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Experiência e Juventude unem forças
na nova gestão do Irpen/PR

“a atual gestão já começa com um grande desafio, conquistado 
com grande orgulho durante a gestão passada, que é o de colocar 
os ofícios da Cidadania para bem atender a população. nossa meta 
é ser o braço direito do Estado, intermediando a prestação de um 

excelente serviço a um custo reduzido.”

Caros colegas do registro Civil,

É com grande alegria que assumo a presidência instituto do registro Civil das Pessoas 
naturais do Estado do Paraná (irpen/Pr), instituição que há anos trabalha em prol da classe 
registral, na busca de atender as necessidades daqueles que se dedicam à atividade no 
Estado, além de desenvolver ações para que nossos ofícios apresentem sempre um serviço 
de excelência àqueles que buscam nossos serviços.

tenho clareza da responsabilidade que será presidir uma instituição que teve à frente 
presidentes de tão alta competência e que desenvolveram trabalhos de profunda relevância 
para a nossa atividade, como o exemplo do trabalho deixado pelos dois mandatos de arion 
toledo Cavalheiro júnior, colega com o qual tanto aprendi. Foi um crescimento de vida e 
de carreira, quero nesta oportunidade externar meu muito obrigada pela oportunidade que 
me foi dada nesses anos de trabalho em conjunto e pedir que continuem sempre conosco, 
porque nosso trabalho é contínuo.

a atual gestão já começa com um grande desafio, conquistado com grande orgulho 
durante a gestão passada, que é o de colocar os ofícios da Cidadania para bem atender a 
população. nossa meta é ser o braço direito do Estado, intermediando a prestação de um 
excelente serviço a um custo reduzido.

buscando agregar mais vitalidade e ideias à experiência, a chapa intitulada “Experiência e 
juventude” traz para a diretoria do irpen/Pr um fôlego novo, por meio daqueles que ingres-
saram no último concurso. a ideia de juntar os novos colegas do registro Civil com aqueles 
que estão há mais tempo na atividade foi germinada pela colega maria regina boeira, 
registradora civil de maringá. o registro Civil está passando por uma grande transformação 
e fico extremamente orgulhosa de ver estas pessoas dedicarem tempo, às vezes deixando a 
família em casa, para se dedicar a esta causa.

E é com essa energia que iniciamos esse triênio, que vai de 
2019 a 2021, para dar continuidade às ações muito bem-suce-
didas das últimas gestões, como o irpen na Comunidade, que 
leva cidadania à sociedade, assim como para levar adiante e apri-
morar aquelas que estão por vir, como os ofícios da Cidadania, 
que colocam o registro Civil em evidência e mostra toda sua 
capacidade acolher e abranger um número cada vez maior de 
cidadãos.

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR
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Curitiba (PR) – o instituto do registro Ci-
vil das Pessoas naturais do Estado do Para-
ná (irpen/Pr) realizou no dia 8 de agosto 
a primeira reunião de sua nova diretoria, 
eleita para o triênio 2019/2022, sob a pre-
sidência da registradora civil de Colombo, 
Elizabete regina vedovatto, que teve ao 
seu lado os também registradores adilson 
taborda e Karen lucia Cordeiro andersen 
na condução do encontro.

Entre os temas debatidos estiveram as 
ações institucionais e de comunicação a 
serem desenvolvidas pela entidade, a for-
mação de suas Comissões de trabalho, res-
postas a procedimentos da Corregedoria 
geral da justiça do Estado do Paraná (Cgj/
Pr), renda mínima e ações visando a im-
plantação de convênios para os ofícios da 
Cidadania.

“agradeço demais a participação de to-
dos os diretores em nossa primeira e bem 

produtiva reunião. Foi um começo de mui-
to trabalho, que vamos desenvolver para o 
benefício de todos ao longo desta gestão”, 
disse a presidente eleita ao término do en-
contro. “tenho certeza que eu e minha di-
retoria nos esforçaremos ao máximo para 
que o registro Civil do Paraná siga sendo 
um exemplo para o País”, afirmou.

após a aprovação das atas das últimas 
assembleias e validação da prestação de 
contas da gestão, a nova presidente fez um 
relato das últimas reuniões realizadas com 
órgãos públicos para tratar de convênios 
que possam ser operados dentro dos ofí-
cios da Cidadania. ao lado do deputado es-
tadual Homero marchesi foram realizadas 
reuniões com o detran para o desenvolvi-
mento do projeto de implantação de pos-
tos pilotos para a realização de serviços de 
registro e licenciamento de veículos e cole-
tas de imagem para a primeira habilitação. 

Primeira reunião da nova diretoria eleita para o triênio 2019/2022 debateu as ações institucionais e de comunicação a serem 
desenvolvidas pela entidade

Irpen/PR realiza primeira reunião de sua 
nova diretoria e define ações estratégicas
durantE EnContro, a nova PrEsidEntE Falou sobrE as rEuniõEs Com órgãos 
PúbliCos Para tratar dE Convênios a sErEm oPErados dEntro dos oFÍCios da Cidadania

instituCional

“agradeço demais a 
participação de todos os 

diretores em nossa primeira 
e bem produtiva reunião. Foi 

um começo de muito trabalho, 
que vamos desenvolver para 

o benefício de todos ao longo 
desta gestão.”

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR
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dia 17 de julho, este se comprometeu para, 
ainda em 2019, dar efetiva implementa-
ção ao provimento. o irpen/Pr já iniciou 
as ações para a elaboração de minuta do 
projeto a ser levado à Cgj/Pr.

Com o objetivo de dinamizar as ações do 
irpen/Pr, a nova gestão organizou diver-
sas comissões que serão responsáveis pelo 
acompanhamento das principais ações da 
entidade. Foram formadas as diretorias de 
renda mínima: ricardo augusto de leão, 
rodrigo Camargo, Karen lúcia Cordeiro 
andersen e amélia Carolina machado bar-
celos; tabela de Emolumentos: Cesar au-
gusto machado de mello, Willian de Freitas 
melim, amélia Carolina machado barcelos 
e Yuri amorim da Cunha; e Convênios: Eli-
zabete regina vedovatto, adilson taborda 
e mateus afonso vido da silva. também 
foi efetivada a necessidade da elaboração 
de Enunciados de trabalhos, que estará a 
cargo do diretor acadêmico Yuri amorim 
da Cunha., que terá a seu lado tais Capi, 
amélia Carolina machado barcelos e Karen 
lúcia Cordeiro andersen.

a nova diretoria aprovou ainda ações nas 
áreas de Comunicação e continuidade da 
realização dos seminários Estaduais pelo 
Paraná, estes com foco na inserção do re-
gistrador civil nos atos digitais e integração 
com a CrC nacional

também foram realizados encontros 
com a Casa Civil e a secretaria de seguran-
ça Pública do Paraná, esta última para que 
os cartórios se tornem aptos a receber so-
licitações de emissões de CnH, rg e afins. 

a presidente comunicou ainda que o 
irpen/Pr foi indagado pela Cgj/Pr sobre 
a viabilidade de implantação de unidade 
de Cartório de registro Civil nas depen-
dências do instituto médico-legal (iml) e, 
após a realização de reunião com todos os 
registradores civis da capital, foi elaborada 
a resposta e já protocolada no sistema do 
tribunal de justiça do Estado do Paraná 
(tj/Pr). 

outra demanda protocolada no tj/Pr foi 
uma resposta sobre a questão dos emolu-
mentos para retificação administrativa, es-
clarecendo o trabalho designado ao regis-
trador civil quando gerado um processo de 
retificação administrativa. o instituto ainda 
se manifestou sobre indagações acerca dos 
provimentos 66 e 82 do Conselho nacio-
nal de justiça (Cnj), e sobre a relação com 
documentos originais e traduzidos para o 
apostilamento. 

a preocupação relacionada à efetivação 
do Provimento 81 do Cnj, que trata da ren-
da mínima por parte do judiciário estadual 
também foi tema do encontro. Em reunião 
com o corregedor da justiça do tj/Pr, no 

Além da presidente do Irpen/PR, os registradores Adilson Taborda e Karen Lucia Cordeiro 
Andersen auxiliaram na condução da reunião
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seminário da Arpen-Brasil debate Provimentos 
do CNJ e CRC Nacional em Rondônia
EnContro rEuniu mais dE 200 PEssoas EntrE rEgistradorEs E notários

naCional

Registradores, notários, funcionários de serventias e políticos participaram de Seminário da Arpen-Brasil em Rondônia

Ji-Paraná (RO) - Contando com a presença 
de 200 pessoas, entre notários e registrado-
res, funcionários de serventias e políticos, o 
8º seminário nacional de registro Civil e 1º 
seminário Estadual de registro Civil em ron-
dônia, promovido pela associação nacional 
dos registradores de Pessoas naturais (ar-
pen-brasil, foi realizado no dia 29 de junho, 
no Hotel maximus, na cidade de ji-Paraná. 
o evento levou aos presentes a discussão de 
temas atuais, como o uso da Central nacio-
nal de informações do registro Civil (CrC 
nacional), bem como estudos pormenoriza-
dos sobre os provimentos 62, 63 e 73 do 
Conselho nacional de justiça (Cnj).

a abertura oficial do evento foi realizada 
pelo presidente da associação dos regis-
tradores de Pessoas naturais do Estado de 
rondônia (arpen/ro), rodrigo marcolino 
bozelhe, que agradeceu a presença de to-

dos e destacou o momento histórico para 
o registro Civil das Pessoas naturais no 
Estado. “um privilégio termos em nossa 
querida ji Paraná uma equipe multidiscipli-
nar para trazer estudos do registro Civil. 
nossa atividade tem como foco o indiví-
duo e a preservação dos dados naturais, 
além de oferecer a segurança jurídica ao 
cidadão”, disse. “Este encontro veio em 
um momento certo, porque estamos com 
novos provimentos do Cnj, como trans-
gêneros, apostilamento de documentos 
e a multiparentalidade, e isso nos coloca 
em situação de destaque na sociedade”, 
afirmou.

Em seguida, foi passada a palavra ao pre-
sidente da associação dos notários e regis-
tradores do Estado de rondônia (anoreg/
ro), vinícius alexandre godoy, que desta-
cou a união de todas as naturezas no Es-

tado. “Eventos como este facilitam muito 
a interlocução, e vejo aqui um grande in-
teresse em ver a classe crescer com união, 
porque aqui em rondônia não queremos 
competir, e sim agregar todas as nature-
zas”, destacou. 

arion toledo Cavalheiro júnior, presiden-
te da arpen-brasil, focou sua fala nos ofí-
cios da Cidadania, e como este impactará 
positivamente a vida do cidadão. “imagi-
nem vocês, como o cidadão se beneficia-
rá com os ofícios da Cidadania aqui no 
Estado, onde tudo fica pelo menos a 200 
quilômetros de distância. se uma pessoa 
perde seus documentos numa enchente, 
por exemplo, não precisará mais se des-
locar grandes distâncias ao longo de dias 
para pedir um documento em diferentes 
lugares. Poderá fazer tudo no cartório em 
um só dia!”, lembrou o presidente.
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“Este encontro veio em um 
momento certo, porque 

estamos com novos 
provimentos do Cnj, como 

transgêneros, apostilamento 
de documentos e a 

multiparentalidade, e isso nos 
coloca em situação de destaque 

na sociedade”

Rodrigo Marcolino Bozelhe, 
presidente da Arpen/RO

Durante a abertura do evento, o presidente da Arpen/RO, Rodrigo Marcolino Bozelhe, 
destacou o momento histórico para o Registro Civil no Estado

o seminário também contou com a 
participação do senador pelo democratas 
(dEm), marcos rogério, e do deputado es-
tadual laerte gomes, do Partido da social 
democracia brasileira (Psdb).

 
Provimento 63
a primeira palestra do evento foi proferida 
pelo assessor jurídico da arpen-brasil Fer-
nando abreu Costa júnior, e o tema foi um 
estudo pormenorizado sobre o Provimento 
nº 63 do Cnj.

o palestrante iniciou sua fala contando 
o histórico do Provimento, com a medida 
Provisória que permitia que a mãe pudesse 
escolher a naturalidade da criança. “Foi a 
partir da mP 776 que se tornou necessária 
a elaboração de novas certidões de regis-
tro Civil, principalmente com a inclusão do 
número de CPF”, disse.

Feito este parêntese, o palestrante escla-
receu que a socioafetividade não pode ser 
revogada no extrajudicial. “se a pessoa for 
maior de 18 anos, haverá necessidade de as-
sinatura do pai e da mãe registral. além dis-
so, se um homem que ao iniciar o relaciona-
mento com uma mulher que já tenha filho, 
para agradá-la, reconhecer este filho, o ato 
simplesmente não poderá ser desfeito se um 
dia este relacionamento acabar”, esclareceu.

o assessor jurídico também alertou sobre 
os perigos da chamada “adoção à brasilei-

ra”, quando há uma tentativa de fraude, 
levando uma criança que está tentando ser 
adotada. Em vez de se passar pela justiça, 
reconhece-se socioafetivamente a criança 
para furar a fila da adoção, mesmo com o 
Provimento deixando claro a apresentação 
de diversos documentos para comprovação 
do vínculo.

Por fim, abreu trouxe o que para ele é 
considerado o ponto mais importante do 
Provimento. “Creio que o artigo 14 é o 
ponto nevrálgico, pois lá diz que o reco-
nhecimento de paternidade somente po-
derá ser realizado de forma unilateral e não 
implicará o registro de mais de dois pais ou 
duas mães, e o reconhecimento de paterni-
dade socioafetiva de pai e mãe não poderá 
ser feito simultaneamente. isso é importan-
te para que não haja um reconhecimento 
forçado por uma das partes no mesmo 
dia”, concluiu.

APostilAmento de HAiA
a segunda palestra do seminário foi minis-
trada pela servidora pública federal Carla 
Concepción zanella Kantek e o assunto 
foi o apostilamento de documentos. Para 
iniciar, Carla abordou o histórico do pro-
cesso de apostilamento, citando o decreto 
legislativo nº 148 de 2015, que aprovou o 
texto da Convenção sobre a Eliminação da 
Exigência de legalização de documentos 
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Públicos Estrangeiros, celebrado em Haia, 
em 5 de outubro de 1961 e, também a pu-
blicação do decreto nº 8.660 de janeiro de 
2016. “a partir desta data, tornou-se lei a 
figura do apostilamento no território nacio-
nal”, disse. Por fim, abordou a resolução nº 
228 do Cnj, de 22 de junho de 2016, que 
determinou que as serventias extrajudiciais 
são “entidades apostilantes”.

“a Convenção faz referência de que só 
se aplica a dispensa de legalização para do-
cumentos públicos que foram emitidos por 
autoridades pertencentes à administração 
direta ou por autoridade que seja delega-
da de um serviço que o governo qualifica 
como um ato público, como, por exemplo, 
atos notariais, certidões que comprovem o 
registro de um documento ou a sua exis-
tência em determinada data, e o reconheci-
mento de assinatura”, explicou Carla.

a palestrante mostrou ainda os casos 
em que a Convenção não se aplica, como 

naCional

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente da Arpen-Brasil, falou sobre o impacto positivo dos Ofícios da Cidadania na vida do cidadão

“se uma pessoa perde 
seus documentos numa 

enchente, por exemplo, não 
precisará mais se deslocar 

grandes distâncias ao longo 
de dias para pedir um 

documento em diferentes 
lugares. Poderá fazer tudo 
no cartório em um só dia!”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

os documentos emitidos por agentes di-
plomáticos ou consulares; e documentos 
administrativos diretamente relacionados a 
operações comerciais ou aduaneiras.

na sequência, também foi menciona-
do o Provimento nº 62 de 2017 do Cnj, 
que revogou o Provimento nº 58 de 2016, 
ressaltando que “o Provimento deixa claro 
que os cartórios precisam apostilar apenas 
os documentos nos limites de suas atribui-
ções, a não ser que este seja o único na 
cidade que apostile”.

no que tange ao reconhecimento de fir-
mas ou de cópias autenticadas, a registra-
dora mostrou o art. 9 - § 3º do Provimento 
nº 62, que fala o seguinte: “o apostila-
mento de reconhecimento de firma ou de 
cópia autenticada é ato excepcional, caso 
em que a assinatura, a função ou o cargo 
exercido a ser lançado na apostila será do 
tabelião ou do seu preposto que apôs a fé 
pública no documento”.
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Presidente da Anoreg/RO, Vinícius Alexandre Godoy também prestigiou o Seminário e 
destacou a união de todas as naturezas no Estado

Assessor jurídico da Arpen-Brasil, Fernando Abreu Costa Júnior apresentou um estudo 
pormenorizado sobre o Provimento nº 63 do CNJ

“Eventos como este facilitam 
muito a interlocução, e vejo 
aqui um grande interesse em 

ver a classe crescer com união”

Vinícius Alexandre Godoy, 
presidente da Anoreg/RO

“Foi a partir da mP 776 que se 
tornou necessária a elaboração 
de novas certidões de registro 

Civil, principalmente com a 
inclusão do número de CPF”

Fernando Abreu Costa Júnior, 
assessor jurídico da Arpen-Brasil

“os documentos apostiláveis são: di-
plomas universitários, certidões de órgãos 
públicos, certidões (extrajudicial), traslados, 
concessões, documentos administrativos, 
documentos públicos de per si e entre ou-
tros”, falou Carla, que explicou ainda o que 
é preciso fazer antes de emitir a apostila. 
“Precisa conferir o sinal público, selo de au-
tenticação, papel de segurança e, no caso 
dos diplomas, conferir o registro junto ao 
ministério da Educação (mEC) ou perante 
às próprias universidades”.

Provimento nº 73
a registradora civil de mateus leme (mg) 
márcia Fidélis lima trouxe aos presentes 
as nuances do Provimento nº 73 do Cnj. 
a palestrante lembrou que sexo e gênero 
são coisas diferentes, e que não se deve 

confundir identidade de gênero com ide-
ologia de gênero. segundo a registradora, 
gênero é como a pessoa se autopercebe, 
já o sexo diz respeito às características fí-
sicas da pessoa. “vale lembrar que nem 
sempre o que as pessoas veem representa 
a realidade. alguém pode ver uma mulher, 
mas não consegue assegurar se a pessoa 
é do sexo feminino, pois isso depende 

dos órgãos íntimos que ela tem”, frisou.
já em uma leitura mais técnica do Pro-

vimento, márcia destacou os pontos que 
devem ser observados pelos registradores, 
como a possibilidade de se retirar o agno-
me do registro e a proibição de se alterar o 
sobrenome familiar da pessoa. “Para pes-
soas que tem agnome, como funciona? 
agnome é o júnior, o neto, o filho. aque-
le último nome que diferencia o nome do 
pai, do avô. na hora que se vai fazer essa 
troca do prenome, pode-se retirar esse ag-
nome. Por outro lado, não se pode mexer 
no nome de família. Então, pode-se trocar 
o prenome e retirar o agnome, mas nun-
ca o sobrenome familiar”, explicou. “além 
disso, também não posso utilizar o preno-
me de outro familiar. Por exemplo, se eu já 
tenho na família um antônio dos anjos da 
silva, eu não posso ter o mesmo nome que 
ele. Para que não se confunda uma pessoa 
com a outra”.
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naCional

No último painel, o supervisor de operações da CRC Nacional, Humberto Briones, deu exemplos práticos de como utilizar a Central

“o apostilamento de 
reconhecimento de firma ou 
de cópia autenticada é ato 
excepcional, caso em que 

a assinatura, a função ou o 
cargo exercido a ser lançado 

na apostila será do tabelião ou 
do seu preposto que apôs a fé 

pública no documento” 

Carla Kantek, 
servidora pública federal

Com relação à documentação que deve 
ser apresentada para que a alteração seja 
feita, a registradora destacou que, além 
dos documentos básicos de identifica-
ção – como certidão de nascimento, có-
pias do rg e passaporte – o interessado 
em realizar essa mudança também deve 
apresentar uma série de certidões cíveis e 
criminais comprovando se há alguma pen-
dência judicial.

“Esse rol de certidões é importante por-
que a pessoa pode estar trocando de nome 
para fugir de uma condenação criminal ou 
porque tem algum título protestado. Por 
isso, tem que apresentar essa lista de cer-
tidões”, detalhou. “É importante lembrar 
que, mesmo que uma dessas certidões seja 
negativa, a pessoa pode alterar o nome. 
Por exemplo, saiu uma certidão positiva 
de protesto. Ele não pode trocar o nome? 
Pode. só que ao identificar que é positiva a 
situação de protesto da pessoa, o registra-
dor civil deve comunicar o tabelionato de 

protesto para que fique ciente que a pes-
soa trocou de nome para que também seja 
trocado naquele processo”, completou.

treinAmento dA CrC nACionAl
Encerrando os trabalhos do 8º seminário 
nacional de registro Civil e 1º seminário 
Estadual de registro Civil em rondônia, o 
supervisor de operações da Central nacio-
nal de informações do registro Civil (CrC 
nacional), Humberto briones, deu exem-
plos práticos de como utilizar a Central.

briones falou sobre a importância da 
Central para a sociedade e trouxe núme-
ros sobre a emissão de CPFs nos cartórios. 
“Hoje se fala muito da Central, mas na ver-
dade a CrC somos nós. Propiciamos que a 
Central tenha estrutura e que a população 
tenha acesso a novos serviços. veja como 
exemplo: hoje, 95% dos novos CPFs são 
feitos diretamente nos cartórios, e esta 
mudança de paradigma se deu em poucos 
anos”, relatou.
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Estão abertas as inscrições para o 11º Fó-
rum internacional do Programa de aposti-
la Eletrônica (e-aPP) da Haia, evento des-
tinado a debater novas tecnologias que 
possam aprimorar a operação e a eficácia 
do processo de autenticação de documen-
tos realizados por meio da Convenção da 
apostila da Haia, e que será realizado entre 
os dias 16 e 18 de outubro, no Hotel gran 
marquise, na cidade de Fortaleza, Ceará. 
Para fazer a inscrição basta entrar no site 
https://forumapostille.org.br/ e garan-
tir sua presença no evento. 

Promovido anualmente, o Fórum inter-
nacional do Programa de apostila Eletrô-
nica (e-aPP) da Haia será realizado pela 
primeira vez no brasil por meio de uma 
parceria entre a Hague Conference on Pri-
vate international law (HCCH), o Conselho 
nacional de justiça (Cnj), o ministério das 
relações Exteriores, a associação dos notá-

rios e registradores do brasil (anoreg/br), 
o Colégio notarial do brasil (Cnb/CF) e a 
associação nacional dos registradores de 
Pessoas naturais (arpen-brasil). 

Considerado o principal evento mundial 
sobre a Convenção da Haia, o Fórum in-
ternacional do Programa de apostila Ele-
trônica (e-aPP) da Haia tem como principal 
objetivo criar um espaço de intercâmbio 
sobre as melhores práticas no âmbito do 
apostilamento. 

o evento contará com uma série de 
palestras, ministradas por especialistas e 
autoridades internacionais do segmento, 
que abordarão os panoramas e desafios 
para o aprimoramento do serviço. além 
disso, o 11º Fórum internacional do Pro-
grama de apostila Eletrônica (e-aPP) da 
Haia também será marcado pelo lança-
mento oficial da nova plataforma de apos-
tilamento brasileira.

Abertas as inscrições para o 
11º Fórum Internacional do Programa 
de Apostila eletrônica (e-APP) da haia
EvEnto sErá Promovido PEla PrimEira vEz 
no brasil Por mEio dE uma ParCEria 
EntrE o govErno FEdEral E as EntidadEs 
naCionais dE notários E rEgistradorEs

EvEnto

sobre A APostilA dA HAiA
a apostila é um certificado de autenti-

cidade emitido por países signatários da 
Convenção da Haia, promulgada no brasil 
pelo decreto 8.666/2016. o certificado é 
inserido em documentos públicos e priva-
dos (diplomas escolares) para atestar sua 
origem (assinatura, cargo de agente pú-
blico, selo ou carimbo de instituição). Esse 
documento público apostilado é apresen-
tado em outro país, também signatários da 
Convenção da Haia.

o apostilamento foi instituído para subs-
tituir a legalização de documentos que era 
feita pelos consulados, muitas vezes com-
plicada, demorada e dispendiosa.

a Convenção da apostila somente se 
aplica quando o país no qual o documen-
to público foi emitido (origem) e o país em 
que o documento seja utilizado (destino) 
forem partes da Convenção.
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São Luís (MA) – Entre os dias 18 e 19 de 
julho foi realizado, no auditório madalena 
serejo, localizado no Fórum desembarga-
dor sarney Costa, na capital maranhense, 
o 9º seminário nacional do registro Civil 
e o 2º seminário Estadual do registro Ci-
vil do maranhão. o foco do evento foram 
os temas mais recentes do registro Civil 
brasileiro, como a celebração de futuros 
convênios para os ofícios da Cidadania.

a abertura do seminário foi realizada 
pelo presidente da associação dos re-
gistradores de Pessoas naturais do Esta-
do do maranhão (arpen/ma), devanir 
garcia, que destacou a importância do 
evento para a união e crescimento téc-
nico da classe dos registradores civis ma-

“Conseguimos fundar a 
associação, e em um ano 

integramos 99% dos cartórios à 
CrC. Para nós isso é um ótimo 
saldo, tendo em vista o curto 
período em que tudo isso foi 

feito.”

Devanir Garcia,
presidente da Arpen-Maranhão

O 9º Seminário Nacional do Registro Civil e o 2º Seminário Estadual do Registro Civil do Maranhão reuniu cerca de 250 pessoas em 
torno de temas atuais, como os Ofícios da Cidadania

ranhenses. “Esse encontro vem para nos 
unir, para nos fortalecer muito mais. Esse 
evento vem para que os registradores civis 
prestem um serviço de qualidade para a 
sociedade maranhense”, frisou.

Participando como convidado, o presi-
dente da associação nacional dos regis-
tradores de Pessoas naturais (arpen-brasil), 
arion toledo Cavalheiro júnior, deu méritos 
a devanir pela realização do evento e pelo 
trabalho desenvolvido no primeiro ano da 
seccional maranhense.

“Ele [devanir] é um guerreiro, que tem 
trabalhado muito, não só no maranhão, 
mas ajudando a estabelecer arpens nos 
outros estados, e merece o reconheci-
mento por este trabalho”, disse. arion 

Arpen-maranhão e Arpen-Brasil promovem 
seminário de Registro Civil em são luís (mA)
EvEnto tambÉm marCou a inauguração da nova sEdE da assoCiação maranHEnsE

naCional
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márcia Fidelis lima sobre “reconhecimento 
de Paternidade ou maternidade socioafeti-
vo”. também a juíza auxiliar da Corregedo-
ria geral de justiça do maranhão, jaqueline 
reis Caracas, participou do evento falando 
sobre “os Provimentos da Corregedoria 
geral da justiça do maranhão como medi-
das de desjudicialização”.

os presentes puderam acompanhar 
ainda o minicurso de “grafotécnica e 
documentoscopia: procedimentos para 
a conferência de assinaturas e análise 
de documentos para evitar fraudes nas 
serventias extrajudiciais” ministrado pela 
perita criminal de minas gerais Wanira 
oliveira de albuquerque. segundo a es-
pecialista, o rg é o único documento de 
identidade, o restante é de identificação. 
isso acontece porque no documento es-
tão todos os dados biográficos da pessoa, 
além de demonstrar as características da 
Carteira de identidade, que são:

- impressão calcográfica, ou talho doce;
- Fotografia provida de perfuração 

identificadora;
- Foto, impressão digital e assinatura 

digitalizada;
- Filigranas coloridas e fluorescentes;
- Coloração violácea;
- brasão luminescente.

“Estão vendo esta sede aqui? 
Ela só foi feita porque os 

registradores do maranhão 
se uniram e trabalharam em 
conjunto, visando sempre o 

benefício da população” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

Para o presidente da Arpen/MA, Devanir Garcia (esq.), a inauguração da nova sede 
representa mais um marco do Registro Civil maranhense

O presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, parabenizou a iniciativa 
da inauguração da nova sede e lembrou da 
importância da união dos colegas

também destacou o saldo da integração 
do maranhão na Central de informações 
do registro Civil (CrC nacional). “o ma-
ranhão hoje é um exemplo para o resto 
do País, pois está com 99% dos cartórios 
integrados à CrC, e só quem ganha com 
isso é a população”.

após o discurso do presidente da ar-
pen-brasil, devanir garcia falou sobre o 
primeiro ano da arpen/ma. “Conseguimos 
fundar a associação, e em um ano integra-
mos 99% dos cartórios à CrC. Para nós isso 
é um ótimo saldo, tendo em vista o curto 
período em que tudo isso foi feito”.

o evento contou com palestras da re-
gistradora civil do Estado de minas gerais 

novA sede
ao final do 9º seminário nacional do regis-
tro Civil e o 2º seminário Estadual do regis-
tro Civil do maranhão, a arpen/ma surpre-
endeu os presentes com a inauguração da 
nova sede da associação, que ficará dentro 
do próprio Fórum desembargador sarney 
Costa, e que contará com a estrutura para 
receber o plantão de óbito, segundo infor-
mou devanir garcia. “a inauguração da 
nossa nova sede representa mais um marco 
do registro Civil maranhense. isso porque 
a partir de agora vamos ficar mais perto 
do Poder judiciário e atender a população 
através do esclarecimento de dúvidas e re-
cepcionando pedidos de certidões para se-
rem solicitados via CrC nacional”, afirmou 
emocionado.

arion parabenizou a iniciativa da asso-
ciação maranhense e lembrou da impor-
tância da união dos colegas registradores 
para fortalecer a classe. “Estão vendo esta 
sede aqui? Ela só foi feita porque os re-
gistradores do maranhão se uniram e tra-
balharam em conjunto, visando sempre o 
benefício da população. Por isso quero usar 
este exemplo para mostrar aos demais co-
legas do resto do brasil que juntos, somos 
fortes!”, afirmou.
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tErmo PrEvê, EntrE as açõEs, artiCulação Com órgãos E EntidadEs,
Como ministÉrio da EConomia E institutos dE idEntiFiCação Estaduais

Brasília (DF) - a associação nacional 
dos registradores de Pessoas naturais (ar-
pen-brasil) assinou um termo de coopera-
ção técnica junto ao Conselho nacional 
de justiça (Cnj) no dia 14 de agosto para 
promover ações de emissão gratuita de 
documentos civis para pessoas privadas de 
liberdade ou egressos do sistema prisional 
e socioeducativo.

o presidente da arpen-brasil, arion tole-
do Cavalheiro júnior, pronunciou-se sobre a 
relevância do acordo e ressaltou que “esse 
termo será extremamente importante para 
a sociedade brasileira e para os custodiados. 
“Hoje há uma população carcerária muito 
grande e que precisa ser identificada quan-
do colocada de volta na sociedade. se a pes-
soa teve a pena cumprida, tem direito como 

Presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, assina termo de cooperação técnica junto ao CNJ para a emissão gratuita de 
documentos civis para pessoas privadas de liberdade ou egressos do sistema prisional

Arpen-Brasil firma acordo com CNJ para emissão
de documentos gratuitos para presidiários

naCional

“nesse termo, a cidadania 
predomina como interesse 

maior de todas as instituições. 
destaco que a ressocialização 

dos internos do sistema 
prisional é um dos objetivos 

essenciais para a construção de 
uma sociedade mais justa, mais 

humana, mais fraterna, mais 
solidária.” 

Humberto Martins, 
corregedor nacional da Justiça

qualquer outro cidadão”, afirma o presiden-
te da associação. “Essa parceria é totalmen-
te gratuita, um serviço que os registradores 
civis estão prestando à sociedade brasileira. 
não mediremos esforços e vamos fazer esse 
projeto com muita dedicação. o registro Ci-
vil representa a cidadania”, concluiu.

já o corregedor nacional de justiça, mi-
nistro Humberto martins, proferiu em seu 
discurso que todos têm direito à identidade 
e à qualificação como pessoa. “nesse ter-
mo, a cidadania predomina como interesse 
maior de todas as instituições. destaco que 
a ressocialização dos internos do sistema 
prisional é um dos objetivos essenciais para 
a construção de uma sociedade mais justa, 
mais humana, mais fraterna, mais solidá-
ria”, ressaltou. 
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sem acesso a qualquer tipo de documen-
tação pessoal”.

adamek disse ainda que “esse fato torna 
praticamente invencível a integração des-
sas pessoas à sociedade, pois a falta de do-
cumentos civis básicos afeta a possibilidade 
de exercício de direitos e impede o acesso 
às políticas públicas, como educação, saú-
de e trabalho”. 

a partir do termo assinado, será assegu-
rado às pessoas presas e egressos do sis-
tema prisional, sem custos, a emissão de 
CPF, certidões de nascimento e casamento, 
carteiras de identidade e trabalho, título de 
eleitor e o documento nacional de identi-
ficação. “não há como pensar em respeito 
e direitos sem que sejam adotadas com 
urgência necessária providências no futu-
ro do segurado, garantindo, desta forma 
o padrão mínimo de dignidade humana”, 
conclui adamek. 

Estiveram presentes os conselheiros do 
Conselho nacional de justiça valtércio de 
oliveira, arnaldo Hossepian e maria tereza 
uille; o coordenador do departamento de 
monitoramento e Fiscalização do sistema 
Carcerário e sistema socioeducativo (dmF/
Cnj), luís geraldo lanfredi; o juiz auxiliar 
da Corregedoria nacional de justiça márcio 
luiz Coelho de Freitas; o desembargador 
do tribunal de justiça do Paraná (tj/Pr) luiz 
Fernando tomasi Keppen; e o juiz substitu-
to em segundo grau do tj/Pr márcio josé 
tokars. 

FunCionAmento
o termo de cooperação assinado pela ar-
pen e pelo Cnj prevê entre as ações a ar-

ticulação com órgãos e entidades para ga-
rantir a emissão gratuita dos documentos, 
como ministério da Economia e institutos 
de identificação estaduais. também prevê 
articulação com tribunais de justiça, admi-
nistrações Penitenciárias e aparelhos públi-
cos de atendimento a pessoas egressas para 
definição de acompanhamento periódico 
por cada instituição para garantir o acordo.

após batimentos prévios em bases de 
dados específicas, o Cnj ficará responsável 
pelo envio de listas com dados de pessoas 
privadas de liberdade que tenham declara-
do necessidade de emissão de primeira ou 
segunda via de documentos. Essa comuni-
cação se dará no momento de registro nos 
locais de coleta biométrica. o Cnj tam-
bém ficará responsável pela mobilização 
de equipamentos públicos que atendam 
pessoas egressas do sistema, tais como 
Escritório social e Patronatos, para receber 
solicitações de documentação e repassá-las 
ao Conselho.

Caberá à arpen-brasil promover a emis-
são e o envio da documentação, de acordo 
com orientações a serem definidas entre 
as partes. também mobilizará Cartórios de 
registros Civis de Pessoas naturais nos es-
tados para o fim previsto no acordo.

o acordo assinado entre Cnj e arpen
-brasil prevê o atendimento de pessoas 
em situação de prisão apresentadas em 
audiências de custódia. também prevê, de 
acordo com o Provimento Cnj nº 73/2018, 
a possibilidade de emissão, alteração e a 
averbação do prenome e do gênero das 
pessoas transexuais e transgêneras priva-
das de liberdade ou egressas do sistema 
penitenciário, a fim de adequá-los à identi-
dade autopercebida, independente de pré-
via autorização judicial.

o acordo tem duração de 24 meses a 
partir da data de assinatura, com possibi-
lidade de renovação.

“a identificação de pessoas 
submetidas a qualquer privação 
de liberdade é indispensável para 

a garantia de direitos dentro e 
fora das prisões e, apesar disso, 

há muitos casos de pessoas 
presas sem acesso a qualquer 

tipo de documentação pessoal” 

Carlos Vieira Von Adamek, 
secretário-geral do CNJ

O presidente da Arpen-Brasil afirma que o termo será extremamente importante para a 
sociedade brasileira e para os custodiados

martins citou ainda levantamento feito 
pelo departamento Penitenciário nacio-
nal (depen) segundo o qual, de cada dez 
detentos brasileiros, oito não possuem 
documentos pessoais no prontuário dos 
estabelecimentos prisionais. “Essa situação 
representa um grande entrave para a resso-
cialização dos presos”, disse. segundo ele, 
“o exercício da cidadania pressupõe que 
o cidadão tenha seus documentos pesso-
ais. isso é importante para todo cidadão e 
ainda mais para aqueles que buscam uma 
chance de se ressocializar e se reintegrar à 
vida em sociedade”, concluiu.

Por sua vez, o secretário-geral do Cnj, 
desembargador Carlos vieira von adamek, 
salientou que “a identificação de pessoas 
submetidas a qualquer privação de liber-
dade é indispensável para a garantia de 
direitos dentro e fora das prisões e, apesar 
disso, há muitos casos de pessoas presas 

“Essa parceria é totalmente 
gratuita, um serviço que 

os registradores civis estão 
prestando à sociedade 

brasileira. não mediremos 
esforços e vamos fazer esse 

projeto com muita dedicação. 
o registro Civil representa a 

cidadania.”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil
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CaPaCitação

a Central de informações do registro Ci-
vil (CrC nacional) foi o foco do workshop 
“diálogo sobre tecnologia - desmistifican-
do o registro Eletrônico dentro do rCPn”, 
realizado pelo instituto do registro Civil das 
Pessoas naturais do Estado do Paraná (ir-
pen/Pr), no dia 24 de agosto.

o evento que teve como objetivo pro-
porcionar aos associados e seus colabo-
radores uma manhã cheia de novidades e 
aprendizado sobre tecnologia no registro 
Civil, foi sediado no grand Hotel rayon, em 
Curitiba (Pr).

os convidados foram recebidos pela 

presidente do irpen, a registradora civil Eli-
zabete regina vedovatto, que classificou a 
inciativa da entidade como uma oportunida-
de de ampliar o conhecimento na área de 
tecnologia. Elizabete agradeceu a presença 
de todos e parabenizou pelo trabalho ímpar 
que vem sendo realizado nas serventias.

EvEnto aContECEu Em Curitiba E rEuniu assoCiados E ColaboradorEs

Workshop realizado pelo Irpen/PR dá destaque 
a novas tecnologias e à CRC Nacional 

“o evento foi realizado com o 
objetivo de facilitar o trabalho 

dentro das serventias e 
também para contribuir com o 

atendimento dos usuários”

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

Presidente do Irpen/PR, Elizabete Regina Vedovatto classificou a inciativa da entidade 
como uma oportunidade de ampliar o conhecimento na área de tecnologia

“já são quase sete anos de 
operações consolidadas da 

CrC nacional e acredito que 
o registro Civil é, ao meu ver, 
uma das especialidades que se 
encontram mais integradas no 

brasil”

Luis Carlos Vendramin Junior, 
presidente da Arpen/SP

Luis Carlos Vendramin Junior, presidente da Arpen/SP, apresentou mais detalhes sobre a
CRC Nacional e as novas funcionalidades à disposição dos registradores
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“Falamos sobre auditoria de 
CPF, que é um módulo novo, 

cancelamento de CPF por 
motivo de adoção, alteração 

de nome por gênero pelo 
Provimento 73, relatório 

centralizado de atos, sobre 
correição online e o novo 

assinador”

Humberto Briones de Souza, 
supervisor de suporte da CRC Nacional

Supervisor de suporte da CRC Nacional, Humberto Briones de Souza explicou que a 
plataforma tem o objetivo de atender a população com mais agilidade e qualidade

durante o treinamento, a registradora 
pontuou sobre as ações que a entidade 
vem desenvolvendo. “Estamos trabalhando 
no ofício da Cidadania, bem como reali-
zando visitas à Casa Civil, para buscarmos 
efetivar a questão do documento de identi-
dade e alguns serviços do detran, projetos, 

esses, que estão em andamento”, reforçou. 
a presidente do irpen também destacou 

sobre a publicação do Provimento 85, pelo 
Conselho nacional de justiça (Cnj), para 
cumprimento da agenda 2030. “o objetivo 
maior da agenda é a sustentabilidade, então 
tudo que pudermos fazer nesse sentido nos 

cartórios será de grande valia”, considera, 
ao exemplificar que, estimular a diminuição 
de copos plásticos e a reutilização de papel 
para impressão, de uso interno, fará toda a 
diferença na contribuição com a natureza.

durante o evento, Elizabete convidou 
a todos para participar do XXv Congres-

Evento teve o apoio do Inoreg e contou com a participação de membros da diretoria do Irpen/PR, associados e colaboradores
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“a tendência é a tecnologia 
fazer cada vez mais parte de 
nosso dia a dia e atrelado a 
isso, o documento único e a 

certificação digital fazem parte 
desse futuro”

Paulo Roberto Vasconcelos Filho, 
oficial do Registro Civil de Palmeira

“o workshop contribuiu para 
que possamos prestar um 

melhor serviço à população, 
pois muitas funcionalidades que 
até então eram pouco utilizadas 

ou mesmo não utilizadas por 
desconhecimento, foram 

mostradas”

Yuri Amorim da Cunha, 
diretor acadêmico do Irpen/PR

so nacional do registro Civil (Conarci). o 
evento será realizado pela associação na-
cional dos registradores de Pessoas natu-
rais (arpen-brasil), entre os dias 21 e 22 de 
novembro, no zagaia Eco resort, em boni-
to, mato grosso do sul. inscrições abertas 
no site do irpen/Pr.

o palestrante convidado, luis Carlos ven-
dramin junior, presidente da associação dos 
registradores de Pessoas naturais do Estado 
de são Paulo (arpen/sP) e coordenador da 
CrC nacional, trouxe mais detalhes aos con-
vidados, sobre a utilização da plataforma.

“já são quase sete anos de operações 
consolidadas da CrC nacional e acredito 
que o registro Civil é, ao meu ver, uma das 
especialidades que se encontram mais inte-
gradas no brasil”, disse, ao enfatizar que o 
investimento realizado em segurança é de 
extrema importância.

vendramin destacou assuntos relacio-
nados ao ofício da Cidadania, certificação 

digital e também fez uma análise sobre o 
serviço oferecido no Chile e as particulari-
dades do sistema implementado naquele 
país, fazendo uma comparação com o ce-
nário brasileiro. o presidente da arpen/sP 
falou ainda sobre o portal de transparência 
do registro Civil, o qual foi desenvolvido 
para disponibilizar ao cidadão informações 
e dados estatísticos sobre nascimentos, ca-
samentos e óbitos, entre outros conteúdos.

Completou que “hoje o usuário conse-
gue realizar vários serviços no cartório de 
registro Civil, como requerer uma certidão, 
fazer uma retificação de um registro, por 
exemplo, do estado do acre aqui no Para-
ná, enfim, o que nos orgulha muito”.

ao final de sua palestra, o convidado ava-
liou o workshop como essencial. “o evento 
foi muito produtivo, onde pudemos auxiliar 
e tirar dúvidas sobre a CrC. além disso, 
compartilhar uma visão macro do que está 
sendo feito a nível nacional e aonde o regis-
tro Civil quer chegar”, encerrou vendramin.

também ministrou palestra no evento o 
responsável pela supervisão de suporte da 
CrC nacional, Humberto briones de souza, 
que explicou um dos objetivos principais da 
plataforma que é “atender a população com 
maior agilidade e qualidade do serviço”.

souza mostrou aos presentes o funcio-
namento da CrC na prática, as novidades, 
bem como um passo a passo para insta-
lação de plug-ins e de um aplicativo para 
a utilização do sistema em navegadores 
específicos, como google Chrome, mozilla 
Firefox e ópera. 

o palestrante também apresentou 

exemplos e funcionalidades da CrC em 
uma área de testes, destacando alguns 
serviços. “Falamos sobre auditoria de CPF, 
que é um módulo novo, cancelamento de 
CPF por motivo de adoção, alteração de 
nome por gênero, pelo Provimento 73, 
relatório centralizado de atos, que tem 
disponível para facilitar a consulta dos car-
tórios e ainda, sobre correição online e o 
novo assinador”, pontuou.

Para o diretor acadêmico do irpen/Pr, 
Yuri amorim da Cunha, o evento só veio a 
somar. “o workshop contribuiu para que 
possamos prestar um melhor serviço à po-
pulação, pois muitas funcionalidades que 
até então eram pouco utilizadas ou mes-
mo não utilizadas por desconhecimento, 
foram mostradas. assim como foi exposto 
de um ponto bem interessante, as novas 
perspectivas a respeito da identidade do 
cidadão brasileiro num futuro próximo”, 
considerou Cunha. 

já o participante Paulo roberto vas-
concelos Filho, oficial do registro Civil 
de Palmeira, disse que o evento realizado 
pelo irpen/Pr e voltado para a área de tec-
nologia é uma revolução que está acon-
tecendo no registro Civil. “a tendência é 
a tecnologia fazer cada vez mais parte de 
nosso dia a dia, e, atrelado a isso, o docu-
mento único e a certificação digital fazem 
parte desse futuro”, explicou. 

o evento teve o apoio do instituto de 
Estudos dos notários e registradores (ino-
reg) e contou com a participação de mem-
bros da diretoria do irpen/Pr, associados e 
colaboradores.

Público prestigiou o evento e pôde esclarecer as novas funcionalidades da CRC

CaPaCitação
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Para fins de sustentabilidade dos serviços, 
as serventias poderão cobrar uma tarifa de 
conveniência no valor de até sete reais, e 
para o serviço de procuração, os cartórios 
poderão cobrar até 14 reais. É importante 
frisar que arpen-brasil deverá contratar o 
serviço Federal de Processamento de da-
dos (serpro), que é o gestor de tecnologia 
da receita Federal, e isso será descontado 
do valor a ser cobrado do usuário. 

além destes novos atos, os cartórios 
permanecem realizando a inscrição no CPF 
no ato de lavratura do registro de nasci-
mento e cancelamento no caso de óbito. 

desde que o supremo tribunal Federal 
(stF) julgou constitucional a lei Federal 
13.484/2017, que cria os ofícios da Ci-
dadania, no dia 10 de abril deste ano, os 
Cartórios de registro Civil de todo o brasil 
podem funcionar como balcões de atendi-
mento, facilitando a solicitação e retirada 
de documentos, processo que antes só po-
diam ser feitos no órgão emissor de cada 
documento. 

diante desse novo serviço que passa a 
ser realizado pelas serventias extrajudiciais, 
a associação nacional dos registradores de 
Pessoas naturais (arpen-brasil) vem traba-
lhando para firmar convênios com órgãos 
públicos, como o firmado em 2015 com a 
receita Federal do brasil (rFb) e que permi-
te a emissão de número de CPF na certidão 
de recém-nascidos. 

agora, o convênio com a receita Federal 
foi ampliado e permite a prática de novos 
serviços referentes ao CPF com remunera-
ção para os cartórios. a lista foi publicada 
na edição de 25 de julho do diário oficial 
da união (dou) (http://www.in.gov.br/
web/dou).

Arpen-Brasil amplia convênio com a Receita Federal, e Cartórios de Registro Civil passam 
a realizar seis novos serviços ao cidadão

Publicado convênio que permite 
aos ofícios da Cidadania a prática 
de seis novos atos relativos ao CPF
lista Foi divulgada na Edição dE 25 dE julHo do diário oFiCial da união

Cidadania

“Hoje é um dia histórico para 
o registro Civil, pois com este 

convênio firmado, o cidadão se 
beneficiará da capilaridade dos 
cartórios para ter acesso àquilo 

que lhe é de direito, que é o 
acesso aos seus documentos 

básicos, de maneira muita 
rápida e desburocratizada”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

l inscrição no CPF, quando a pessoa possui registro de nascimento 

l alteração de dados cadastrais 

l Emissão de 2ª via de comprovante de inscrição no CPF 

l Emissão de comprovante de situação cadastral 

l recuperação do número de inscrição de pessoa física 

l recepção de solicitação de Procuração da receita Federal

Novos serviços realizados pelos cartórios

além disso, também já é disponibilizada a 
alteração gratuita de nome por ocasião do 
registro de casamento. 

o presidente da arpen-brasil, arion to-
ledo Cavalheiro júnior, comemorou o con-
vênio firmado e disse que a população será 
a maior beneficiada desta nova possibilida-
de: “Hoje é um dia histórico para o registro 
Civil, pois com este convênio firmado, o 
cidadão se beneficiará da capilaridade dos 
cartórios para ter acesso àquilo que lhe é 
de direito, que é o acesso aos seus docu-
mentos básicos, de maneira muita rápida e 
desburocratizada”, afirmou.

Foto: DSC_0138-Convenio
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EvEnto sErá rEalizado nos dias 21 E 22 dE novEmbro Em bonito (ms)

Abertas as inscrições para o Congresso 
Nacional do Registro Civil 2019 (Conarci)
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Corregedor nacional da Justiça, o ministro 
Humberto Martins apresentará a palestra 
magna durante a abertura do evento

Maria Tereza Uille, conselheira do CNJ 
apresentará o painel CRC Nacional e 
Identidade Digital

A importância da atividade extrajudicial na 
implementação de medidas de jurisdição 
voluntária será o tema apresentado pelo 
juiz de Direito do TJ/DFT Márcio Evangelista

desde o dia 12 de agosto estão abertas as 
inscrições para o Congresso nacional do 
registro Civil 2019 (Conarci), evento reali-
zado anualmente pela associação nacional 
dos registradores de Pessoas naturais (ar-
pen-brasil). 

o maior encontro do registro Civil brasi-
leiro será realizado entre os dias 21 e 22 de 
novembro, no zagaia Eco resort, em boni-
to, mato grosso do sul. Para se inscrever, 
o interessado deve acessar o site: www.
arpenbrasil.org.br/conarci.

durante o primeiro dia de debate, serão 
apresentadas palestras que abordarão as 
parcerias entre a arpen-brasil e outras en-
tidades de classe, como o instituto de re-
gistro imobiliário do brasil (irib), que será 
representado pela engenheira mecatrônica 
adriana unger durante o painel near lab – 
Cooperação entre a arpen-brasil e o irib, e 
como o Colégio notarial do brasil – Conse-
lho Federal (Cnb/CF), representado pelo eu 
presidente, Paulo gaiger, durante o painel 
Parceria arpen-brasil e Cnb/CF.

após o almoço, os congressistas pode-
rão acompanhar o painel que abordará o 

ofício da Cidadania e os convênios já firma-
dos com a arpen-brasil, que possibilitam a 
solicitação e entrega de documentos pelos 
Cartórios de registro Civil, como os convê-
nios com o inss, Polícia Federal, receita Fe-
deral, detran, Certificado digital e dPvat. 
ao final do dia, além da abertura do evento 
que será realizada pelo presidente da as-
sociação, arion toledo Cavalheiro junior, 
os convidados acompanharão a palestra 
magna do corregedor nacional da justiça, 
ministro Humberto martins.

já no segundo dia do evento, o oficial de 
registro civil Christiano Cassettari abordará 
as mudanças trazidas pelo Provimento Cnj 
82/2019, que padroniza nacionalmente 
os procedimentos de alteração do nome 
do genitor, com o painel: a modificação 
do nome da Pessoa natural no rCPn. Em 
seguida, o coordenador geral do Comitê 
nacional da Central de informações do 
registro Civil (CrC), luis Carlos vendramin 
junior, junto da conselheira do Conselho 
nacional de justiça (Cnj) maria tereza uille 
apresentarão o painel CrC nacional e iden-
tidade digital.

Em seguida, os juízes auxiliares da Cor-
regedoria nacional jorsenildo dourado do 
nascimento e alexandre Chini marcarão 
presença no painel Cnj – Provimentos, que 
abordará os recentes provimentos publica-
dos pelo Conselho nacional de justiça (Cnj) 
e que afetam diretamente o registro Civil.

na tarde do mesmo dia, a palestra será 
sobre o registro Civil e a desburocratização 
do Estado, com o juiz de direito titular da 
8ª vara Cível da Comarca de santo andré 
(tj/sP), alberto gentil de almeida Pedroso. 
a importância da atividade extrajudicial na 
implementação de medidas de jurisdição 
voluntária será o tema apresentado pelo 
juiz de direito do tribunal de justiça do 
distrito Federal e territórios (tj/dFt) márcio 
Evangelista.

os participantes acompanharão ainda 
palestras sobre a nova lei de Proteção de 
dados Pessoais; desjudicialização na amé-
rica latina e em Portugal; e mediação e 
conciliação. À noite, haverá a entrega do 
selo de responsabilidade social um jantar 
de encerramento ao som da banda Flor da 
Pele.
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Com 600 mil metros quadrados de área plana com o contorno da 
serra da bodoquena ao fundo, o zagaia Eco resort, que será sede 
do Congresso nacional do registro Civil 2019 (Conarci), proporcio-
na a seus hóspedes uma visão magnífica da exuberante natureza de 
bonito, em mato grosso do sul. além de estar localizado a cinco 
minutos do centro da cidade.

o hotel oferece passeios dentro do local que possibilitam des-
frutar de toda a paisagem, como trilhas, caminhadas em volta da 
lagoa dos tuiuiús, pesca esportiva e passeio de quadriciclo. além 
disso, a alegria e o colorido das araras e dos periquitos são um 
show à parte para os hóspedes do zagaia, principalmente durante 
o nascer do sol, quando as aves costumam sobrevoar o resort.

 o zagaia também conta com quatro piscinas, duas tropicais, 
como a de adulto, que possui cascata e bar molhado, e a infantil, e 
duas aquecidas e cobertas, que ficam à disposição das 9h às 21h. 
Possui ainda hidromassagens externas, localizadas no jardim do ho-
tel, que possibilitam que o hóspede desfrute dos sons e aromas da 
natureza de bonito. 

Para aqueles que gostam de relaxar se exercitando, o zagaia ofe-
rece ainda quadra de vôlei de areia, quadras de tênis com piso sai-
bro, piscina de biribol, dois campos de futebol, quadras de beach 
tênis e mini golf.

Considerado polo mundial do ecoturismo, 
o município de bonito, em mato grosso do 
sul, tem como suas principais atrações as 
paisagens naturais, os mergulhos em rios 
de águas transparentes, cachoeiras, grutas, 
cavernas e dolinas. juntamente com jar-
dim, guia lopes da laguna e bodoquena 
é o principal município que integra o com-
plexo turístico do Parque nacional da serra 
da bodoquena, apresentando grande po-
tencial turístico. 

Com diversos tipos de fauna e flora - a 
cidade possui mais de 4.000 espécies de 
plantas e suas águas e rios podem abrigar 
mais de 2.000 espécies de peixes e aquá-
ticos -, bonito foi considerado um dos lu-
gares mais bonitos do brasil em 2009. Em 

2013, recebeu o prêmio de melhor destino 
de turismo responsável do mundo, o World 
responsible tourism awards, na Feira 
World travel market, em londres. o mu-
nicípio ainda conta com cerca de 40 atra-
tivos, que possibilitam aos visitantes várias 
opções de atividades. 

Para os interessados em contemplar as 
belezas da região, as grutas, cachoeiras e 
rios de águas cristalinas são excelentes op-
ções. já aqueles que preferem se aventurar, 
podem percorrer trilhas no solo ou circuitos 
nas árvores, descer trechos dos rios fazen-
do flutuação ou em botes e boia, como o 
boia cross, pranchas ou caiaques infláveis, 
ou ainda passear de quadriciclo, a cavalo 
ou de bicicleta. Para os mais radicais tam-

bém não faltam opções, como o rapel e os 
mergulhos em rios e lagoas.

Com o objetivo de incrementar o ecotu-
rismo, o Programa de desenvolvimento do 
turismo, recentemente, investiu mais de r$ 
130 milhões em obras e programas de sane-
amento, pavimentação e incentivo ao eco-
turismo na região da serra da bodoquena.

bonito reúne ainda um conjunto de equi-
pes, empresas, ongs e órgãos governa-
mentais que buscam organizar e coordenar 
o ecoturismo, visando sempre a sustentabi-
lidade local e a conservação da natureza. a 
cidade tem seu próprio gestor de turismo, 
o bonito Convention & visitors bureau, que 
gerencia mais de 30 opções turísticas na 
região.

Com suas grutas, CaCHoEiras E rios dE águas Cristalinas, 
a CidadE É ConsidErada Polo mundial do ECoturismo

PartiCiPantEs do CongrEsso naCional do rEgistro 
Civil Estarão a CinCo minutos do CEntro dE bonito (ms)

Zagaia eco Resort será o 
espaço sede do Conarci 2019

CaPa 

Bonito é o principal município que integra 
o complexo turístico da serra da Bodoquena
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vAlores

Inscrições até 30 de setembro - R$ 350,00
Inscrições de 1º de outubro até 31 de outubro - R$ 420,00
Inscrições de 1º de novembro até 15 de novembro - R$ 500,00

As inscrições vão 12 de agosto a 15 de novembro. 
Ao todo são 350 vagas.

23
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CNJ publica Provimento no 85 sobre 
cumprimento da agenda 2030 da oNu
doCumEnto disPõE sobrE a adoção dos objEtivos dE dEsEnvolvimEnto sustEntávEl 
PElas CorrEgEdorias do PodEr judiCiário E PElo sErviço EXtrajudiCial

dispõe sobre a adoção dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável, da agenda 
2030, pelas Corregedorias do Poder judici-
ário e pelo serviço Extrajudicial.

o CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTI-
ÇA, usando de suas atribuições constitu-
cionais, legais e regimentais e

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e de normatização do Poder judiciário dos 

atos praticados por seus órgãos (art. 103-
b, §4º, i, ii e iii, da Constituição Federal de 
1988);

CONSIDERANDO a competência do Po-
der judiciário de fiscalizar os serviços nota-
riais e de registro (arts. 103-b, §4º, i e iii, e 
236, §1º, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que cabe ao Poder ju-
diciário implementar mecanismos que con-
cretizem o princípio constitucional do am-

plo acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXv, da 
Constituição Federal), a igualdade de gêne-
ro, a prevenção de conflitos, o combate às 
desigualdades, a proteção das liberdades 
fundamentais, o respeito ao direito de to-
dos e a paz social;

CONSIDERANDO que a agenda 2030 
das nações unidas, que sucede a agenda 
2015, é um plano de ação com metas e in-
dicadores globais, adotado por 193 Países, 
inclusive o Estado brasileiro, que tem por 
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escopo a efetivação dos direitos humanos e 
a promoção do desenvolvimento sustentá-
vel em suas dimensões social, econômica, 
ambiental e institucional;

CONSIDERANDO que a agenda 2030 
está alinhada aos princípios constitucionais 
e ao Plano Plurianual por meio do PPa Ci-
dadão (https://ppacidadao.planejamento.
gov.br/sitioPPa/paginas/agendas-transver-
sais/agendas-ods-modulo.xhtml);

CONSIDERANDO que os 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ods), des-
dobrados em 169 metas e 231 indicado-
res estabelecidos pelas nações unidas na 
agenda 2030 estão em conformidade com 
a Estratégia nacional do Poder judiciário, 
os macrodesafios e as metas e indicadores 
judiciários, porque diretamente relaciona-
dos aos temas de produtividade, celeridade 
na prestação jurisdicional, aumento dos ca-
sos solucionados por conciliação, prioriza-
ção no julgamento das causas relacionadas 
à improbidade administrativa e aos crimes 
contra a administração Pública, ao impulso 
aos processos na fase de cumprimento de 
sentença e execução não fiscal e de execu-
ção fiscal, as ações coletivas, ao julgamen-
to de processos dos maiores litigantes e 
dos recursos repetitivos, ao fortalecimento 
da rede de enfrentamento à violência do-
méstica e familiar contra as mulheres, den-
tre outros.

CONSIDERANDO o teor da Portaria 
133/2018 da Presidência que instituiu o 
Comitê interinstitucional destinado a pro-
ceder estudos e apresentar proposta de 
integração das metas do Poder judiciário 
com as metas e indicadores dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável (ods), 
agenda 2030 e a importância de aproxi-
mação das metas e indicadores de gestão 
judiciária com as metas e indicadores da 
agenda 2030.

CONSIDERANDO que as metas e indica-
dores do Poder judiciário ainda não foram 
formalmente recepcionadas pela agenda 
2030 ao tratar de políticas públicas e es-
tudos comparativos entre os Países e mu-

nicípios, o que evidencia a necessidade de 
exteriorizar com maior ênfase o impacto 
da gestão judiciária em favor da sociedade 
brasileira.

CONSIDERANDO que o alinhamento 
da atuação do Poder judiciário à agenda 
2030, da onu, pode representar um avan-
ço no campo na concretização dos direitos 
fundamentais dos cidadãos, pois o judiciá-
rio poderá fornecer informações relevantes 
e necessárias – cuja base de dados é pro-
duzida e mantida pelo próprio Poder judi-
ciário – para o cumprimento das metas dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável.

CONSIDERANDO a competência do Cor-
regedor nacional de justiça de expedir pro-
vimentos e outros atos normativos destina-
dos ao aperfeiçoamento das atividades dos 
órgãos do Poder judiciário e de seus servi-
ços auxiliares e dos serviços notariais e de 
registro, bem como dos demais órgãos cor-
reicionais, sobre matéria relacionada com a 
competência da Corregedoria nacional de 
justiça (art. 8º, X, do regimento interno do 
Conselho nacional de justiça);

CONSIDERANDO, ainda, que o objetivo 
de desenvolvimento sustentável ods 16, 
que trata de Paz, justiça e instituições Efi-
cazes está indissociavelmente relacionado 
aos assuntos tratados pelo Poder judiciário 
brasileiro

RESOLVE

Art. 1º. internalizar, na forma deste Pro-
vimento, os objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ods), da agenda 2030, das 
nações unidas, à atuação da Corregedoria 
nacional de justiça.

Art. 2º. determinar que conste dos novos 
atos normativos, a serem editados pela 
Corregedoria nacional de justiça e pelas 
Corregedorias do Poder judiciário, a refe-
rência ao número do respectivo objetivo 
de desenvolvimento sustentável, da agen-
da 2030, com o qual se adéqua.

1º. a Corregedoria nacional de justiça 

deverá, no prazo de 30 dias, publicar a in-
dexação de seus atos aos ods, conforme 
estudo já realizado pela equipe do Cnj.
2º. determinar que conste dos relatórios 
estatísticos das Corregedorias do Poder ju-
diciário a correlação entre os assuntos das 
tabelas Processuais unificadas e os ods da 
agenda 2030, conforme indexação já pro-
duzida Comitê interinstitucional, destinado 
a proceder estudos e apresentar proposta 
de integração das metas do Poder judiciá-
rio com as metas e indicadores dos objeti-
vos de desenvolvimento sustentável (ods), 
(Portaria 133 de 28/09/2018), consideran-
do que esta medida facilita a interação com 
a gestão judiciária.

Art. 3º as Corregedorias e as serventias Ex-
trajudiciais deverão inserir em seus portais ou 
sites, expressamente, a informação de que 
internalizaram a agenda 2030, bem como 
a correspondência dos respectivos assun-
tos e atos normativos à cada um dos ods.
1º determinar que as Corregedorias e o 
serviço Extrajudicial deem visibilidade à in-
tegração de seus atos normativos aos ob-
jetivos de desenvolvimento sustentável, da 
agenda 2030.

2º as serventias deverão deixar a referida 
informação visível para o público nos seus 
estabelecimentos, na forma como consta 
do anexo i – passo a passo para implemen-
tar a agenda 2030 das nações unidas.

Art. 4º. incentivar os tribunais que criem 
e instalem laboratórios de inovação, inte-
ligência e objetivos de desenvolvimento 
sustentável (liods), com a metodolo-
gia que vem sendo adotada no Conselho 
nacional de justiça – Cnj, como um mo-
vimento que une o conhecimento institu-
cional, a inovação e a cooperação com o 
objetivo de se alcançar a paz, a justiça e 
eficiência institucional, que será o espaço 
de interação sobre a agenda 2030.

Art. 5º. Este Provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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o Conselho nacional da justiça (Cnj) publi-
cou, no dia 3 de julho, o Provimento nº 82, 
a fim de regulamentar questões relativas 
à alteração de nome no registro Civil das 
Pessoas naturais. a norma trata de algu-
mas hipóteses já familiares ao registrador 
civil, como a alteração de patronímico fa-
miliar em razão de casamento, separação 
e/ou divórcio superveniente dos genitores. 
Entretanto, referida norma também apre-
senta inovações, ao disciplinar, por exem-
plo, a mudança de nome em virtude do es-
tado de viuvez e a inclusão de sobrenome 
ao nome de menor de idade diretamente 
no registro Civil.

o novel Provimento prestigia o registro 
Civil das Pessoas naturais, colocando-o, 
novamente, como protagonista do neces-
sário movimento de desjudicialização no 
País. todavia, se por um lado é fundamen-
tal reconhecermos o valor da norma edita-
da pelo Cnj, por outro é preciso buscar a 
melhor interpretação visando a uniformida-
de em sua aplicação.

desta forma, tendo por fundamento os 
princípios da dignidade da pessoa humana, 
identidade, veracidade dos registros públi-
cos e da legalidade, a arpen-brasil publica 
a presente nota técnica sobre o Provimento 
nº 82 do Cnj nos seguintes termos:

o Provimento nº 82 do Cnj regulamenta 
três procedimentos extrajudiciais de altera-
ção de nome que denominaremos:

alteração de Patronímico Familiar (art. 
1º, caput do Provimento nº 82 do Cnj) 

alteração de nome de viúvo (art. 1º, §3º 
do Provimento nº 82 do Cnj) 

alteração de nome de Filho menor para 
identidade Familiar (art. 2º, i e ii do Provi-
mento nº 82 do Cnj)

Arpen-Brasil publica 
nota técnica sobre 
Provimento nº 82 do CNJ
norma aPrEsEnta inovaçõEs ao 
disCiPlinar a mudança dE nomE Em 
virtudE do Estado dE viuvEz E a inClusão 
dE sobrEnomE ao nomE dE mEnor dE 
idadE dirEtamEntE no rEgistro Civil

jurÍdiCo
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iii) AlterAção de nome de FilHo 
menor PArA identidAde FAmiliAr

Base legal e normativa: art. 2º, i e ii do 
Provimento nº 82 da Cnj.

Hipótese de Cabimento: acréscimo do 
patronímico de genitor ao nome do filho 
menor de idade, quando: 
i – Houver alteração do nome do genitor 

em decorrência de separação, divórcio 
ou viuvez; 

ii) AlterAção de 
nome de viúvo

Base legal e normativa: art. 1º, §3º do 
Provimento 82 da Cnj.

Hipótese de Cabimento: alteração do 
nome de viúvo(a), com retorno ao nome 
de solteiro(a), em virtude do falecimento 
do cônjuge.

Legitimidade: o próprio interessado ou 
seu representante legal (se incapaz) ou pro-
curador constituído pelo interessado ou re-
presentante legal (instrumento público ou 
particular com firma reconhecida).

Documentação necessária: 
1) certidão original do assento de óbito do 

cônjuge falecido; 
2) cópia autenticada ou conferida (oficial/

escrevente) dos documentos pessoais 
do interessado.

Necessidade de autorização judicial: 
não (art. 97 da lei 6.015/73 somada à in-
terpretação sistêmica, teleológica e socio-
lógica da nova normativa).

Possibilidade de envio via e-protocolo: 
sim.

Custas e emolumentos: aplica-se o valor 
previsto para procedimento administrativo 
nas tabelas de emolumentos estaduais, res-
peitando-se as questões atinentes à gratui-
dade, quando for o caso.

Publicidade da alteração: a averbação 
referente à alteração deve estar expressa 
na certidão respectiva.

 i) dA AlterAção 
de PAtronímiCo FAmiliAr

Base legal e normativa: art. 3º, parágra-
fo único, da lei 8.560/92 e art. 1º, “caput” 
do Provimento nº 82 da Cnj;

Hipótese de Cabimento: alteração do 
patronímico familiar (materno ou paterno) 
no(s) assento(s) de nascimento e casamen-
to do(s) filho(s) por subsequente matrimô-
nio, separação ou divórcio dos genitores.

Legitimidade: o próprio interessado (se 
maior e capaz) ou seu representante legal 
(se menor ou incapaz) ou procurador cons-
tituído pelo interessado ou representante 
legal (instrumento público ou particular 
com firma reconhecida).

Documentação necessária: 
1) certidão original do assento de casa-

mento dos pais que conste a alteração 
pretendida; 

2) cópia autenticada ou conferida (oficial/
escrevente) dos documentos pessoais 
do interessado. 
Observação: no caso de separação ou 
divórcio posterior ao nascimento, certi-
dão original do assento de casamento 
dos pais com a averbação respectiva.

Necessidade de autorização judicial: 
não  (art. 1º, §1º do Provimento nº 82 da 
Cnj)

Possibilidade de envio via e-protocolo: 
sim.

Custas e emolumentos: aplica-se o valor 
previsto para procedimento administrativo 
nas tabelas de emolumentos estaduais, res-
peitando-se as questões atinentes à gratui-
dade, quando for o caso.

Publicidade da alteração: a certidão de 
nascimento e a de casamento serão emi-
tidas com o nome mais atual, sem fazer 
menção sobre a alteração ou o seu motivo, 
devendo fazer referência no campo de “ob-
servações” ao parágrafo único do art. 21 
da lei 6.015, de 31/12/1973.

ii – o filho tiver sido registrado apenas com 
o patronímico do outro genitor. obser-
vação: Em ambas as hipóteses de cabi-
mento, o provimento somente autoriza 
o acréscimo de sobrenome do genitor 
ao nome do filho menor.

Legitimidade: recomenda-se, por cautela, 
a formulação do pedido por ambos os ge-
nitores, em conjunto, ou procurador cons-
tituído pelos interessados (instrumento pú-
blico ou particular com firma reconhecida).

Documentação necessária: 
1) certidão original do assento de nasci-

mento do menor; 
2) certidão original do assento de casa-

mento dos pais que conste a alteração 
pretendida (apenas para a hipótese de 
cabimento do inciso i do art. 2º); 

3) cópias autenticadas ou conferidas (ofi-
cial/escrevente) dos documentos pesso-
ais dos interessados.

Requisitos especiais autorizadores:
1) Em ambas as hipóteses de cabimento, 

se o filho for maior de dezesseis anos, o 
acréscimo do patronímico exigirá o seu 
consentimento.

2) somente será averbado o acréscimo do 
patronímico ao nome do filho menor de 
idade quando o nome do genitor for al-
terado no registro de nascimento, nos 
termos do art. 1º do Provimento (alte-
ração de Patronímico Familiar). aplicável 
apenas na hipótese do inciso i do art. 2º 
do Provimento 82 do Cnj.

Necessidade de autorização judicial: 
não (art. 2º, §1º do Prov. 82 do Cnj).

Possibilidade de envio via e-protocolo: 
sim.

Custas e emolumentos: aplica-se o valor 
previsto para procedimento administrati-
vo nas tabelas de emolumentos estaduais, 
respeitando-se as questões atinentes à gra-
tuidade, quando for o caso. Publicidade da 
alteração: a certidão de nascimento será 
emitida com o acréscimo do patronímico 
ao nome do filho menor de idade no cam-
po respectivo campo, sem fazer menção 
sobre a alteração ou o seu motivo, deven-
do fazer referência no campo de “observa-
ções” ao parágrafo único do art. 21 da lei 
6.015, de 31/12/1973.
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Provimento nº 82, 
de 03 de julho de 2019

dispõe sobre o procedimento de averba-
ção, no registro de nascimento e no de ca-
samento dos filhos, da alteração do nome 
do genitor e dá outras providencias.

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 extrajudi-
ciais (arts. 103-b, § 4º, i e iii, e 236, § 1º, da 
Constituição Federal);

Considerando a competência do Corre-
gedor nacional de justiça de expedir pro-
vimentos e outros atos normativos destina-
dos ao aperfeiçoamento das atividades dos 
ofícios de registro Civil das Pessoas natu-
rais (art. 8o, X, do regimento interno do 
Conselho nacional de justiça);

Considerando a obrigação dos oficiais de 
registro Civil das Pessoas naturais de cum-
prir as normas técnicas estabelecidas pelo 
Poder judiciário (arts. 37 e 38 da lei n° 
8.935, de 18 de novembro de 1994);

Considerando a possibilidade de os ge-
nitores alterarem o seu nome quando do 
casamento para incluir o patronímico do 
cônjuge, e quando da separação e do di-
vórcio voltar a assinar o nome de solteiro 
(arts. 1.565, § 1º; 1.571, §2º, e 1.578, da 
lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
Código de Processo Civil);

Considerando que é direito da personali-
dade ter um nome, nele compreendidos o 
prenome e o sobrenome (art. 16, da lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código 
de Processo Civil), e que ter o patronímico 
familiar dos seus genitores consiste no re-
trato da identidade da pessoa, em sintonia 

com princípio fundamental da dignidade 
humana;

Considerando a jurisprudência do supe-
rior tribunal de justiça, em especial o deci-
dido no recurso Especial n.1.069.864.

Considerando o que consta do Pedido de 
Providências n. 0002323-41.2019.2.00.0000.

Resolve:

Art. 1º. Poderá ser requerida, perante o 
oficial de registro Civil competente, a aver-
bação no registro de nascimento e no de 
casamento das alterações de patronímico 
dos genitores em decorrência de casamen-
to, separação e divórcio, mediante a apre-
sentação da certidão respectiva.

§ 1º. o procedimento administrativo previs-
to no caput deste artigo não depende de 
autorização judicial.

§ 2º. a certidão de nascimento e a de casa-
mento serão emitidas com o nome mais atu-
al, sem fazer menção sobre a alteração ou 
o seu motivo, devendo fazer referência no 
campo ‘observações’ ao parágrafo único art. 
21 da lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ 3º. Por ocasião do óbito do(a) cônjuge, 
poderá o(a) viúvo(a) requerer averbação 
para eventual retorno ao nome de soltei-
ro(a).

Art. 2º. Poderá ser requerido, perante o 
oficial de registro Civil competente, a aver-
bação do acréscimo do patronímico de 
genitor ao nome do filho menor de idade, 
quando:

i – Houver alteração do nome do genitor 
em decorrência de separação, divórcio ou 
viuvez;

ii – o filho tiver sido registrado apenas com 
o patronímico do outro genitor.

§ 1º. o procedimento administrativo previs-
to no caput deste artigo não depende de 
autorização judicial.

§ 2º. se o filho for maior de dezesseis anos, 
o acréscimo do patronímico exigirá o seu 
consentimento.

§3º. somente será averbado o acréscimo 
do patronímico ao nome do filho menor de 
idade, quando o nome do genitor for alte-
rado no registro de nascimento, nos termos 
do art. 1º, deste Provimento.

§ 4º. a certidão de nascimento será emi-
tida com o acréscimo do patronímico do 
genitor ao nome do filho no respectivo 
campo, sem fazer menção expressa sobre 
a alteração ou seu motivo, devendo fazer 
referência no campo ‘observações’ ao pa-
rágrafo único do art. 21 da lei 6.015, de 31 
de dezembro de 1973.

Art. 3º Para os fins deste provimento de-
verão ser respeitadas as tabelas estaduais 
de emolumentos, bem como as normas re-
ferentes à gratuidade de atos, quando for 
o caso.

Art. 4º Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro Humberto Martins
Corregedor Nacional de Justiça

Provimento nº 82/2019 padroniza nacionalmente 
procedimentos de alteração do nome do genitor
normativa Foi PubliCada PElo Cnj Em 3 dE julHo
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o Princípio da dignidade da Pessoa Huma-
na é fundamento da república Federal do 
brasil, o artigo 1º da Constituição Federal 
traz esse preceito, portanto, toda Carta 
magna haverá de ser interpretada mercê 
esse princípio, essa é uma regra basilar de 
hermenêutica. E, por óbvio, toda a legis-
lação infraconstitucional também terá sua 
interpretação atrelada a este princípio.

nessa linha de raciocínio o Provimento 
nº 82, de 3 de julho de 2019 veio para so-
lucionar um problema que frequentemen-
te chegava às barras do judiciário (como 
no rEsp nº.1.069.864), que se debruçava 
sobre matéria que poderia perfeitamente 
ser solucionada no foro extrajudicial, pois 
que não envolvia contencioso algum; mas 
ao mesmo tempo era de vital relevância, 
visto tratar de direito de personalidade. 
o problema relaciona-se com a alteração 
do nome do genitor, que, em virtude da 
mudança de patronímico permitida pela 
legislação pátria, atingia diretamente a raiz 
familiar, ou seja, a identificação dos filhos 
como sendo daquela determinada família, 
haja vista que o nome (em amplo sentido) 
dos filhos remanesciam inalterados.

Pois bem, o Provimento nº 82/2019 tra-
ta, essencialmente, da averbação no regis-
tro de nascimento e no de casamento dos 
filhos, da alteração do nome do genitor.

ressalte-se que o direito ao nome e ao 
patronímico se consubstancia em direito 
de personalidade previsto no artigo 11 da 

lei nº10.406/2002 (Código Civil). via de 
consequência, intrinsecamente ligado ao 
já mencionado Princípio da dignidade da 
Pessoa Humana.

o Provimento quando em seus “conside-
randos” menciona expressamente hipóte-
ses em que aos genitores é crível a altera-
ção de seu próprio nome, em sentido lato, 
quando do casamento, da separação, ou 
do divórcio, esse permissivo está inserido 
no artigo 1º do Provimento, que também 
deixa claro a desjudicialização do procedi-
mento. 

Estabelece, outrossim, como parâmetro, 
a idade de 16 anos, ou seja, o acréscimo do 
patronímico do genitor ao nome do filho 
menor de idade mediante averbação, se 
dará com a exigibilidade do consentimento 
do filho maior de 16 anos; caso o menor 
tiver menos de 16 anos, “mutatis mutan-
dis”, não será necessário o consentimento 
do filho. ressalte-se que somente será per-
mitida tal averbação de acréscimo do pa-
tronímico ao nome do filho menor de ida-
de quando o nome do genitor for alterado 
no registro de nascimento, essa regra está 
contida no artigo 2º, § 3º do Provimento e 
remete expressamente ao artigo 1º.

Em dois momentos, quais sejam, §2º do 
artigo 1º e § 4º do artigo 2º referiu-se a 
certidões e enfatizou da necessidade de no 
campo “observações” fazer menção ao ar-
tigo 21 da lei nº 6.015/73.

o Provimento é extremamente conciso, 
tem apenas quatro artigos, mas é extre-

mamente relevante e revela em primeiro 
lugar, uma vez mais, a confiança do Cnj 
e do legislador pátrio no foro extrajudicial 
que agora trata de uma das matérias mais 
importantes na vida humana, o direito 
de personalidade, o nome, é a tendência 
da desjudicialização que a “expertise” do 
agente delegado do foro extrajudicial tor-
nou um caminho sem volta; E, em segundo 
lugar, a decisão do Cnj de finalmente abor-
dar um tema ao mesmo tempo relevante e 
polêmico em que o judiciário em inúmeras 
ocasiões foi provocado a atuar, tendo ela-
borado um Provimento que claramente foi 
voltado à preservação da raiz familiar.

“o problema relaciona-se com 
a alteração do nome do genitor, 

que, em virtude da mudança 
de patronímico permitida 

pela legislação pátria, atingia 
diretamente a raiz familiar, 
ou seja, a identificação dos 
filhos como sendo daquela 

determinada família”

Algumas palavras sobre o 
Provimento nº 82/2019 do CNJ
Por FErnando abrEu Costa júnior*

oPinião

“ressalte-se que somente 
será permitida tal averbação 
de acréscimo do patronímico 
ao nome do filho menor de 
idade quando o nome do 

genitor for alterado no registro 
de nascimento, essa regra 
está contida no artigo 2º, 

§ 3º do Provimento e remete 
expressamente ao artigo 1º”

“o Provimento quando em seus 
“considerandos” menciona 

expressamente hipóteses em 
que aos genitores é crível a 

alteração de seu próprio nome, 
em sentido lato, quando do 

casamento, da separação, ou 
do divórcio”

*Fernando Abreu Costa Júnior é assessor 
jurídico do Irpen/PR
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o procedimento de reconhecimento de 
filiação socioafetiva realizado extrajudicial-
mente perante os oficiais de registro Civil 
de Pessoas naturais, previsto e disciplinado 
em âmbito nacional pelo Provimento 63 da 
Corregedoria nacional de justiça, sofreu 
significativas alterações com o advento do 
Provimento 83 do mesmo órgão.

dentre as principais novidades estão o 
estabelecimento de idade mínima para o 
reconhecido, a necessidade de apuração 
objetiva da socioafetividade, o obrigató-
rio encaminhamento do procedimento ao 
ministério Público como condição para re-
alização do ato averbatório do reconheci-
mento de filiação socioafetiva, assim como 
a limitação da multiparentalidade ao acrés-
cimo de um ascendente socioafetivo, seja 

pelo lado paterno ou materno. 
desta forma, almejando a padronização 

do entendimento acerca do novo procedi-
mento de reconhecimento de filiação so-
cioafetiva realizado perante os oficiais de 
registro Civil das Pessoas naturais de todo 
o país, a associação nacional dos registra-
dores das Pessoas naturais (arpen-brasil) 
apresenta a presente nota técnica sobre o 
Provimento nº 83 da Corregedoria nacio-
nal nos seguintes termos:

I) Base normativa do Procedimento de 
Reconhecimento de Filiação Socioafe-
tiva: Provimentos 63 e 83 da Corregedoria 
nacional de justiça;

II) Competência para o processamen-

to do pedido: oficial de registro Civil das 
Pessoas naturais, ainda que diverso daque-
le em que foi lavrado o assento de nasci-
mento (art. 11, caput do Prov. 63 da Cnj).

III) Possibilidade de envio via E-proto-
colo (CRC): Sim

IV) Legitimidade
Quem pode reconhecer: Pai ou mãe so-
cioafetivo, desde que: i) maior de 18 anos, 
independentemente do estado civil (art. 
10, §2º do Prov. 63 da Cnj); ii) não seja 
irmão ou ascendente do reconhecido (art. 
10, §3º do Prov. 63 da Cnj); iii) seja pelo 
menos dezesseis anos mais velho que o fi-
lho a ser reconhecido (art. 10, §4º do Prov. 
63 da Cnj); iv) não haja discussão judicial 

Arpen-Brasil publica Nota técnica 
sobre Provimento nº 83 da 
Corregedoria Nacional de Justiça
PrEsEntE tEXto tEm Como objEtivo a Padronização do EntEndimEnto 
aCErCa do novo ProCEdimEnto dE rEConHECimEnto dE Filiação soCioaFEtiva 
rEalizado PErantE os oFiCiais dE rEgistro Civil dE todo o PaÍs

jurÍdiCo
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sobre o reconhecimento de paternidade 
(ou maternidade se for o caso) ou de ado-
ção (art. 13 do Prov. 63 da Cnj).
Quem pode ser reconhecido: Pessoa 
maior de 12 anos de idade (art. 10, caput 
do Prov. 63 da Cnj, alterado pelo Prov. 83 
da Cnj), devendo-se sempre ser colhido 
seu consentimento se menor de 18 anos 
(art. 11, §4º do Prov. 63 da Cnj, alterado 
pelo Prov. 83 da Cnj). 

no caso de reconhecimento de menor de 
18 anos, o oficial igualmente exigirá a anu-
ência dos pais “registrais” do reconhecido 
(art. 11, §3º do Prov. 63 da Cnj), remeten-
do-se o procedimento ao juiz competente 
nos termos da legislação local nos casos de 
falta ou impossibilidade de manifestação 
válida destes ou do reconhecido, quando 
exigido (art. 11, §6º do Prov. 63 da Cnj).
Recomendação: Embora não se exija a 
anuência dos pais “registrais” quando o 
reconhecido for emancipado ou maior de 
idade, recomenda-se sua coleta como meio 
de prova adicional à comprovação da afe-
tividade.

serão observadas as regras da tomada 
de decisão apoiada quando o procedimen-
to envolver a participação de pessoa com 
deficiência (art. 11, §7º do Prov. 63 da Cnj).

V) Documentação necessária: 
1) documento de identificação original 
com foto original do requerente (pai ou 
mãe socioafetiva), do reconhecido e dos 
pais biológicos (se for o caso);
2) Certidão original de nascimento do re-
conhecido;
3) Comprovação do vínculo afetivo: a pa-
ternidade ou a maternidade socioafetiva 
deve ser estável e deve estar exterioriza-
da socialmente (posse de estado de filho). 
Para comprová-la, deverá o registrador se 
valer de apuração objetiva por intermédio 
de elementos concretos (art. 10-a, caput 
e §1º do Provimento 63 da Cnj, incluídos 
pelo Prov. 83 da Cnj).    

o requerente, por seu turno, demons-
trará a afetividade por todos os meios em 
direito admitidos, bem como por docu-
mentos, tais como: apontamento escolar 
como responsável ou representante do alu-

no; inscrição do pretenso filho em plano de 
saúde ou em órgão de previdência; registro 
oficial de que residem na mesma unidade 
domiciliar; vínculo de conjugalidade – casa-
mento ou união estável – com o ascenden-
te biológico; inscrição como dependente 
do requerente em entidades associativas; 
fotografias em celebrações relevantes; de-
claração de testemunhas com firma reco-
nhecida (art. 10-a, §2º do Provimento 63 
da Cnj, incluído pelo Prov. 83 da Cnj).

nota-se que, como consequência do 
princípio da instância, caberá ao reque-
rente a demonstração da existência da 
afetividade ao registrador. dentre os meios 
de comprovação em direito admitidos, 
privilegiou-se a forma documental, tendo 
o citado parágrafo trazido expressamente 
sete modalidades de documentos que po-
derão demonstrar a filiação socioafetiva. 
não foi estabelecida a obrigatoriedade da 
apresentação de todos os documentos ali 
elencados. Pelo contrário, foi utilizada a ex-
pressão “tais como”, indicando tratar-se de 
rol meramente exemplificativo. 

a ausência destes documentos, desde 
que justificada, não obsta o reconhecimen-
to. todavia, deverá o registrador atestar de 
que forma apurou o vínculo socioafetivo 
(art. 10-a, §3º do Provimento 63 da Cnj, 
incluído pelo Prov. 83 da Cnj). os docu-
mentos colhidos na apuração do vínculo 
socioafetivo deverão ser arquivados pelo 
registrador (originais ou cópias) juntamente 
com o requerimento (art. 10-a, §4º do Prov. 
63 da Cnj, incluído pelo Prov. 83 da Cnj).

VI) Instrumentos de reconhecimento:
1) termo próprio (anexo vi do Prov. 63 da 
Cnj); ou 2) documento público ou parti-
cular de disposição de última vontade (art. 
11, §8º do Prov. 63 da Cnj).

VII) Ministério Público (art. 11, §9º do 
Prov. 63 da Cnj, incluído pelo Prov. 83 da 
Cnj): atendidos os requisitos para o reco-
nhecimento da paternidade ou maternida-
de socioafetiva, o registrador encaminhará 
o expediente ao representante do minis-
tério Público para parecer conclusivo. se 
favorável ao reconhecimento, o registrador 

procederá à averbação da paternidade ou 
maternidade socioafetiva. se desfavorável, 
o registrador não procederá à averbação, 
comunicará o ocorrido ao requerente e 
arquivará o expediente. se houver dúvida 
por parte do ministério Público, o proce-
dimento deverá ser encaminhado ao juízo 
competente para dirimi-la.
Recomendação: Como o provimento não 
prevê qualquer exceção à regra do envio 
ao órgão ministerial, recomenda-se o en-
vio de todos os procedimentos realizados, 
inclusive os referentes a reconhecido maior 
de idade, salvo dispensa expressa daquele 
órgão para este último caso.

VIII) Recusa: suspeitando de fraude, fal-
sidade, má-fé, vício de vontade, simulação 
ou dúvida sobre a configuração do estado 
de posse de filho, o registrador fundamen-
tará a recusa, não praticará o ato e enca-
minhará o pedido ao juiz competente nos 
termos da legislação local (art. 12 do Prov. 
63 da Cnj).

IX) Multiparentalidade (art. 14 do Prov. 
63 da Cnj alterado pelo Prov. 83 da Cnj). 
o reconhecimento da paternidade ou ma-
ternidade socioafetiva somente poderá ser 
realizado de forma unilateral, somente sen-
do permitida a inclusão de um ascendente 
socioafetivo, seja do lado paterno ou do 
materno. a inclusão de mais de um ascen-
dente socioafetivo deverá tramitar pela via 
judicial.

X) Consequência do reconhecimento
1) o reconhecimento voluntário de pater-
nidade ou maternidade socioafetivo será ir-
revogável (art. 10, §1º do Prov. 63 da Cnj), 
somente podendo ser desconstituído pela 
via judicial, nas hipóteses de vício de vonta-
de, fraude ou simulação;
2) o reconhecimento espontâneo da pa-
ternidade ou maternidade socioafetiva não 
obstaculizará a discussão judicial sobre a ver-
dade biológica (art. 15 do Prov. 63 da Cnj).
3) o reconhecido passará a ter todos os di-
reitos legais de filho (sucessórios, alimentí-
cios, nome, etc) em igualdade com os filhos 
biológicos ou adotivos, sem distinção.
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Provimento nº 83, 
de 14 de agosto de 2019.

altera a seção ii,que trata da Paternidade socio-
afetiva, do Provimento n. 63, de

o CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 
usando de suas atribuições, legais e regimentais e 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de 
normatização do Poder judiciário dos atos prati-
cados 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 notariais e de 
registro (arts. 103-b, § 4º, i e iii, e 236, § 1º, da 
Constituição Federal);

CONSIDERANDO a ampla aceitação doutriná-
ria e jurisprudencial da paternidade e maternida-
de socioafetiva, contemplando os princípios da 
afetividade e da dignidade da pessoa humana 
como fundamento da filiação civil;

CONSIDERANDO a possibilidade de o paren-
tesco resultar de outra origem que não a con-
sanguinidade e o reconhecimento dos mesmos 
direitos e qualificações aos filhos, havidos ou não 
da relação de casamento ou por adoção, proi-
bida toda designação discriminatória relativa à 
filiação (art. 1.596 do Código Civil);

CONSIDERANDO a possibilidade de reconheci-
mento voluntário da paternidade perante o ofi-
cial de registro civil das pessoas naturais e, ante 
o princípio da igualdade jurídica e de filiação, de 
reconhecimento voluntário da paternidade ou 
maternidade socioafetiva;

CONSIDERANDO a necessidade de averbação, 
em registro público, dos atos judiciais ou extra-
judiciais que declararem ou reconhecerem a filia-
ção (art. 10, ii, do Código Civil);

CONSIDERANDO o fato de que a paternidade 
socioafetiva, declarada ou não em registro públi-
co, não impede o reconhecimento do vínculo de 
filiação concomitante baseado na origem bioló-
gica, com os efeitos jurídicos próprios (supremo 
tribunal Federal – rE n. 898.060/sC);

CONSIDERANDO o previsto no art. 227, § 6º, 
da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a competência da Correge-
doria nacional de justiça de expedir provimentos 

e outros atos normativos destinados ao aperfei-
çoamento das atividades dos serviços notariais e 
de registro (art. 8º, X, do regimento interno do 
Conselho nacional de justiça);

CONSIDERANDO a plena aplicação do reco-
nhecimento extrajudicial da parentalidade de 
caráter socioafetivo para aqueles que possuem 
dezoito anos ou mais;

CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação 
desse instituto jurídico aos menores, desde que 
sejam emancipados, nos termos do parágrafo 
único do art. 5º, combinado com o art. 1º do 
Código Civil;

CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação 
desse instituto, aos menores, com doze anos ou 
mais, desde que seja realizada por intermédio de 
seu(s) pai(s), nos termos do art. 1.634, vii do Có-
digo Civil, ou seja, por representação;

CONSIDERANDO ser recomendável que o mi-
nistério Público seja sempre ouvido nos casos de 
reconhecimento extrajudicial de parentalidades 
socioafetiva de menores de 18 anos;

CONSIDERANDO o que cons-
ta nos autos dos Pedidos de Providên-
cia n. 0006194-84.2016.2.00.0000 e n. 
0001711.40.2018.2.00.0000.

RESOLVE:

Art. 1º o Provimento n. 63, de 14 de novem-
bro de 2017, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

i – o art. 10 passa a ter a seguinte redação:
art. 10. o reconhecimento voluntário da pater-
nidade ou da maternidade socioafetiva de pes-
soas acima de 12 anos será autorizado perante 
os oficiais de registro civil das pessoas naturais.

ii – o Provimento n. 63, passa a vigorar acrescida 
do seguinte art. 10-a:
art. 10-a. a paternidade ou a maternidade so-
cioafetiva deve ser estável e deve estar exteriori-
zada socialmente.
§ 1º o registrador deverá atestar a existência do 
vínculo afetivo da paternidade ou maternidade 
socioafetiva mediante apuração objetiva por in-
termédio da verificação de elementos concretos.
§ 2º o requerente demonstrará a afetividade por 
todos os meios em direito admitidos, bem como 
por documentos, tais como: apontamento esco-
lar como responsável ou representante do aluno; 

inscrição do pretenso filho em plano de saúde 
ou em órgão de previdência; registro oficial de 
que residem na mesma unidade domiciliar; vín-
culo de conjugalidade - casamento ou união 
estável - com o ascendente biológico; inscrição 
como dependente do requerente em entidades 
associativas; fotografias em celebrações rele-
vantes; declaração de testemunhas com firma 
reconhecida.
§ 3º a ausência destes documentos não impede 
o registro, desde que justificada a impossibili-
dade, no entanto, o registrador deverá atestar 
como apurou o vínculo socioafetivo.
§4º os documentos colhidos na apuração do 
vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo 
registrador (originais ou cópias) juntamente com 
o requerimento.

iii – o § 4º do art. 11 passa a ter a seguinte re-
dação: 
§ 4º se o filho for menor de 18 anos, o reconhe-
cimento da paternidade ou maternidade socioa-
fetiva exigirá o seu consentimento.

iv – o art. 11 passa a vigorar acrescido de um 
parágrafo, numerado como § 9º, na forma se-
guinte:
“art. 11 ...
§ 9º atendidos os requisitos para o reconheci-
mento da paternidade ou maternidade socioafe-
tiva, o registrador encaminhará o expediente ao 
representante do ministério Público para parecer.
i – o registro da paternidade ou maternidade so-
cioafetiva será realizado pelo registrador após o 
parecer favorável do ministério Público.
ii – se o parecer for desfavorável, o registrador 
não procederá o registro da paternidade ou ma-
ternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido 
ao requerente, arquivando-se o expediente.
iii – Eventual dúvida referente ao registro deverá 
ser remetida ao juízo competente para dirimí-la.

v – o art. 14 passa a vigorar acrescido de dois 
parágrafo, numerados como § 1º e § 2º, na for-
ma seguinte:
“art. 14 ...
§ 1ª somente é permitida a inclusão de um as-
cendente socioafetivo, seja do lado paterno ou 
do materno.
§ 2º a inclusão de mais de um ascendente socio-
afetivo deverá tramitar pela via judicial.

Art. 2º Este Provimento entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

CNJ publica Provimento nº 83 que altera 
requisitos na paternidade socioafetiva
tEXto aborda novos ProCEdimEntos rElaCionados ao ato dEntro do rEgistro Civil

jurÍdiCojurÍdiCo
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oPinião

a filiação socioafetiva, fruto do crescente 
reconhecimento do afeto como valor jurídi-
co, está sendo paulatinamente construída 
no sistema brasileiro. nesse sentido, a edi-
ficação do reconhecimento da paternidade 
socioafetiva tem tido diversos balanços e 
contrapesos, com muitos avanços e críticas 
pelo caminho, mas sempre buscando aten-
der o melhor interesse da criança.

o tema não é novo. mencionado por 
vezes nas jornadas de direito Civil, diver-
sos enunciados doutrinários foram elabo-
rados, enaltecendo a importância da pa-
rentalidade socioafetiva e a necessidade 
da sua regulamentação (Enunciados 103 
e 108, i jornada, 2002; Enunciado 256, iii 
jornada, 2004. a crescente defesa doutri-
nária do instituto chegou aos e. tribunais 
e encontrou franca acolhida (stj, rEsp 
234.833/mg, rel. ministro HÉlio Qua-
glia barbosa, Quarta turma, julgado 
em 25/09/2007, dj 22/10/2007, p. 276; 
rEsp 709.608/ms, rel. ministro joão 
otávio dE noronHa, Quarta turma, 
julgado em 05/11/2009, dje 23/11/2009 
e rEsp 1.259.460/sP, rel. ministra nanCY 
andrigHi, tErCEira turma, julgado em 
19/06/2012, dje 29/06/2012).

Com repercussão geral, o supremo tribu-
nal Federal, em setembro de 2016, firmou a 
tese sobre a igualdade da filiação socioafe-
tiva frente à filiação biológica, reconhecen-
do efeitos jurídicos à multiparentalidade, 
bem como a possibilidade de vínculos di-
versos: “o espectro legal deve acolher tanto 
vínculos de filiação construídos pela relação 
afetiva entre os envolvidos quanto àqueles 
originados da ascendência biológica, por 
imposição do princípio da paternidade res-

ponsável, enunciado expressamente no art. 
226, § 7º, CF.” (rE 898060/sC, rel. ministro 
luiz Fux, j. 22.9.2016). Certamente, esse 
entendimento foi algo determinante para 
a desjudicialização do instituto, ainda pela 
força da orientação expressa do novo CPC 
(art. 3º, §§ 2º e 3º, nCPC).

Em 2015, o instituto brasileiro de di-
reito de Família - ibdFam já tinha for-
mulado Pedido de Providências n.º 
0002653-77.2015.2.00.0000, solicitando 
a regulamentação administrativa, junto 
ao registro Civil, que se consolidou em 
14/11/2017, com o Provimento 63 da Cor-
regedoria nacional de justiça.

segundo o procedimento estabelecido, 
o registrador Civil deveria colher a mani-
festação dos interessados, com a rigorosa 
a conferência dos documentos pessoais do 
requerente e demais envolvidos, bem como 
a certidão de nascimento do filho reconhe-
cido, e ainda:

informar às partes que o ato é irrevogá-
vel (art. 10, §1º);

se o requerente é maior de 18 (dezoito) 

anos (art. 10, §2º);
se não são irmãos ou ascendentes (art. 

10, §3º);
se há diferença de idade no mínimo de 

16 (dezesseis) anos entre o requerente e o 
filho reconhecido (art. 10, §4º);

se não há pedido de adoção (art. 13);
E, principalmente, sendo o filho reconhe-

cido menor, realizar a coleta da anuência 
dos pais biológicos do registrado (art. 11, 
§ 3º)e, tendo ele mais de doze anos, o seu 
consentimento (art. 11, § 4º).

não sendo possível a manifestação de 
qualquer dos envolvidos, abre-se a neces-
sidade de chancela judicial (art. 11, § 6º).

Com o ato, o filho reconhecido passa a 
ter todos os direitos legais, inclusive suces-
sórios, em igualdade com todos os demais 
filhos, sem qualquer distinção, cabendo ao 
registrador Civil informar às partes.

suspeitando de fraude, falsidade, má-
fé, vício de vontade, simulação ou dúvida 
sobre a configuração do estado de posse 
de filho, fundamentando a recusa, o re-
gistrador Civil não pratica o ato, devendo 

Primeiras impressões sobre o Provimento no 83 
do CNJ, sobre filiação socioafetiva
Por ÉriCa barbosa E silva*

“o reconhecimento da 
paternidade socioafetiva, 

sobretudo de crianças de tenra 
idade, poderiam favorecer 

fraudes, sequestros, comércio 
de crianças e a chamada 

adoção pronta, com a burla ao 
cadastro nacional de adoção”



34

encaminhar o pedido ao juiz competente 
(art. 12).

já não era polêmica a gratuidade do pro-
cedimento, pois pacificada pelo Provimen-
to Cg/sP n. 40/2017.

o Provimento n. 63, por sua vez e como 
já delineado no título deste artigo, foi ob-
jeto de modificações e alterações, a partir 
de sugestões apresentadas à Corregedoria 
nacional, tendo sido editado o Provimento 
n. 83 pelo E. Conselho nacional de justiça, 
em 14 de agosto de 2019.

o primeiro destaque, no âmbito do Pro-
vimento n. 83, é a impossibilidade do re-
conhecimento socioafetivo de crianças me-
nores de 12 (doze) na esfera administrativa 
(art.10). Com isso, busca-se evitar a indevi-
da utilização do instituto da socioafetivida-
de para enquadrá-la em situação típica da 
chamada adoção à brasileira, minimizando 
situações indesejáveis e preservando a cor-
reta utilização daquele instituto.

o reconhecimento da paternidade so-
cioafetiva, sobretudo de crianças de tenra 
idade, poderiam favorecer fraudes, seques-
tros, comércio de crianças e a chamada 
adoção pronta, com a burla ao cadastro 
nacional de adoção.

o segundo destaque é a modificação das 
provas, fortalecendo uma busca objetiva, e 
tem a finalidade de resguardar a atuação 
extrajudicial, pois pode o registrador Civil 
se apoiar em tal regramento para aprofun-
dar a colheita probatória e exigir documen-
tos que agora estão expressos.

trata-se de rol meramente exemplifica-
tivo, permitindo que quaisquer dos docu-
mentos citados possam ser apresentados 
em conjunto ou isoladamente, ou ainda 

com outros não mencionados, restando ao 
registrador Civil a análise quanto à idonei-
dade necessária para embasar o pedido.

Permanece, no novo Provimento, o for-
talecimento da atuação registral, ao esta-
belecer que a ausência dos documentos 
mencionados não impede o reconheci-
mento, cabendo ao registrador Civil expli-
citar os motivos do seu convencimento que 
justificam o ato (art. 10-a, §3º). já a ne-
cessidade de preservar os documentos que 
consubstanciam o pedido é reforçada pela 
exigência de sua manutenção em arquivo 
da serventia.

vale destacar a publicidade, caracteriza-
da pela estabilidade e exteriorização social, 
também deve ser especificamente aferida 
(art.10-a). trata-se da posse de estado de 
filho.

o Código Civil, no art. 1593, acolhe a 
noção de que há parentesco civil no vín-
culo parental proveniente da paternidade 
socioafetiva, que é consolidada pelo co-
nhecimento de todos (exteriorização) e 
tempo (estabilidade). o filho desfruta de 
uma verdade social que não corresponde à 
situação jurídica, sendo que essa aparência 
pode gerar direitos e obrigações. a posse 
de estado de filho não se estabelece com 
um fato, como o nascimento, mas na ma-
nifestação reiterada de vontade.

É justamente por essa razão que as en-
trevistas a serem realizadas pelo registra-
dor devem ser aprofundadas, permitindo 
a verificação dos elementos constitutivos 
dessa relação.

agrega-se, igualmente, segurança jurídi-
ca ao procedimento, mediante seu encami-
nhamento ao ministério Público, regulari-
zando-se o expediente, pois, em caso de 
dúvida ou suspeita de fraude, o juiz corre-
gedor permanente, em regra, já solicitava a 
manifestação do parquet.

vale destacar que tal exigência deve ser 
atendida apenas se o reconhecido for me-
nor de 18 (dezoito) anos, pois está expres-
so na justificativa do Provimento n. 83 que 
será plena a aplicação do reconhecimento 
extrajudicial da parentalidade de caráter 
socioafetivo para maiores de idade, cravan-
do a diferença entre os procedimentos.

Com razão tal diferenciação foi feita, 
pois o reconhecimento do menor deve ser 
cercado de cautelas, decorrente da prote- Fonte: ConJur

oPinião

“É certo que os novos arranjos 
familiares, mais calcados em 
valores humanos e solidários, 
prestigiam a afetividade em 

contraposição ao biologismo, 
sobretudo gerando direitos 
e obrigações de relações 

consolidadas pelo tempo”

ção integral (art. 227, CF). já para o reco-
nhecimento do maior basta que a manifes-
tação de vontade das partes, plenamente 
capazes para o ato, seja livre e esteja em 
perfeita sintonia com a legislação vigente, 
o que deverá ser analisado pelo registra-
dor. justamente por isso a oitiva do minis-
tério Público não será necessária.

Por outro lado, na verificação da pos-
se do estado de filho, pode o registrador 
achar necessário um dilatado conjunto pro-
batório, incluindo a oitiva dos pais biológi-
cos. vale lembrar que na adoção do maior 
o consentimento dos pais biológicos não é 
necessário porque encerrado o poder fami-
liar (arts. 1630 e 1635, iii, CC). Contudo, na 
condução do expediente, caberá ao regis-
trador Civil analisar o caso e encaminhá-lo 
de acordo com suas convicções.

Questão bastante controvertida, agora 
enfrentada, é o reconhecimento socioafeti-
va bilateral, o qual não poderá ser realizado 
no âmbito extrajudicial, pois está vedada 
a via administrativa para o reconhecimen-
to múltiplo, com dois pais e duas mães no 
campo filiação (art. 14, §1º). assim, o pro-
cedimento ficou restrito para incluir apenas 
um ascendente socioafetivo, seja materno 
ou paterno.

É certo que os novos arranjos familiares, 
mais calcados em valores humanos e soli-
dários, prestigiam a afetividade em contra-
posição ao biologismo, sobretudo gerando 
direitos e obrigações de relações consolida-
das pelo tempo.

Com as modificações do Provimento 
n. 83, a Corregedoria nacional de justiça 
acresce requisitos importantes e fortalece a 
atuação registral, que, ao lado do ministé-
rio Público, atuarão no tocante a este ins-
tituto, proporcionando segurança jurídica 
e cautela na regularização, de modo a ser 
amplamente incentivado, mas não indistin-
tamente concedido.

*Érica barbosa e silva é mestre e doutora 
em direito Processual pela usP. Professora 
convidada em cursos de pós-graduação 
lato sensu. Pesquisadora. membro do ibdP 
(instituto brasileiro de direito Processual) e 
CEaPro (Centro de Estudos avançados de 
Processo). Conciliadora. oficiala de regis-
tro Civil em são Paulo - sP.
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