portanto, na existência de mais de dois 
pais ou mais de duas mães, o processo 
deve ser realizado pela via judicial. Para 
que o reconhecimento de paternidade 
seja feito direto em cartório, o palestrante 
destacou que é importante que o reque-
rente seja maior de 18 anos, independen-
te do Estado Civil; não seja ascendente ou 
irmão do pretenso filho; que haja diferen-
ça de idade entre requerente e o pretenso 
filho igual ou maior que 16 anos; que haja 
consentimento do pai e da mãe; no caso 
de filho maior de 12 anos, que haja o con-
sentimento dele; que haja coleta pessoal 
de assinaturas e declaração de desconhe-
cimento de discussão judicial.

Sobre a reprodução assistida, Calderón 
destacou os parágrafos 2º e 3º, do artigo 16. 

o parágrafo 2º diz que se os pais forem 
casados ou conviverem em união estável, 

poderá somente um deles comparecer ao 
ato de registro, apresentando Declaração 
de Nascido Vivo (DNV) com uma decla-
ração, com firma reconhecida, do diretor 
técnico da clínica, centro ou serviço de 
reprodução humana em que foi realizado 
o procedimento. o documento deverá in-
dicar que a criança foi gerada por repro-
dução assistida heteróloga, assim como 
o nome dos beneficiários e a certidão de 
casamento, certidão de conversão de união 
estável em casamento, escritura pública de 
união estável ou sentença em que foi reco-
nhecida a união estável do casal.

já o parágrafo 3º lembra que no caso de 
filhos de casais homoafetivos, o assento de 
nascimento deverá ser adequado para que 
constem os nomes dos ascendentes, sem 
referência quanto à ascendência paterna 
ou materna.

Por fim, Calderón alertou a todos sobre 
o artigo 18, que diz explicitamente que é 
vedada aos oficiais registradores a recusa 
ao registro de nascimento e à emissão da 
respectiva certidão de filhos havidos por 
técnica de reprodução assistida.

Os três pilares do Provimento nº 63 
são debatidos em seminário em Maringá
SoCIoaFEtIVIDaDE, REPRoDução aSSIStIDa E NoVaS CERtIDõES 
FoRaM oS tEMaS aBoRDaDoS PElo juRISta RoDRIGo CalDERóN

INStItuCIoNal

“todas estas mudanças 
fazem parte do fenômeno da 

extrajudicialização que está em 
curso no Brasil”

Rodrigo Calderón, 
diretor nacional do IBDFam

Segundo o jurista Rodrigo Calderón, as mudanças trazidas pelo Provimento nº 63 vieram 
para trazer uma unificação nacional dos procedimentos
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Servidora pública federal do TRT-PR Carla 
Concepción Zanella Kantek apresentou 
painel sobre o novo Código de Normas 
para os cartórios paranaenses

o último painel foi uma atualização sobre 
as mudanças trazidas pelo novo Código de 
Normas da Corregedoria de justiça do Es-
tado do Paraná (CGj/PR) para os cartórios 
paranaenses. Esta exposição ficou a cargo 
do assessor jurídico do Irpen/PR) Fernando 
abreu Costa junior e da servidora pública 
federal do tribunal Regional do trabalho 
da 9ª Região (tRt-PR) Carla Concepción 
zanella Kantek, além do presidente do Ir-
pen, arion toledo Cavalheiro júnior.

Seminário debate mudanças trazidas 
pelo novo Código de Normas do TJ/PR
PaINEl ENCERRou o 21º SEMINáRIo 
REGIStRal EM MaRINGá

Fernando Abreu Costa Junior, assessor 
jurídico do Irpen, palestrou sobre o novo 
Código de Normas para os cartórios 
paranaenses

Entre as alterações, algumas tiveram maior ênfase:

•	 Foi	suprimida	a	possibilidade	de	oferta	de	serviços	especiais	
no site;
•	 Inclusão	do	campo	para	reclamação	e	sugestões;
•	 Atendimento	prioritário	de	lactantes;
•	 Afixar	telefone	do	fórum	local,	da	Corregedoria	e	ouvidoria	

do tj;
•	Arquivar	segunda	via	dos	recibos	dos	emolumentos	físico	ou	

eletrônico;
•	 Comparecer	pessoalmente	no	início	do	expediente	e	não	se	

ausentar sem justificativa;
•	Obrigatoriedade	de	residir	no	local	onde	é	realizado	o	serviço	

foro central ou regional da Comarca da região metropolitana, 
da Comarca ou Distrito do cartório;
•	 Retirou	a	necessidade	de	exigir	o	reconhecimento	de	firmas	das	

comunicações recebidas, quando houver suspeita de sua origem;
•	 Extinção	 do	 serviço	 registral	 vago	 que	 apresente	 pequeno	

movimento e receita insuficiente;
•	Acréscimo	de	alguns	livros	obrigatórios,	como:	Livro	de	auxi-

liar, visitas e correições e controle de depósito prévio;
•	Digitalização	de	arquivos	de	DNV	e	DO;
•	Na	 indexação	 deve	 constar	 protocolo	 do	 ato	 digitalizado,	

além do livro e folha; 
•	 Backup	deve	ficar	fora	da	serventia;
•	Não	é	mais	necessário	80%	do	livro	preenchido	para	solicitar	

novo para Corregedoria;
•	Os	livros	não	poderão	ir	para	o	arquivo	morto.	Devem	ficar	

nas serventias;
•	 Relatório	de	quantidade	mensal	de	uso	de	selos	deve	ser	en-

viado ao juiz corregedor;
•	 Supressão	do	artigo	51,	que	tratava	sobre	atendimento	aos	

deficientes visuais, para uma norma relativa a apostilamento;
•	Agora	é	proibido	a	abertura	de	uma	sucursal	da	serventia	em	

outro lugar, que não seja a maternidade;
•	Nas	placas	de	de	 identificação	não	poderá	mais	usar	a	ex-

pressão Cartório;
•	Horário	de	sábado	será	facultativo	das	6h	às	20h;
•	 As	comunicações	devem	ser	guardadas	por	5	anos;
•	 Supressão	da	coleta	de	assinaturas	de	duas	testemunhas	para	

deficientes visuais devido a lei 13.146/2015;
•	 Supressão	da	possibilidade	de	registrar	prenomes	difíceis;
•	 Houve	ampliação	da	possibilidade	de	documentos	para	com-

provar a identidade civil, desde que nele constem RG e CPF;
•	 Pode	suprimir	parcialmente	os	sobrenomes	de	solteira(o)	no	

ato do casamento;
•	O	registro	de	óbito	também	pode	ser	feito	no	local	da	morte,	

e não no local de residência;
•	 Supressão	dos	artigos	328,	329,	332,	333,	334,	336	referen-

tes ao livro E.
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Miguel foi disparado o nome mais registra-
do pela população paranaense no ano de 
2017. Com uma diferença de 283 registros, 
o nome de origem hebraica está no topo 
da lista dos mais registrados no Estado do 
Paraná, dando nome a 2.608 recém-nas-
cidos no Estado neste ano. Na sequência 
aparecem arthur, com 2.325 registros de 
nascimentos, e alice, o primeiro nome fe-
minino da lista, com 1.999.

um novo ranking, mais completo e de-
talhado, desenvolvido pela associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Na-
turais (arpen-Brasil) com base nas informa-
ções dos 516 Cartórios paranaenses pres-
tadas à Central Nacional de Informações 
do Registro Civil (CRC Nacional), mapeou 
um estudo completo sobre os nomes mais 
registrados no Estado do Paraná em 2017. 

a nova metodologia permitiu a segura 
identificação de nomes simples e compostos 
e a comparação efetiva para se chegar aos 
nomes mais escolhidos dentre os 148.784 
nascimentos registrados no Estado até o 
dia 10 de dezembro deste ano. ao todo, a 
população paranaense escolheu um total de 
9.422 nomes diferentes, alguns deles com 
ampla variação de grafia, além dos tradicio-
nais nomes diferentes escolhidos pelos pais.

Em 2017, além dos três primeiros coloca-
dos, a lista dos “10 Mais” conta com Davi 
(1.673 registros), laura (1.566 registros), 
Helena (1.503 registros), Gabriel (1.293 re-
gistros), Valentina (1.288 registros), Sophia 
(1.256 registros) e Bernardo (1.155 registros).

No ranking separado por sexo, os 10 no-
mes masculinos mais escolhidos foram Mi-
guel (2.608), arthur (2.325), Davi (1.673), 
Gabriel (1.293), Bernardo (1.155), Pedro 
Henrique (1.117), Enzo Gabriel (1.063), Hei-
tor (1.063), lorenzo (1.054) e Samuel (941).

já entre as mulheres, o ranking dos 
10 nomes mais registrados foram alice 
(1.999), laura (1.566), Helena (1.503), Va-
lentina (1.288), Sophia (1.256),  
livia (1.103), julia (1.101), Heloisa (1.022), 
Maria Eduarda (963) e Sofia (868).

no BrasiL
No Brasil, o ranking dos nomes mais regis-
trados em 2017, elaborado com base nas 
informações prestadas por todos os Cartó-
rios dos Estados do RS, SC, PR, SP, ES, MG, 

MS, Go, DF, Ro, aC, aP, RR, CE, PE e al 
à CRC Nacional, é formado por: Miguel 
(25.710), arthur (21.161 registros), alice 
(18.508 registros), Davi (15.372 registros), 
Heitor (13.718 registros), Valentina (13.193 
registros), Gabriel (12.636 registros), Hele-
na (12.615 registros), laura (12.594 regis-
tros) e Bernardo (12.529 registros).

No ranking separado por sexo, os 10 
nomes masculinos mais escolhidos foram 
Miguel (25.710), arthur (21.161), Davi 
(15.372), Heitor (13.718), Gabriel (12.636), 
Bernardo (12.529), lorenzo (11.098), Enzo 
Gabriel (10.195), Pedro Henrique (9.237) e 
Pedro (8.830).

já entre as mulheres, o ranking dos 
10 nomes mais registrados foram ali-
ce (18.508), Valentina (13.193), Helena 
(12.615), laura (12.594), Sophia (12.449), 
Maria Eduarda (9.922), lorena (9.202), jú-
lia (9.122), Heloísa (8.639) e lívia (8.019).

nomes tradicionais, 
da moda e variações
o estudo possibilitou identificar ainda um 
ranking nacional - considerando apenas o 
primeiro nome - as variações dos nomes 
mais comuns, além dos nomes menos co-
muns ou que caíram em desuso nos últi-
mos anos. Considerando apenas o primeiro 
nome dos registros, o ranking muda com-
pletamente de patamar.

Nesta situação Maria passa a ser o nome 
mais registrado, com 80.192 registros de 
nascimento, seguido por joão (44.450), ana 
(41.500), Davi (36.723), arthur (34.831), 
alice (24.420), Pedro (28.327), Enzo 
(24.923), Sophia (19.775) e Heitor (18.483).

Interessante observar que nomes tra-
dicionais, como Maria, possuem 885 va-
riações de registros, sendo Maria Eduar-
da o mais comum, com 9.922 registros. 
Na sequencia estão Maria Clara (7.768), 
Maria luiza (6.183) e Maria julia (5.655). 
Dos 80.192 registros de nomes com Ma-
ria, 73.775 são nomes compostos. já ana, 
possui 270 variações de nomes registra-
dos, com destaque para ana julia (6.551), 
ana Clara (5.885) e ana luíza (3.641). Dos 
41.500 registros com o nome ana, 38.653 
dão origem a nomes compostos. 

Entre os homens joão, possui 154 varia-
ções de nomes registrados, com destaque 

para joão Miguel (10.343), joão Pedro 
(6.303) e joão lucas (4.830). Das 44.450 
crianças registradas com o primeiro nome 
joão, 40.896 ficaram com nomes com-
postos. já Pedro possui 232 variações de 
nomes, com destaque para Pedro Henrique 
(9.237), Pedro Miguel (1.741) e Pedro lu-
cas (1.585). Dos 28.327 Pedros registrados, 
19.433 ficaram com nomes compostos.

Cartórios divulgam os nomes mais 
registrados no Paraná em 2017
MIGuEl FoI DISPaRaDo o NoME MaIS REGIStRaDo, SEGuIDo PoR aRtHuR E alICE. 
NoVa MEtoDoloGIa DE EStuDo CoMPIla VaRIaçõES DE NoMES SIMPlES E CoMPoStoS.

NaCIoNal
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10 NOMES 
MAIS FREQUENTES
NO PARANÁ

MIGuEl 2608
aRtHuR 2325
alICE 1999
DaVI 1673
lauRa 1566
HElENa 1503
GaBRIEl 1293
ValENtINa 1288
SoPHIa 1256
BERNaRDo 1155

10 NOMES 
MAIS FREQUENTES
MASCULINO

MIGuEl 2608
aRtHuR 2325
DaVI 1673
GaBRIEl 1293
BERNaRDo 1155
PEDRo HENRIQuE 1117
ENzo GaBRIEl 1063
HEItoR 1063
loRENzo 1054
SaMuEl 941
 
 
 
10 NOMES 
MAIS FREQUENTES
FEMININO

alICE 1999
lauRa 1566
HElENa 1503
ValENtINa 1288
SoPHIa 1256
lIVIa 1103
julIa 1101
HEloISa 1022
MaRIa EDuaRDa 963
SoFIa 868

Nomes considerados “da moda”, tam-
bém aparecem na lista, sendo Enzo uma 
das situações mais curiosas, já que duas 
formas quase empatadas dominam o re-
gistro de crianças com este nome: Enzo 
Gabriel (10.195 registros) e Enzo (8.196). 
Em número maior registram-se as variações 
de Davi, sendo David lucas o mais comum, 
com 4.485 registros, seguido por Davi luc-

ca, David, David Miguel e Davi Henrique.
Por fim, os registros de nomes que chega-

ram a ser comuns em outras épocas e que 
cada vez mais caem em desuso, como lilia-
na, Sonia, Regis, Vicente, Raquel, otacílio, 
Vicente, émerson e Regis. a lista traz ainda 
nomes “bem” diferentes, como Riquelmi, 
Moa, Darcksson, ambar, Iasã, zeonilde, Dã, 
Steice e até um Donald, mas sem trump.
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Publicado no dia 26 de janeiro de 2018 
pelo Conselho Nacional de justiça (CNj), 
o revolucionário Provimento n° 66/2018 
possibilita aos Cartórios de Registro Civil 
das Pessoas Naturais de todo o Brasil a 
prestação de serviços mediante convênio, 
credenciamento e matrícula com órgãos 
e entidades governamentais e privadas. o 
objetivo do órgão é que os cartórios atuem 
junto aos serviços públicos relacionados à 
identificação dos cidadãos, visando auxiliar 
a emissão de documentos pelos órgãos res-
ponsáveis.

Com o Provimento, o corregedor nacio-
nal de justiça, ministro joão otávio de No-
ronha, espera diminuir a burocracia para se 
obter um documento de identificação. além 
de estender a rede de atendimento para os 
cidadãos, a medida da Corregedoria tam-
bém amplia o rol de serviços prestados pelos 

Provimento nº 66/2018 permite 
aos Cartórios prestarem serviços 
mediante convênios
PaRCERIa CoM óRGãoS PúBlICoS ou PRIVaDoS PERMItIRá ao EStaDo uSaR a EXtENSa 
CaPIlaRIDaDE DoS CaRtóRIoS No auXÍlIo à EMISSão DE DoCuMENtoS CoMo CaRtEIRaS DE 
IDENtIDaDE (RG), DE tRaBalHo, PaSSaPoRtE E CNH EM toDoS oS MuNICÍPIoS Do PaÍS

CaPa

cartórios que atualmente já registram nas-
cimentos, casamentos e óbitos. “a medida 
possibilita que esses convênios sejam firma-
dos para facilitar a vida do cidadão”, disse.

Em âmbito nacional, caberá à associa-
ção Nacional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (arpen-Brasil) e à associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (anoreg/
BR) firmarem os convênios com as entida-
des que, por sua vez, deverão ser submeti-
dos à validação da Corregedoria Nacional 
de justiça. Em âmbito estadual, caberá às 
entidades estaduais firmarem as parcerias, 
que deverão ser avalizadas pela Corregedo-
ria Estadual da justiça.

“o Estado, como detentor do poder de 
identificação, muitas vezes é ineficiente 
no seu serviço”, explica Márcio Evangelis-
ta Ferreira da Silva, juiz de Direito assessor 
da Corregedoria Nacional de justiça. “os 
cartórios de Registro Civil serão um pode-
roso braço de apoio aos poderes, princi-
palmente por conta de sua capilaridade e 

Segundo o presidente do INSS, Francisco 
Lopes, a concessão do benEfício deve 
ocorrer automaticamente em até 48 horas 
após o registro da criança em cartório

sua competência para fazer aquele serviço 
que hoje o Estado faz com um pouco de 
déficit. atendimento ao público, coleta de 
informações, tudo isso vai ser possível ao 
cidadão sem se deslocar grandes distân-
cias, como, por exemplo, a identificação 
civil para RG, Passaporte, Carteira de traba-
lho e CNH”, destacou o magistrado.

“Nós vamos ser o braço da Polícia Fede-
ral nos lugares onde ela não existe”, ex-
plicou o presidente da arpen-Brasil, arion 
toledo Cavalheiro júnior, ao falar sobre os 
estudos que estão sendo realizados junto 
à Polícia Federal para a emissão de passa-
portes. a intenção é que o convênio piloto 
tenha início em março no Distrito Federal. 
“o convênio permitirá o compartilhamen-
to do cadastro de informações dos ci-
dadãos brasileiros com os cartórios, que 
colherão as digitais e confirmarão, para 
a Polícia Federal, a identidade de quem 
solicitar o documento”, informou Márcio 
Evangelista. 
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segurança garantida
já administradores da principal base de da-
dos do País – os nascimentos, casamentos 
e óbitos de todos os brasileiros -, os car-
tórios, fiscalizados pelo Poder judiciário e 
com titulares aprovados em concurso pú-
blico de provas e títulos, possuem a infra-
estrutura adequada para a parceria. “Inves-
timos em bancos de dados criptografados 
e em cópias de arquivos (backup), pois a 
fiscalização é permanente”, disse a diretora 
da associação dos Registradores de Pesso-
as Naturais do Estado de São Paulo (arpen/
SP), Karine Boselli. 

“o Provimento nº 66 é de 
grande importância, porque 

possibilita que o Registro Civil 
firme convênios com vários 

órgãos estaduais e federais e 
leve mais serviços para regiões 

do país que não possuem 
postos de atendimento para 

emissão desses documentos”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

“o morador de um município 
do interior não vai mais precisar 
se deslocar até a capital do 
estado para solicitar a segunda 
via da carteira de identidade, 
por exemplo”

Karine Boselli, diretora da Arpen/SP

Desta forma, a Polícia Federal (PF) po-
derá, por meio de convênio, autorizar que 
os chamados cartórios de registro civil de 
pessoas naturais também participem do 
processo de renovação de passaportes. as-
sim, o cidadão disposto a pagar uma taxa 
extra pelo serviço poderá ir a um desses 
cartórios, onde suas digitais serão colhi-
das e enviadas à PF para verificação dos 
dados pessoais armazenados nos arquivos 
do órgão público responsável pela emissão 

do documento de viagem. atualmente, é 
preciso recorrer à PF preencher formulários, 
agendar atendimento e realizar os demais 
trâmites burocráticos no site ou nas depen-
dências da Polícia Federal.

Segundo o juiz auxiliar da Corregedoria 
Nacional de justiça, Márcio Evangelista, a 
confiabilidade do passaporte brasileiro per-
manecerá obedecendo às exigências inter-
nacionais de segurança. “a Polícia Federal 
continuará responsável por emitir o passa-
porte. o convênio só permitirá o comparti-
lhamento do cadastro de informações dos 
cidadãos brasileiros com os cartórios, que 
apenas colherão as digitais e confirmarão 
para a Polícia Federal a identidade de quem 
solicitar o documento”, afirma.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior: “Nós vamos ser o braço da Polícia Federal nos lugares 
onde ela não existe”

Karine Boselli: “Os cartórios de registro civil estão presentes em todo o Brasil”
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“o objetivo é que os 
deslocamentos sejam feitos 
apenas para casos em que haja 
necessidade de atendimento 
pessoal”

Francisco Lopes, presidente do INSS

Durante o seminário organizado pela Arpen-BR, Marcio Evangelista falou das razões que 
levaram à publicação do Provimento nº 66

“o convênio permitirá o 
compartilhamento do cadastro 

de informações dos cidadãos 
brasileiros com os cartórios, 

que colherão as digitais e 
confirmarão para a Polícia 

Federal a identidade de quem 
solicitar o documento”

Márcio Evangelista, juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça

extensa capiLaridade
Com a edição do Provimento se permitirá 
uma maior abrangência dos serviços pres-
tados à população, isto porque há 8.259 
cartórios de registro civil no País. o número 
é maior que a quantidade de municípios 
brasileiros (5.570). “os cartórios de regis-
tro civil estão por todo o Brasil, inclusive 
nos municípios pequenos, pois assim a lei 
determina”, salienta Karine Boselli. “o mo-
rador de um município do interior não vai 
mais precisar se deslocar até a capital do 
estado para solicitar a segunda via da car-
teira de identidade, por exemplo”. 

“os Cartórios da Cidadania, como são 

chamados, mais uma vez mostram a rele-
vância do Registro Civil na vida das pesso-
as que poderão obter a rápida prestação 
de serviços que antes era exclusividade de 
cidades de maior porte, como ocorre com 
a emissão de passaportes que, mediante 
convênio, poderão ser solicitados até em 
distritos mais afastados”, destaca o desem-

bargador Geraldo Francisco Pinheiro Fran-
co, novo corregedor geral da justiça do 
Estado de São Paulo.

Entre os serviços que ainda configuram 
na lista de possíveis parcerias está a emis-
são do salário-maternidade pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) direta-
mente após o registro de nascimento do 
filho da trabalhadora em um Cartório de 
Registro Civil. através da integração en-
tre as bases de dados do INSS com a dos 
cartórios, será possível a concessão desse 
benefício de forma automática aos traba-
lhadores. 

Francisco lopes, presidente do INSS, diz 
que a concessão deve ocorrer automatica-
mente em até 48 horas após o registro da 
criança em cartório. “Depois desse prazo, a 
mãe entra em contato pelo site ou pelo te-
lefone 135 e verifica se o benefício foi pro-
cessado”, disse em reportagem da revista 

1º Seminário Nacional de Registro Civil de 2018 contou com a presença do Poder 
Judiciário e representantes do serviço extrajudicial
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juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de 
justiça, Marcio Evangelista Ferreira da Silva 
falou sobre o Provimento nº 66 em entre-
vista exclusiva para a Revista do Irpen/PR.

Irpen/PR - Qual a sua interpretação so-
bre o Provimento nº 66, publicado re-
centemente e que permite aos cartórios 
firmarem convênios com órgãos públi-
cos para a prestação de serviços diver-
sos à população?
Juiz Márcio Evangelista - Este Provimen-
to, publicado pelo ministro joão otávio de 
Noronha, veio reforçar que os cartórios de 
Registro Civil são sim um ofício do cidadão, 
e que estes convênios, agora permitidos 
pelo CNj (Conselho Nacional de justiça), 
vieram trazer ainda mais possibilidades ao 
cidadão.

“Provimento veio reforçar que 
os cartórios de Registro Civil 
são sim um ofício do cidadão”
juIz auXIlIaR CoRREGEDoRIa NaCIoNal DE juStIça, 
MaRCIo EVaNGElISta FERREIR Da SIlVa Fala SoBRE 
o PRoVIMENto Nº 66 EDItaDo EM jaNEIRo DEStE aNo

“Precisamos fomentar mais 
serviços às serventias para 
que ela seja rentável e não 
dependa mais de fundos de 
ressarcimento, no qual, inclusive, 
muitos estão deficitários”

Irpen/PR - Qual a expectativa do CNJ com 
relação à assinatura de novos convênios?
Juiz Márcio Evangelista - a expectativa é 
tornar o registrador civil mais forte e rentá-
vel, pois as gratuidades que foram propostas 
a ele, o tornou deficitário. Então precisamos 
fomentar mais serviços às serventias pra que 
ela seja rentável e não dependa mais de 
fundos de ressarcimento, no qual, inclusive, 
muitos estão deficitários. Enfim, os serviços 
prestados pelos cartórios são essenciais para 
o bom andamento da sociedade e devemos 
aproveitar a qualidade e estrutura que eles 
oferecem para desburocratizar os processos.

Irpen/PR - Qual a importância do Registro 
Civil na desburocratização dos processos?
Juiz Marcio Evangelista - o Estado, como 
detentor do poder de identificação, muitas 
vezes é ineficiente no seu serviço. Então, os 
cartórios de Registro Civil serão um pode-
roso braço de apoio aos poderes, principal-
mente por conta de sua capilaridade e sua 
competência para fazer aquele serviço que 
hoje o Estado faz com um pouco de déficit. 
atendimento ao público, coleta de informa-
ções, tudo isso vai ser possível ao cidadão 
sem se deslocar grandes distâncias, como, 
por exemplo, a identificação civil para RG, 
Passaporte e CNH.

Veja. “o objetivo é que os deslocamentos 
sejam feitos apenas para casos em que haja 
necessidade de atendimento pessoal.”

o presidente da associação de Notários 
e Registradores do Distrito Federal (anoreg/
DF), allan Guerra, também reforça a ideia 
de que “será um serviço prestado com mui-
ta capilaridade, porque estamos em todos 
os municípios do País, a um preço razoável 
e autorizado pela Corregedoria de justiça 
do tribunal local”. 

a tarifa do serviço prestado pelo cartó-
rio ainda não está definida, mas deverá ser 
avaliada e homologada pelo judiciário – 
corregedorias estaduais e Nacional de jus-
tiça, e estar de acordo com o órgão público 
que emitir determinado documento.

seminário nacionaL 
deBate o tema
Realizado em Belém, no Pará, no dia 3 de 
janeiro, o 1º Seminário Nacional de Re-
gistro Civil de 2018 teve como objetivo 
debater as principais mudanças trazidas pe-
las últimas determinações da Corregedoria 
Nacional de justiça, com a publicação dos 
Provimentos 62, 63 e 66, além de realizar 
um treinamento intensivo para a integra-
ção dos cartórios de Registro Civil paraen-
ses à Central de Informações do Registro 
Civil (CRC Nacional).

Em sua fala de abertura, o presidente 
da associação Nacional dos Registradores 
das Pessoas Naturais (arpen-Brasil), arion 
Cavalheiro, destacou a importância do se-
minário. “o Provimento nº 66 é de grande 
importância para nós, porque ele possi-
bilita que o Registro Civil firme convênios 
com vários órgãos estaduais e federais e 
leve mais serviços para regiões do País que 
não possuem postos de atendimento para 
emissão desses documentos”, completou.

a palestra, ministrada pelo juiz auxiliar da 
Corregedoria, Márcio Evangelista, abordou 
as razões da publicação do Provimento nº 
66. Segundo o magistrado, essa é a possi-
bilidade dos cartórios de Registro Civil esta-
belecerem convênios com órgãos para rea-
lização de outros serviços essenciais, para 
que o serviço se torne mais rentável e não 
dependa mais de fundos. “Não quero que 
o registrador civil viva de fundo. Quero que 
seja uma atividade rentável”, afirmou.

o Seminário foi organizado pela arpen
-Brasil em parceria com a associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais do Esta-
do do Pará (arpen/Pa).
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Provimento nº 66, 
de 26 de janeiro de 2018

Dispõe sobre a prestação de serviços pelos 
ofícios de registro civil das pessoas natu-
rais mediante convênio, credenciamento e 
matrícula com órgãos e entidades gover-
namentais e privadas.

o CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, 
usando de suas atribuições constitucionais, 
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 Poder 
judiciário de fiscalizar os serviços de regis-
tro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da 
Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência do corre-
gedor nacional de justiça de expedir provi-
mentos e outros atos normativos destinados 
ao aperfeiçoamento das atividades dos ser-
viços de registro (art. 8º, X, do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos registra-
dores de cumprir as normas técnicas estabe-
lecidas pelo Poder judiciário (arts. 37 e 38 da 
lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO a incumbência do Conse-
lho Nacional de justiça de consolidar uma 
política pública permanente de desburocra-
tização do serviço público prestado ao cida-
dão brasileiro;

CONSIDERANDO o compromisso nacional 
de ampliação do acesso do cidadão brasi-
leiro à documentação civil básica, mediante 
colaboração e articulação dos entes públi-
cos (art. 1º do Decreto n. 6.289, de 6 de 
dezembro de 2007);

CONSIDERANDO a existência do serviço de 
registro civil das pessoas naturais em cada 
município do Brasil para atendimento à po-
pulação (art. 44, § 2º, da lei n. 8.935, de 18 
de novembro de 1994);

CONSIDERANDO a prestação dos serviços 
de registro civil das pessoas naturais em no 
mínimo seis horas diárias ininterruptas, po-
dendo ocorrer inclusive aos sábados, domin-
gos e feriados (art. 8º, parágrafo único, da 
lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
e art. 4º, §§ 1º e 2º, da lei n. 8.935/1994);

CONSIDERANDO a localização de fácil 
acesso ao público dos serviços de registro 
civil das pessoas naturais (art. 4º, caput, da 
lei n. 8.935/1994);

CONSIDERANDO a instituição da Identifica-
ção Civil Nacional (ICN) com a finalidade de 
identificar o brasileiro em suas relações com 
a sociedade e com os órgãos e entidades 
governamentais e privadas (lei n. 13.444, 
de 11 de maio de 2017, e Resoluções n. 
1/2017, 2/2017, 3/2017 e 4/2017 do Co-
mitê Gestor da Identificação Civil Nacional);

CONSIDERANDO a necessidade de forma-
ção e operacionalização de uma base de 
dados de identificação civil nacional (Reso-
lução tSE n. 23.526/2017);

CONSIDERANDO a necessidade de empre-
ender esforços para que os serviços de re-
gistro civil das pessoas naturais implantem 
a Identidade Civil Nacional e a biometria in-
terligada com o tribunal Superior Eleitoral e 
expeçam cadastro de pessoas físicas;

CONSIDERANDO a necessidade de fortale-
cimento e sustentabilidade dos ofícios de re-
gistro civil das pessoas naturais, que prestam 
serviços de forma gratuita ao cidadão;

CONSIDERANDO as experiências exitosas 
em vários Estados e a necessidade de orga-
nizar e uniformizar normas e procedimentos 
de registro civil das pessoas naturais,

RESOLVE:

Art. 1º Dispor sobre a prestação de servi-
ços de registro civil das pessoas naturais do 
Brasil mediante convênio, credenciamento e 
matrícula com órgãos e entidades governa-
mentais e privadas.

Art. 2º as serventias de registro civil das 
pessoas naturais do Brasil poderão, me-

diante convênio, credenciamento ou matrí-
cula com órgãos públicos, prestar serviços 
públicos relacionados à identificação dos 
cidadãos, visando auxiliar a emissão de do-
cumentos pelos órgãos responsáveis.

Parágrafo único. os serviços públicos re-
ferentes à identificação dos cidadãos são 
aqueles inerentes à atividade registral que 
tenham por objetivo a identificação do con-
junto de atributos de uma pessoa, tais como 
biometria, fotografia, cadastro de pessoa 
física e passaporte.

Art. 3º o convênio, credenciamento e ma-
trícula com órgãos públicos para prestação 
de serviços de registro civil das pessoas na-
turais em âmbito nacional dependerão da 
homologação da Corregedoria Nacional de 
justiça.

Parágrafo único. a aNoREG-BR ou a aRPEN
-BRaSIl formularão pedido de homologação 
à Corregedoria Nacional de justiça via Pje.

Art. 4º o convênio, credenciamento e ma-
trícula com órgãos públicos para prestação 
de serviços de registro civil das pessoas 
naturais em âmbito local dependerão da 
homologação das corregedorias de justiça 
dos Estados ou do Distrito Federal, às quais 
competirá:
I – realizar estudo prévio acerca da viabilida-
de jurídica, técnica e financeira do serviço;
II – enviar à Corregedoria Nacional de justiça 
cópia do termo celebrado em caso de ho-
mologação, para disseminação de boas prá-
ticas entre os demais entes da Federação.

Art. 5º as corregedorias de justiça dos Es-
tados e do Distrito Federal manterão em 
seu site listagem pública dos serviços pres-
tados pelos registros civis das pessoas na-
turais mediante convênio, credenciamento 
ou matrícula.

Art. 6º Este provimento entrará em vigor na 
data de sua publicação, permanecendo váli-
dos os provimentos editados pelas correge-
dorias de justiça no que forem compatíveis.

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Ministro

26 de janeiro de 2018

CNJ publica Provimento nº 66/2018, 
que autoriza Registro Civil a prestar 
serviços mediante convênios
NoRMa DISPõE SoBRE a PREStação DE SERVIçoS PEloS oFÍCIoS DE REGIStRo CIVIl MEDIaNtE 
CoNVêNIo, CREDENCIaMENto E MatRÍCula CoM óRGão E ENtIDaDES PúBlICaS E PRIVaDaS

CaPa
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Em conformidade à edição do Provimento 
n.º 66, de 25 de janeiro de 2018, pelo E. 
Conselho Nacional de justiça (CNj), que 
dispôs sobre a prestação de serviços pelos 
ofícios de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais) mediante convênio, credenciamento e 
matrícula com órgãos e entidades governa-
mentais e privadas, a associação Nacional 
dos Registradores das Pessoas Naturais (ar-
pen-Brasil vem, pela presente Nota, mani-
festar seu entendimento acerca do conteú-
do de referido Provimento.

Para tanto, na qualidade de entidade re-
presentativa nacional de todos os ofícios 
de Registro Civis de Pessoas Naturais, en-
tendemos que o Provimento reafirmou a 
importante atuação dos Registradores Civis 
no âmbito de medidas desburocratizantes 
e desjudicializantes em prol do exercício da 
plena cidadania pela pessoa natural, na es-
teira do já normatizado pelo E. Conselho 
Nacional de justiça por ocasião da edição 
dos Provimentos n.º 13/2010 (registro de 
nascimento na maternidade e erradicação 
do subregistro), 16/2012 (reconhecimento 
de filiação em cartório), 28/2014 (registro 
tardio de nascimento) e, mais recentemen-
te, 63/2017 (inclusão de dados cadastrais, 
dentre eles o número do CPF/MF, no assen-
to de registro e respectivas certidões).

o Registro Civil das Pessoas Naturais, ao 
longo dos últimos anos, tem atuado em fir-
me e forte parceria com o poder judiciário e 
com o poder público em geral, possibilitando 

o acesso a direitos e prerrogativas em prol de 
todo o cidadão brasileiro, indistintamente.

Para tanto, a possibilidade de serem pres-
tados novos serviços em colaboração com 
o poder público reforça a confiança depo-
sitada nos ofícios de Registro Civil das Pes-
soas Naturais, os quais, presentes em todos 
os municípios e distritos brasileiros, ofere-
cem serviços capilarizados, em localidades 
nas quais muitas vezes inexiste represen-
tação de qualquer órgão ou ente público. 
a edição do Provimento n.º 66/2018 mos-
trou-se ainda mais oportuna por força do 
disposto na lei n.º 13.444/2017 que criou 
o novo sistema de Identificação Civil Nacio-
nal, pelo qual, utilizando-se da base dados 
da Central de informações do Registro Civil 
Nacional, será possível que o Registro Civil 
das Pessoas Naturais atue de forma coor-
denada seja na coleta de dados, como na 
conferência e no encaminhamento do ca-
dastramento e emissão dos documentos de 
identificação civil. assim, reiteramos nosso 
compromisso com o E. Conselho Nacional 
de justiça no sentido de que sejam pres-
tados os serviços indicados no Provimento 
n.º 66/2018 com vistas a garantir a publi-
cidade, autenticidade, segurança e eficácia 
dos atos realizados, em conformidade ao 
disposto pelas leis federais n.º 6.015/1973 
e 8.935/1994.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente da Arpen-Brasil

Arpen-Brasil divulga Nota 
Oficial de Esclarecimento acerca 
do Provimento CNJ nº. 66/2018
PRoVIMENto REaFIRMou a IMPoRtaNtE atuação 
DoS REGIStRaDoRES CIVIS No âMBIto DE MEDIDaS 
DESBuRoCRatIzaNtES E DESjuDICIalIzaNtES
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Na ocasião, o presidente Michel Temer disse que o documento além de ser prático 
ajudará a evitar fraudes

Brasília (DF) - o Governo Federal anun-
ciou, no dia 05 de fevereiro, durante ce-
rimônia realizada no Palácio do Planalto, 
o lançamento do Documento Nacional de 
Identificação (DNI), que reunirá todos os 
documentos de identificação civil em uma 
única plataforma.

o documento, que inicialmente funcio-
na na versão piloto, com a participação de 
servidores públicos, é vinculado à base de 
dados de biometria do tribunal Superior 
Eleitoral (tSE), do Sistema Nacional de In-
formações de Registro Civil (Sirc), e da Cen-
tral Nacional de Informações do Registro 
Civil (CRC Nacional), instituída pelo Con-
selho Nacional de justiça (CNj) e mantida 
pela associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (arpen-Brasil).

o presidente Michel temer ressaltou que 
o documento será reconhecido pela prati-
cidade, uma vez que poderá ser acessado 
pelo telefone, e também pela segurança, 
pois possibilitará o cruzamento de dados, di-
minuindo as possibilidades de fraudes. “Este 
é um momento revelador da modernização 
do Estado brasileiro e é dever colocarmos a 
evolução tecnológica a serviço do cidadão, 
o que fazemos hoje com o piloto do DNI”.

também presente à cerimônia, o minis-
tro do Planejamento e Desenvolvimento, 
Dyogo oliveira, reforçou a ideia de um 
documento moderno e que se enquadra 
às necessidades dos dias atuais. “a identi-
ficação da pessoa será inquestionável. Isso 
trará muito mais confiabilidade para as re-
lações, e o acesso aos serviços públicos, a 
partir daí, se tornará mais fácil”.

Para a procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, o documento, além de evi-

tar fraudes, também facilitará o acesso a 
serviços públicos. a procuradora também 
destacou a importância do decreto que es-
tabelece o documento provisório de regis-
tro nacional migratório, também assinado 
durante a cerimônia, e que fortalecerá o 
acesso a serviços públicos de refugiados de 
outros países.

Disponível para as plataformas android 
e IoS, o DNI poderá ser baixado no celular. 
após esta etapa, será feito um pré-cadastro 
e o cidadão deverá se dirigir a um posto do 
Comitê gestor da Identificação Civil Nacio-
nal (ICN) para validá-lo. o DNI ficará arma-
zenado na memória do celular.

luis Carlos Vendramin junior, vice-presi-
dente da associação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais (arpen-Brasil), 
também esteve presente ao lançamento. 
Segundo o registrador, com essa tecnolo-
gia, será possível fazer a identificação de 
pessoas com mais precisão, e esse é o pon-
to central desse documento. “agora uma 
plataforma vai conversar com a outra”.

Vendramin acrescentou ainda que estão 
trabalhando em um projeto para que os 
cartórios façam também as coletas biomé-
tricas e a emissão do DNI.

Para o deputado júlio lopes (PP-Rj), que 

representou o legislativo durante a cerimô-
nia, os registradores civis são peça estrutu-
ral do processo civil de identificação e do 
Documento Nacional de identidade. “Eles 
participaram em todo o processo e farão 
parte de coleta de dados para que pos-
samos expandir o sistema de biometria e 
chegar o mais rápido com toda a sociedade 
brasileira documentada com o Documento 
Nacional de Identidade”

o evento também teve a participação 
dos ministros do Supremo tribunal Federal 
(StF) Gilmar Mendes e Dias tóffoli.

Governo Federal lança oficialmente o 
Documento Nacional de Identificação (DNI)
DoCuMENto tERá CoMo uMa DaS SuaS 
BaSES DE DaDoS a CRC NaCIoNal

NaCIoNal

“Este é um momento revelador 
da modernização do Estado 
brasileiro e é dever colocarmos 
a evolução tecnológica a serviço 
do cidadão, o que fazemos hoje 
com o piloto do DNI”

presidente Michel Temer

“Eles participaram em todo o 
processo e farão parte de coleta 
de dados para que possamos 
expandir o sistema de biometria 
e chegar o mais rápido com 
toda a sociedade brasileira 
documentada com o Documento 
Nacional de Identidade”

Júlio Lopes, deputado federal
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o governador Beto Richa se reuniu no mês 
de janeiro, no Palácio Iguaçu, com o diretor 
da Casa da Moeda, César augusto Barbie-
ro, para conhecer os modelos e mecanis-
mos de segurança do Documento Nacio-
nal de Identificação (DNI), que vai unificar 
o RG, CPF e título de Eleitor em um único 
documento. o Paraná foi um dos primeiros 
estados a integrar suas bases de dados bio-
métricos com o tribunal Superior Eleitoral 
(tSE), para que sejam utilizadas na valida-
ção de identificação dos cidadãos para a 
emissão do documento.

o objetivo da criação de um documento 
único é trazer mais segurança ao cidadão e 
evitar fraudes. “Há uma grande preocupa-
ção com a falsificação de documentos. o 
termo de cooperação que assinamos no ano 
passado permite o cruzamento dos dados 
biométricos do governo e da justiça Eleito-
ral, para avançarmos com êxito na proposta 
de uma nova identificação nacional. é uma 
medida que melhora a vida do cidadão e 
ajuda a coibir fraudes”, afirmou Richa.

o diretor da Casa da Moeda afirmou 
que o Paraná está com a estrutura avan-
çada para iniciar a emissão do Documento 
Nacional de Identificação. “o Paraná é um 
dos estados mais organizados do Brasil. o 
Estado é referência em sua organização 
administrativa e pela utilização maciça de 
tecnologia da informação. Por isso é mais 
fácil começar este projeto por aqui, onde 

os dados já estão prontos para serem inte-
grados no documento”, ressaltou.

De acordo com Maria tereza uille Go-
mes, membro do Conselho Nacional de 
justiça e integrante do Comitê Gestor da 
Identificação Civil Nacional – responsável 
pela implantação do documento – os da-
dos biométricos disponibilizados pelo Go-
verno do Estado e pelo tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná (tRE/PR) garantem a se-
gurança necessária para que o documento 
não seja fraudado. “a biometria e o reco-
nhecimento facial através da fotografia são 
requisitos imprescindíveis para a autentici-
dade do documento”, afirmou. “Hoje, cada 
estado emite um RG diferente com um nú-
mero diferente, e alguns cidadãos têm RGs 
em diferentes estados”, destacou.

Participaram da solenidade os presiden-
tes do tribunal de justiça do Paraná, Re-
nato Braga Bettega e do tribunal Regional 
Eleitoral, adalberto jorge Xisto Pereira; os 
secretários da justiça, trabalho e Direitos 

Humanos, artagão junior; do Planejamen-
to e Coordenação Geral, juraci Barbosa So-
brinho; da Infraestrutura e logística, josé 
Richa Filho e da Comunicação Social, De-
onilson Roldo; os presidentes do Instituto 
de Identificação do Paraná, Marcus Miche-
lotto; e da Celepar, jacson Carvalho leite; e 
o diretor de tecnologia e Desenvolvimento 
do Detran-PR, Marco aurélio de araújo 
Barbosa.

Evento reuniu importantes autoridades, como o governador Beto Richa, a conselheira 
do CNJ Maria Tereza Uille Gomes, integrantes do Comitê Gestor da Identificação Civil 
Nacional e o diretor da Casa da Moeda, César Augusto Barbiero

Paraná discute Documento 
Nacional de Identificação
tRazER SEGuRaNça ao CIDaDão E CoIBIR FRauDES FoMENta a CRIação 
DE uM DoCuMENto úNICo E QuE aGRuPa RG, CPF E tÍtulo DE ElEItoR

“o Paraná é um dos estados 
mais organizados do Brasil. o 
Estado é referência pela sua 
organização administrativa 
e pela utilização maciça de 
tecnologia da informação. Por 
isso é mais fácil começar este 
projeto por aqui, onde os dados 
já estão prontos para serem 
integrados no documento”

César Augusto Barbiero, 
diretor da Casa da Moeda

“a biometria e o 
reconhecimento facial através 
da fotografia são requisitos 
imprescindíveis para a 
autenticidade do documento”

Maria Tereza Uille Gomes,
conselheira do CNJ
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Decreto nº 9278/2018 regulamenta 
a Lei Federal sobre Carteiras de 
Identidade no Brasil
REGulaMENta a lEI Nº 7.116, DE 29 DE aGoSto DE 1983, QuE aSSEGuRa 
ValIDaDE NaCIoNal àS CaRtEIRaS DE IDENtIDaDE E REGula Sua EXPEDIção

juRÍDICo

dECRETO Nº 9.278, dE 5 dE FEVEREIRO dE 2018

Regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, que assegura validade nacional 
às Carteiras de Identidade e regula sua expedição.

O PRESIdENTE dA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 7.116, de 29 de agosto 
de 1983, na Lei nº 9.049, de 18 de maio de 1995, e na Lei nº 13.444, de 11 de maio de 
2017, DECRETA: Âmbito de aplicação

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei no 7.116, de 29 de agosto de 1983, para esta-
belecer os procedimentos e os requisitos para a emissão de Carteira de Identidade por 
órgãos de identificação dos Estados e do Distrito Federal. Validade documental.

Art. 2º A Carteira de Identidade tem fé pública e validade em todo o território nacional. 
Documentos exigidos para emissão.

Art. 3º Para a expedição da Carteira de Identidade, será exigido do requerente a apre-
sentação somente da certidão de nascimento ou de casamento. 

§ 1º Na hipótese de o nome do requerente ter sido alterado em consequência de matri-
mônio, ele apresentará a certidão de casamento. 

§ 2º O brasileiro naturalizado apresentará o ato de naturalização publicado no Diário 
Oficial da União. 

§ 3º O português beneficiado pelo disposto no § 1º do art. 12 da Constituição fará 
prova da condição mediante a apresentação do ato de outorga de igualdade de direitos 
e obrigações civis e de gozo dos direitos políticos no Brasil publicado no Diário Oficial 
da União. 

§ 4º A expedição de segunda via da Carteira de Identidade será efetuada mediante 
simples solicitação do interessado, vedada a formulação de exigências não previstas 
neste Decreto.

Art. 4º É gratuita a primeira emissão da Carteira de Identidade. Informações essenciais

Art. 5º A Carteira de Identidade conterá:
 I - as Armas da República Federativa do Brasil e a inscrição “República Federativa do 

Brasil”;
 II - a identificação da unidade da Federação que a emitiu;
 III - a identificação do órgão expedidor;
 IV - o número do registro geral no órgão emitente e o local e a data da expedição;
 V - o nome, a filiação e o local e a data de nascimento do identificado;
 VI - o número único da matrícula de nascimento ou, se não houver, de forma resumi-

da, a comarca, o cartório, o livro, a folha e o número do registro de nascimento;
 VII - fotografia, no formato 3x4cm, a assinatura e a impressão digital do polegar direito 

do identificado;
 VIII - a assinatura do dirigente do órgão expedidor; e
 IX - a expressão “Válida em todo o território nacional”.

§ 1º Poderá ser utilizado pelo órgão de identificação como o número do registro geral 
de que trata o inciso IV do caput o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda - CPF.

§ 2º A matrícula de que trata o inciso VI do caput seguirá os padrões constantes de 
provimento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 3º A conferência dos dados de que trata o inciso VI do caput poderá ser solicitada 
pelo órgão de identificação, mediante credenciamento, acordo ou convênio, à Central 
Nacional de Informações do Registro Civil - CRC Nacional.

§ 4º Para os fins do disposto no inciso VII do caput, padrões biométricos seguirão as reco-
mendações do Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional - ICN. Informações do CPF

Art. 6º Será incorporado, de ofício, à Carteira de Identidade, o número de inscrição no 
CPF sempre que o órgão de identificação tiver acesso a documento comprobatório ou à 
base de dados administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério 
da Fazenda.

§ 1º A incorporação do número de inscrição no CPF à Carteira de Identidade será pre-
cedida de consulta e validação com a base de dados administrada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.

§ 2º Na hipótese de o requerente da Carteira de Identidade não estar inscrito no CPF, 
o órgão de identificação realizará a sua inscrição, caso tenha integração com a base 
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério Fazenda. Verificação 
do DNI.

Art. 7º Na expedição da Carteira de Identidade será realizada a validação biométrica 
com a Base de Dados da ICN para aferir a conformidade com o Documento Nacional 
de Identificação - DNI. Parágrafo único. O disposto no caput e no inciso I do § 1º do 
art. 8º está condicionado à existência de compartilhamento de dados entre o órgão de 
identificação e o Tribunal Superior Eleitoral. Informações incluídas a pedido.

Art. 8º Será incluído na Carteira de Identidade, mediante requerimento:
 I - o número do DNI;
 II - o Número de Identificação Social - NIS, o número no Programa de Integração 

Social - PIS ou o número no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PASEP;

 III - o número do Cartão Nacional de Saúde;
 IV - o número do Título de Eleitor;
 V - o número do documento de identidade profissional expedido por órgão ou entida-

de legalmente autorizado;
 VI - o número da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 VII - o número da Carteira Nacional de Habilitação;
 VIII - o número do Certificado Militar;
 IX - o tipo sanguíneo e o fator Rh;
 X - as condições específicas de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar 

a saúde ou salvar a vida do titular; e
 XI - o nome social.

§ 1º A comprovação das informações de que tratam os incisos I a VIII do caput será feita 
por meio, respectivamente:
 I - da validação biométrica com a base de dados da ICN;
 II - dos cartões de inscrição no NIS, no PIS ou no PASEP;
 III - do Cartão Nacional de Saúde;
 IV - do Título de Eleitor;
 V - do documento de identidade profissional expedido por órgão ou entidade legal-

mente autorizado;
 VI - da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 VII - da Carteira Nacional de Habilitação;
 VIII - do Certificado Militar;
 IX - do resultado de exame laboratorial; e
 X - do atestado médico ou documento oficial que comprove a vulnerabilidade ou a 

condição particular de saúde que se deseje preservar, nos termos do inciso X do 
caput.

§ 2º Em substituição aos documentos de que tratam os incisos I a VIII do caput, será 
aceita a apresentação de documento de identidade válido para todos os fins legais do 
qual constem as informações a serem comprovadas.

§ 3º A comprovação pelo interessado das informações de que tratam os incisos II a X do 
caput será dispensada na hipótese do órgão de identificação ter acesso às informações 
por meio de base eletrônica de dados de órgão ou entidade públicos.
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§ 4º O nome social de que trata o inciso XI do caput: I - será incluído: a) mediante 
requerimento escrito do interessado; b) com a expressão “nome social”; c) sem prejuízo 
da menção ao nome do registro civil no verso da Carteira de Identidade; e d) sem a 
exigência de documentação comprobatória; e II - poderá ser excluído por meio de re-
querimento escrito do interessado.

§ 5º O requerimento de que trata a alínea “a” do inciso I do § 4º será arquivado no órgão 
de identificação, juntamente com o histórico de alterações do nome social. Apresenta-
ção dos documentos mencionados na Carteira de Identidade

Art. 9º A Carteira de Identidade fará prova de todos os dados nela incluídos e dispensará 
a apresentação dos documentos que nela tenham sido mencionados. Apresentação dos 
documentos por cópia autenticada

Art. 10. A apresentação dos documentos de que trata o caput e o § 1º do art. 3º poderá 
ser feita por meio de cópia autenticada. Modelo da Carteira de Identidade

Art. 11. A Carteira de Identidade será emitida em cartão ou em papel. Parágrafo único. 
É facultada ao órgão de identificação a expedição da Carteira de Identidade em meio 
eletrônico, sem prejuízo da expedição em meio físico. Requisitos da Carteira de Identi-
dade em papel

Art. 12. A Carteira de Identidade em papel será confeccionada nas dimensões 96x65mm 
em papel filigranado com fibras invisíveis reagentes à luz ultravioleta, preferencialmente 
em formulário plano, impressa em talho doce e offset.

Art. 13. A Carteira de Identidade em papel conterá as seguintes características de se-
gurança:
 I - tarja em talho doce que:

a) será impressa em duas tonalidades da cor verde (calcografia em duas cores);
b) conterá a imagem latente com a palavra “Brasil” em ambos os lados;
c) conterá faixa de microletra negativa, contornando internamente a tarja, com a 

expressão “CARTEIRA DE IDENTIDADE” grafada em letras maiúsculas;
d) conterá faixa de microletra positiva, contornando externamente a tarja, com a 

expressão “CARTEIRA DE IDENTIDADE” grafada em letras maiúsculas; e
e) conterá os seguintes textos incorporados, conforme o disposto no modelo que 

consta do Anexo, grafados em letras maiúsculas:
1. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL;
2. CARTEIRA DE IDENTIDADE;
3. LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983; e
4. VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL;

 II - no anverso, fundo numismático, impresso em offset, contendo efeito íris e geomé-
trico e as Armas da República Federativa do Brasil, impressos com tinta invisível 
reativa à fonte de luz ultravioleta;

 III - no verso, fundo numismático com o nome da unidade da Federação e a imagem 
do seu brasão;

 IV - perfuração mecânica da sigla do órgão de identificação sobre a fotografia do 
titular, quando for o caso;

 V - numeração tipográfica, sequencial, no verso ou em código de barras;
 VI - código de barras bidimensional, no padrão QR Code, gerado a partir de algoritmo 

específico do órgão de identificação; e
 VII - película com a imagem das Armas da República Federativa do Brasil com tinta 

invisível reativa à fonte de luz ultravioleta. Parágrafo único. O código de barras 
bidimensional de que trata o inciso VI do caput permitirá a consulta da validade 
do documento em sistema próprio ou diretamente em sítio eletrônico oficial do 
órgão expedidor. Carteira de Identidade em cartão

Art. 14. A Carteira de Identidade em cartão terá as seguintes características de segurança:
 I - substrato polimérico em policarbonato, na dimensão 85,6x54 mm, que conterá 

microchip de aproximação;
 II - no anverso:

a) tarja em guilhoche eletrônico contendo microletras com a expressão “CARTEIRA 
DE IDENTIDADE” grafada em letras maiúsculas;

b) tarja contendo a expressão “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” grafada em 
letras maiúsculas;

c) fundo numismático contendo as Armas da República Federativa do Brasil;
d) imagem fantasma com a fotografia do titular localizada no canto superior direito;

e) fundo com tinta invisível reativa à fonte de luz ultravioleta contendo as Armas 
da República República Federativa do Brasil; e

f) fundo numismático com o nome e a imagem do brasão da unidade da Federa-
ção; e

 II - no verso:
a) fundo numismático contendo as Armas da República República Federativa do 

Brasil;
b) tarja em guilhoche eletrônico contendo microletras com os seguintes textos 

incorporados, conforme o disposto no modelo que consta do Anexo, grafados 
em letras maiúsculas: 
1. “CARTEIRA DE IDENTIDADE”;
2. “LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983”; e
3. “VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL”;

c) relevo tátil com as Armas da República Federativa do Brasil;
d) fundo com tinta invisível reativa à fonte de luz ultravioleta, que conterá as 

Armas da República Federativa do Brasil; e
e) código de barras, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 13. Car-

teira de Identidade em meio eletrônico

Art. 15. A Carteira de Identidade em meio eletrônico:
 I - atenderá aos requisitos de segurança, integridade, validade jurídica e interopera-

bilidade, nos termos das recomendações do Comitê Gestor da ICN; e
 II - permitirá a checagem dos dados pelas autoridades públicas com ou sem conexão 

à internet. Obrigação dos modelos deste Decreto

Art. 16. Os órgãos de identificação não poderão utilizar padrões de Carteira de Iden-
tidade que não atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Decreto. Parágrafo 
único. O Comitê Gestor da ICN formulará recomendações complementares ao padrões 
estabelecidos neste Decreto. Aprovação dos modelos de Carteira de Identidade

Art. 17. Os modelos de Carteira de Identidade em papel e em cartão são os constantes 
do Anexo. Parágrafo único. Compete ao Comitê Gestor de ICN aprovar o modelo da 
Carteira de Identidade em meio eletrônico. Validade da Carteira de Identidade

Art. 18. A Carteira de Identidade terá validade por prazo indeterminado.

Art. 19. A Carteira de Identidade poderá ter a validade negada pela:
 I - alteração dos dados nela contidos, quanto ao ponto específico;
 II - existência de danos no meio físico que comprometam a verificação da autentici-

dade;
 III - alteração das características físicas do titular que gere dúvida fundada sobre a 

identidade; ou
 IV - mudança significativa no gesto gráfico da assinatura. Parágrafo único. Se o titular 

for pessoa enferma ou idosa, não poderá ser negada a validade de Carteira de 
Identidade com fundamento nos incisos III e IV do caput.

Art. 20. O português beneficiado pelo disposto no § 1º do art. 12 da Constituição que 
perder essa condição e o brasileiro que perder a nacionalidade, conforme o disposto no 
§ 4º do art. 12 da Constituição, terão a Carteira de Identidade recolhida pela polícia 
federal e encaminhada ao órgão de identificação expedidor para cancelamento. Dispo-
sições transitórias

Art. 21. A partir de 1º de março de 2019, os órgãos de identificação estarão obrigados 
a adotar os padrões de Carteira de Identidade estabelecidos neste Decreto.

Art. 22. Permanecem válidas as Carteiras de Identidade expedidas de acordo com os 
padrões anteriores a este Decreto. Revogações.

Art. 23. Ficam revogados: I - o Decreto nº 89.250, de 27 de dezembro de 1983; II - o 
Decreto nº 89.721, de 30 de maio de 1984; e III - o Decreto nº 2.170, de 4 de março 
de 1997. Vi g ê n c i a Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 5 de fevereiro de 2018; 
197º da Independência e 130º da República.

MICHEL TEMER
Torquato Jardim

dyogo Henrique de Oliveira
Eliseu Padilha
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Muitos fatores implicaram a premência 
da edição do Provimento nº 63, em 14 de 
novembro de 2017 pelo Conselho Nacio-
nal de justiça. Essa inadiável necessidade 
se deu, inclusive, em virtude da brilhante 
atuação da arpen-Brasil em várias gestões 
que têm se sucedido e sempre mantido 
uma continuidade de entendimentos, prio-
ridades e ações efetivas em prol de facilitar 
a vida da população sem jamais perder a 
perspectiva da segurança jurídica; das ar-
pens Regionais; e do Irpen, tudo aliado à 
excelência do Registrador Civil de Pessoas 
Naturais de todo o Brasil que vem compro-
vando, dia após dia, não apenas ao CNj, 
mas a sociedade como um todo, que nes-
ta natureza registral civil se pode confiar a 
desjudicialização e a desburocratização. E 
quanto a essa magistral atuação dos RCPN, 
hodiernamente já se pode afirmar que se 
consubstancia numa das maiores con-
quistas dos últimos tempos no Brasil, em 
virtude da simplificação, da celerização de 
procedimentos e da utilização, para tanto, 
da imensa capilaridade das serventias de 
registro civil das pessoas naturais. 

o Provimento nº 63/2017 do CNj tratou 
do artigo 1º ao 9º da uniformização das 
certidões, do artigo 10º ao 15º da Pater-
nidade e Maternidade Socioafetivas; do 
artigo 16º a 19º da Reprodução assistida e 
contém mais seis anexos.

Nos seus “considerandos”, o CNj, no 
Provimento nº 63, reconheceu tacitamente 
que a inevitabilidade da edição do Provi-
mento se impunha à mercê das conquistas 
da arpen-BR, ou seja, celebração de con-
vênio com a Receita Federal do Brasil, 
que viabilizou a integração da Central de 
Informação do Registro Civil (CRC) com o 
banco de dados da RFB; convênio este que 
possibilitou, graciosamente, a incorpora-
ção do número do CPF aos documentos 
de identidade civil da união, dos Estados 
Membros, e do Distrito Federal; além disso, 
tal integração de dados viabilizou a possibi-
lidade de verificação do cumprimento dos 
requisitos de elegibilidade para concessão 
e manutenção dos benefícios sociais de 
conformidade com o artigo 9º da lei nº 
13.4434/2017. 

o art. 6º determina a obrigatoriedade da 
inclusão do CPF em “novas” certidões de 

Alguns comentários sobre o 
Provimento nº 63/2017 do CNJ

oPINIão

Por Fernando Abreu Costa Júnior
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nascimento, casamento e óbito; e o pará-
grafo segundo do mesmo artigo faculta a 
inserção por averbação do CPF e de outros 
documentos em assentos lavrados ante-
riormente à edição do provimento, isso se 
dará mediante requerimento da parte e a 
devida conferência do oficial.

ademais, com a conquista da aRPEN/
BRaSIl, advinda da Lei nº 13.484/2017, 
no sentido de passarem a ser consideradas 
as serventias de Registro Civil de Pessoas 
Naturais como sendo “Ofícios da Cida-
dania”, a legislação pátria, no caso o CNj 
através do provimento nº 63, teve que se 
adaptar à nova realidade. Isso em relação 
ao caso do ASSENTO DE NASCIMENTO 
do adotado (adoção iniciada antes do re-
gistro de nascimento), ou como faculdade 
do declarante no caso de registro de nas-
cimento (que pode ser coadunante com o 
local onde resida a mãe na data do nas-
cimento, desde que dentro do território 
brasileiro). lembremos que em relação ao 
ASSENTO DE CASAMENTO, este deverá 
conter a naturalidade dos cônjuges (art. 70, 
lei nº 6.015/73), há esta previsão no art. 7º 
do provimento nº 63/2017/CNj.

Com relação à paternidade e materni-
dade socioafetivas entendo como tendo 
sido imprescindível a normatização do CNj, 
extremamente necessária com o intuito de 
haver uma padronização em todo o territó-
rio nacional, quanto a redação dos disposi-
tivos se foi correta ou não, salutar ou não, 
esta é uma outra discussão que somente o 
futuro dará cabo, o que indiscutivelmente 
se denota é que houve por parte do CNj 
nítida adoção de extrema liberalidade na 
redação do provimento nº 63/2017. 

No Paraná, por exemplo, o Provimento 
nº 265/2017, que se encontra com a efi-
cácia suspensa, era mais contido ao prever 
somente reconhecimento de paternidade 
socioafetiva (e não de maternidade), para 
com filhos maiores de 18 anos (mercê da 
anuência dos mesmos), e sem paternidade 
registral estabelecida; os motivos que le-
vam o provimento do Paraná a ser menos 
abrangente são extremamente relevantes, 
racionais e ponderáveis; porém, frente às 
normativas do Provimento nº 63 do CNj, 
a E. Corregedoria Geral da justiça do Para-
ná agiu, em meu entender, corretamente 

ao suspender a eficácia do provimento nº 
265/2017, haja vista que há óbvia antino-
mia entre as normas advindas da correge-
doria nacional e da corregedoria regional, 
e, de qualquer modo, prevaleceriam por 
questões hierárquicas, as do CNj. 

Em minha labuta diária como assessor ju-
rídico do IRPEN e da aNoREG/PR tenho me 
deparado com algumas dúvidas frequentes 
dos associados de ambas as instituições, 
abordemo-las, portanto:

i.
ao contrário de outras normas que agora 
não nos cabe mencionar, visto tratarem de 
outros assuntos, o Provimento nº 63/2017 
do CNj estabelece que somente poderão 
requerer o reconhecimento de paternidade 
ou maternidade de filho os MaIoRES DE 
18 aNoS. (art. 10, § 2º do Provimento nº 
63/2017);

ii.
outra observação que tenho sempre ressal-
tado é que aquele que reconhece haverá 
que ser ao menos dezesseis anos mais ve-
lho do que aquele que é reconhecido. (art. 
10, §4º do Provimento nº 63/2017);

iii.
Permite-se que o reconhecimento de pater-
nidade ou de maternidade socioafetiva se 
dê perante oficial de RCPN diverso daquele 
onde foi lavrado o assento, e tal se dá nos 
mesmos moldes procedimentais do Provi-
mento nº 16 (Reconhecimento de Paterni-
dade), de 17 de fevereiro de 2012) - (art. 
11, “caput”, do Provimento nº 63/2017)

iv.
outro tema que tem atormentado os as-
sociados é o que se refere à idade do re-
conhecido, e a questão da necessidade de 
assinatura dos detentores do poder familiar 
e do próprio reconhecido:
1 - menor de 12 anos: assinatura dos pais 

(pai e mãe) registrais do menor - (art. 
11, §3º do Provimento nº 63/2017);

2 - menor de idade e maior de 12 anos (ou 
seja, entre 12 e 18 anos): assinatura 
dos pais (pai e mãe) registrais do menor 
e também do menor - (art. 11, § 4º do 
Provimento nº 63/2017);
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oPINIão

“Foi extremamente salutar a 
edição para estabelecer novos 
modelos para expedição 
de certidões, uniformizar 
o regramento relativo à 
paternidade e da maternidade 
socioafetivas e estipular 
normas reguladoras da 
reprodução assistida”

“Essa inadiável necessidade se 
deu em virtude da brilhante 
atuação da arpen-Brasil, 
arpens Regionais, Irpen aliada 
à excelência do Registrador 
Civil de Pessoas Naturais de 
todo o Brasil”

3 - maior de 18 anos: basta a assinatura do 
reconhecido - (art. 11, § 3º do Provi-
mento nº 63/2017- “mutatis mutan-
dis”)

4 – E se o reconhecido for menor e tiver 
pai registral e mãe registral (isto é, os 
detentores do poder familiar) e um de-
les estiver impossibilitado de consentir, 
por exemplo, caso um deles esteja em 
lugar incerto e não sabido, ou falecido; 
ou ainda, se quando precisar fazê-lo o 
menor reconhecido estiver impossibili-
tado de consentir expressamente? Se-
gundo penso como o agente delegado 
está adstrito ao Princípio da legalidade 
Estrita deverá se valer do artigo 11, § 6º 
do Provimento nº 63/2017, ou seja, o 
caso será apresentado ao Juiz com-
petente, melhor explicando, o agente 
delegado não se poderá valer de ana-
logia, princípios gerais do direito, equi-
dade ou usos e costumes todos afeitos 
ao magistrado com o seu Poder juris-
dicional (poder de dizer o direito) e o 
Princípio do “non liquet” (ou seja, o juiz 
não poderá jamais se eximir de decidir, 
ainda que a lei seja lacunosa e não pre-
veja a situação do caso concreto que 
lhe seja submetido à decisão)

v.
o reconhecimento de paternidade ou ma-
ternidade socioafetiva poderá se dar por 
meio de testamento público ou particular 
– (art. 11, § 8º)

vi.
Em havendo processo judicial em tramita-
ção que tenha por objeto reconhecimento 
de paternidade ou procedimento de ado-
ção, não se poderá usar do Provimento 
nº 63/2017 para efetuar reconhecimento 
de paternidade ou de maternidade socio-
afetiva; inclusive, vale o destaque de que 
o requerente deverá declarar o desconhe-
cimento de tal processo ou de tal procedi-
mento, sob pena de incorrer em ilícitos na 
esfera cível e penal – (art. 13 e parágrafo 
único)

todavia, coisa alguma impedirá de que 
após o reconhecimento de paternidade ou 
maternidade socioafetiva exista discussão 
em juízo tendo por objeto a verdade bio-
lógica – (art. 15)

vii.
Mas, a bem da verdade, o que vem cau-
sando maior perplexidade em termos de 
interpretação do Provimento nº 63/2017 
do CNj é o artigo 14 infratranscrito:

“o reconhecimento da paternidade ou 
maternidade socioafetiva somente pode-
rá ser realizado DE FORMA UNILATERAL 
e NÃO IMPLICARÁ EM REGISTRO DE 
MAIS DE DOIS PAIS OU DE DUAS MÃES 
no campo FIlIação no assento de nasci-
mento.” (destaque nosso)

a aRPEN/BRaSIl em 06 de dezembro 
de 2017 publicou “Nota DE ESClaRECI-
MENto aCERCa Do PRoVIMENto CNj Nº 
63/2107” na qual, sobre o tema em epígra-
fe, asseverou:

“2-) no art. 14, que estabelece não po-
der o reconhecimento socioafetivo implicar 
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 reconhecimen-
to de paternidade e maternidade socioafe-
tiva, mesmo existindo pai e mãe registral, 
pois no registro será possível dois pais e 
duas mães, sendo quatro no total, não po-
dendo ser três pais e uma mãe e nem um 
pai e três mães. (destaque nosso)

(...)
o citado art. 14 do provimento estabele-

ce, ainda, que o reconhecimento de pater-
nidade socioafetiva deve ser feito DE FOR-
MA UNILATERAL, ou seja, não é possível 

fazê-lo simultaneamente de pai e mãe, mas 
apenas de um pai ou uma mãe, devendo 
um dos pais e uma das mães serem regis-
trais. (destaque nosso)

Dessa forma, as pessoas que já possuam 
pai e mãe registral, para terem o reconheci-
mento de um pai e uma mãe socioafetivo, 
formando a multiparentalidade, DEVERÁ 
O REGISTRADOR CIVIL REALIZAR DOIS 
ATOS, UM PARA O PAI SOCIOAFETIVO 
E OUTRO PARA A MÃE SOCIOAFETIVA. 
(destaque nosso)

Neste sentido, a arpen-Brasil orienta os 
oficiais de Registro Civil das Pessoas Na-
turais a realizarem os reconhecimentos de 
paternidade e ou maternidade socioafeti-
va, 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. (destaque nosso)

(...)
arion toledo Cavalheiro júnior

Presidente aRPEN BRaSIl”

Como corolário, em meu entender, foi ex-
tremamente salutar a edição do Provimento 
nº 63/2017 pelo CNj com os intuitos de: 1. 
estabelecer novos modelos para expedição 
de certidões; 2. uniformizar o regramento 
relativo à paternidade e da maternidade 
socioafetivas e 3. Estipular normas regula-
doras da reprodução assistida. 

Quanto ao aspecto mais polêmico do 
Provimento nº 63/2017, qual seja, o artigo 
14, reputo como notável e oportuno o es-
clarecimento da aRPEN/BRaSIl, da lavra de 
seu presidente.
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Portaria nº 248, 
de 2 de fevereiro de 2018

Altera a Portaria de Consolidação nº 4/
GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para 
dispor sobre o registro biométrico do re-
cém-nascido e de sua mãe.
 
o MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no 
uso das atribuições que lhe conferem os in-
cisos I e II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição, e
 
Considerando a Portaria nº 116/SVS/MS, 
de 11 de fevereiro de 2009, que regula-
menta a coleta de dados, fluxo e perio-
dicidade de envio das informações sobre 
óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de 
Informações em Saúde sob gestão da Se-
cretaria de Vigilância em Saúde;
 
Considerando a lei nº 12.662, de 5 de ju-
nho de 2012, que assegura validade nacio-

nal à Declaração de Nascido Vivo - DNV e 
regula sua expedição;
 
Considerando o art. 10, inciso II, da lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do adolescente);
 
Considerando a lei nº 13.444, de 11 de 
maio de 2017, que dispõe sobre a Identifi-
cação Civil Nacional - ICN; e
 
Considerando o Provimento da Correge-
doria Nacional de justiça nº 66, de 25 de 
janeiro de 2018, que dispõe sobre a presta-
ção de serviços pelos ofícios de registro civil 
das pessoas naturais mediante convênio, 
credenciamento e matrícula com órgãos e 
entidades governamentais e privadas, re-
solve:
 
Art. 1º o anexo III à Portaria de Conso-
lidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro 
de 2017, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:
“art. 6º ...

Parágrafo único. as Declarações de Nas-
cidos Vivos - DNV, a que se refere a alínea 
“h” do inciso XIX do caput, deverão ser 
vinculadas ao registro biométrico do re-
cém-nascido e de sua mãe, na forma de 
ato conjunto das Secretarias de Vigilância 
em Saúde e de atenção à Saúde.” (NR)
 
Art. 2º as Secretarias de Vigilância em Saú-
de e de atenção à Saúde, em ato conjunto 
a ser editado no prazo de até noventa dias 
a contar da data de publicação desta Porta-
ria, disporão sobre as normas e os procedi-
mentos necessários à execução do disposto 
no parágrafo único do art. 6º do anexo III 
à Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 
28 de setembro de 2017.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

RICARDO BARROS

Portaria do Ministério da Saúde 
inclui o registro biométrico do 
recém-nascido e de sua genitora na DNV
altERa a PoRtaRIa DE CoNSolIDação Nº 4/GM/MS, DE 28 DE SEtEMBRo DE 2017, 
PaRa DISPoR SoBRE o REGIStRo BIoMétRICo Do RECéM-NaSCIDo E DE Sua MãE

PoRtaRIa
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