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EXPEDIENTE

Marco histórico 
do Registro Civil brasileiro

Caros amigos do Registro Civil,
Trazemos nesta edição uma matéria de capa daquele que talvez seja o acontecimento 

mais importante do Registro Civil brasileiro nos últimos anos: a aprovação e sanção presi-
dencial, sem veto, à Lei Federal nº 13.484/17 que transformou os Cartórios de Registro Civil 
de Pessoas Naturais em ofícios da Cidadania.

Mais do que uma conquista de colegas abnegados, que arduamente batalharam pela 
aprovação desta proposta, a Lei Federal é um sopro de esperança a uma classe que mesmo 
diante de tantas adversidades, se manteve em pé, prestando um serviço qualificado e exem-
plar na distribuição de cidadania em todo o nosso País.

Sinto-me honrado de ter ao meu lado, na diretoria da Arpen-Brasil, colegas como  Ca-
lixto Wenzel, Eduardo Corrêa, Luiz Manoel, Leonardo Munari, Karine Boselli, Luis Carlos 
Vendramin Júnior e Gustavo Renato Fiscarelli entre tantos outros lutadores que percorreram 
os corredores do Congresso Nacional para atingirmos este marco na história de nossa ativi-
dade. Agradeço também aos meus colegas e companheiros de diretoria do Irpen, que me 
fornecem toda a base sólida que permite minha plena dedicação a estes dois compromissos 
de vida que assumi: a Arpen-Brasil e o Irpen-PR.

Nosso desafio agora é construir a implantação prática desta Lei, pois somente com seu 
pleno funcionamento daremos a tão sonhada sustentabilidade a todos os nossos colegas, 
paranaenses e brasileiros, que esperam há muitos anos por uma oportunidade como os 
ofícios da Cidadania. Trabalharemos – Arpen-Brasil e Irpen-PR – diuturnamente para fazer 
com que este sonho de tantos idealistas seja posto em prática e o Registro Civil brasileiro 
renove seu pacto de ser o berço da cidadania da população brasileira e o braço emissor de 
documentos do Estado brasileiro.

Termino minha manifestação nesta edição histórica com um novo agradecimento: a 
todos os colegas, colaboradores e membros da diretoria que 
fizeram do CoNARCI 2017 – o Congresso da Virada – evento 
que será lembrado como o marco inaugural deste novo momen-
to do Registro Civil brasileiro. 

Boa leitura a todos.

Juntos somos fortes! Conte sempre com o Irpen/PR!

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR

EDIToRIAL

“Nosso desafio agora é construir a implantação prática desta 
Lei, pois somente com seu pleno funcionamento daremos a tão 
sonhada sustentabilidade a todos os nossos colegas, paranaenses 
e brasileiros, que esperam há muitos anos por uma oportunidade 
como os ofícios da Cidadania”
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Brasília (DF) – Foi realizado no dia 29 de 
agosto, o Biometrics HITeech e o XIV 
Congresso Brasileiro de Identificação. 
Em conjunto na capital federal, os eventos 
tiveram como intuito debater os principais 
avanços realizados no campo da identifica-
ção humana.

o presidente da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Ar-
pen-Brasil), Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
acompanhado pelo ex-presidente da enti-
dade Calixto Wenzel, participou do primei-
ro fórum do Congresso. Com o tema Lei de 
Identificação Civil Nacional, o debate teve 
como foco a Identificação Civil Nacional 
(ICN) e o papel das instituições de identi-
ficação civil e dos cartórios de registro na 
sua implantação.

Em sua fala, Arion destacou sua preocu-
pação com a entrega dos dados pessoais 
dos cidadãos para a iniciativa privada. Se-
gundo o presidente da Arpen-Brasil, mui-
tas informações armazenadas nos bancos 
de dados das instituições de identificação 
e dos cartórios são sigilosas e precisam ser 
protegidas.

“A ICN tinha um suporte financeiro de 
empresas. De multinacionais. Será que não 
tem outro intuito por trás disso? Eu fico 
preocupado. os cartórios têm os dados, 
mas eles estão protegidos. Você não pode 
divulgar algumas informações que estão 
ali dentro. Não pode vazar informação ou 
vender informação. Não é moeda de troca, 

não é comércio. São dados dos cidadãos 
e pertencem aos cidadãos. Então a nossa 
preocupação não é como associação, é 
como cidadão. Eu quero saber onde meus 
dados vão parar. o que vão fazer com 
eles?”, afirmou.

Além do presidente da Arpen-Brasil, o 
fórum também contou com a mediação do 
presidente da Federação Nacional dos Pro-
fissionais em Papiloscopia e Identificação 
(FENAPPI), Antônio Maciel Aguiar Filho; e 
com a participação do presidente executi-
vo da Associação Brasileira das Empresas 

Lei de Identificação Civil Nacional 
é tema de debate no Biometrics HiTech
CoM A PARTICIPAção Do PRESIDENTE DA ARPEN-BRASIL, ARIoN 
CAVALhEIRo, FóRuM TEVE CoMo FoCo A IMPLANTAção DA ICN

TECNoLoGIA

“Gostei que todos enfatizaram 
a importante participação e 
parceria com os cartórios. E a 
preocupação dessa parceria 
ser interrompida com essas 
mudanças. Foi uma conversa 
preliminar, porque ainda tem 
que avançar muito, mas foi de 
extrema importância”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

 Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente da Arpen-Brasil, destacou sua preocupação 
com a entrega dos dados pessoais dos cidadãos para a iniciativa privada

de Tecnologias em Identificação Digital 
(ABRID), Célio Ribeiro; e do diretor-presi-
dente do Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI), Gastão Ramos.

o presidente da ABRID demonstrou sua 
preocupação com a primeira biometria. 
De acordo com Célio Ribeiro, as possíveis 
coletas a serem realizadas no TSE, sem a 
participação de um papiloscopista, pode 
prejudicar futuramente a identificação de 
uma pessoa.

“o que me chama atenção na lei do 
ICN, tecnicamente, é o não fornecimento 
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Brasília (DF) – No segundo dia do evento, o 
presidente da Associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Arion 
Cavalheiro, integrou uma business arena com 
as empresas de tecnologia que participaram da 
exposição do evento.

As reuniões tiveram como propósito a apre-
sentação das novas tecnologias no campo da 
identificação humana, que podem futuramente 
auxiliar o trabalho desenvolvido dentro dos car-
tórios de Registro Civil. 

“Achei de fundamental importância a partici-
pação dentro dessa business arena porque pude 
conhecer todas as novas tecnologias que estão 
avançando na questão de identificação pesso-
al”, disse o presidente. “E como trabalhamos 
com o registro das pessoas, essa integração 
do nosso cotidiano com a tecnologia é impor-
tantíssima para evoluir o nosso trabalho e tam-
bém para atender as demandas da sociedade. 
Achei fundamental conhecer as empresas que 
hoje dominam o mercado e que trabalham com 
a nossa área, que é a identificação humana”, 
completou Arion.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente da Arpen-Brasil, participou da business 
arena com representantes das empresas de tecnologia

Presidente da Arpen-Brasil participa de 
business arena no Biometrics HiTech 2017
ENCoNTRo TEVE CoMo PRoPóSITo A APRESENTAção DAS 
NoVAS TECNoLoGIAS DA áREA DE IDENTIFICAção huMANA

“o que me chama atenção na 
lei do ICN, tecnicamente, é o 
não fornecimento dos dados 
biométricos para o Executivo. o 
que sempre me preocupou é em 
relação ao cidadão que vai tirar 
a sua primeira via de identidade 
e que agora vai poder fazer 
diretamente no TSE”

Célio Ribeiro, 
presidente executivo da ABRID

dos dados biométricos para o Executivo. o 
que sempre me preocupou é em relação 
ao cidadão que vai tirar a sua primeira via 
de identidade e que agora vai poder fazer 
diretamente no TSE. E amanhã ou depois, 
no caso, por exemplo, de um acidente em 
que é preciso identificar a vítima por meio 
da biometria, como é que isso será feito. 
Porque não sabemos em que estado foi 
coletado essa biometria, que no caso não 
será coletada por um papiloscopista. En-
tão, a primeira identificação deixar de ser 
do Estado é algo que tem se tratar melhor”, 
explicou.

Ao final do debate, o presidente da Ar-
pen-Brasil destacou a importância do en-
contro como uma conversa preliminar so-

bre o que vai acontecer com a identidade 
civil atual. “o que deu para sentir é que os 
diretores dos institutos de identificação es-
tão preocupados porque eles não sabem 
o que vai acontecer. Se a identidade civil 
atual vai ser substituída pela ICN, se eles 
vão participar do projeto, se os bancos de 
dados serão entregues ao TSE. E eu gostei 
bastante porque essa é uma preocupação 
pertinente. Além disso, também gostei que 
todos enfatizaram a importante participa-
ção e parceria com os cartórios. E a pre-
ocupação dessa parceria ser interrompida 
com essas mudanças. Foi uma conversa 
preliminar, porque ainda tem que avançar 
muito, mas foi de extrema importância”, 
afirmou Arion.
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Provimento nº 61/2017
Dispõe sobre a obrigatoriedade de infor-
mação do número do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), do Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ) e dos dados necessá-
rios à completa qualificação das partes 
nos feitos distribuídos ao Poder Judiciário 
e aos serviços extrajudiciais em todo o 
território nacional.

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

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e de normatização do Poder Judiciário dos 
atos praticados por seus órgãos (art. 103-
B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal 
de 1988);

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

CONSIDERANDO a competência do Cor-
regedor Nacional de Justiça de expedir pro-
vimentos e outros atos normativos destina-
dos ao aperfeiçoamento das atividades dos 
serviços notariais e de registro (art. 8º, X, 
do Regimento Interno do Conselho Nacio-
nal de Justiça);

CONSIDERANDO o disposto no art. 15 da 
Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, 
que impõe às partes, quando da distribui-
ção da petição inicial de qualquer ação ju-
dicial, informar o número do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ), salvo impossibili-
dade que comprometa o acesso à Justiça;

CONSIDERANDO o disposto no art. 319, 
II, do Código de Processo Civil e no art. 41 
do Código de Processo Penal, que prescre-
vem a necessária qualificação das partes 
com a respectiva indicação do número do 
CPF ou do CNPJ;

CONSIDERANDO a edição da Lei n. 
13.444, de 11 de maio de 2017, que dis-
põe sobre a identificação civil nacional do 
brasileiro em suas relações com a socieda-
de e com os órgãos e entidades governa-
mentais e privados;

CONSIDERANDO a necessidade de regu-
lamentação do procedimento de qualifica-
ção das partes nos feitos distribuídos ao Po-
der Judiciário e aos serviços extrajudiciais,

RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer a obrigatoriedade de 
informação do número do CPF, do CNPJ e 
dos dados necessários à completa qualifi-
cação das partes nos feitos distribuídos ao 
Poder Judiciário e aos serviços extrajudiciais 
em todo o território nacional.
Parágrafo único. As obrigações que cons-
tam deste provimento são atribuições dos 
cartórios distribuidores privados ou estati-
zados do fórum em geral, bem como de 
todos os serviços extrajudiciais. 

Art. 2º No pedido inicial formulado ao 
Poder Judiciário e no requerimento para a 
prática de atos aos serviços extrajudiciais 
deverão constar obrigatoriamente, sem 
prejuízo das exigências legais, as seguintes 
informações:
I nome completo de todas as partes, ve-

dada a utilização de abreviaturas;
II número do CPF ou número do CNPJ;
III nacionalidade;
IV estado civil, existência de união estável 

e filiação;
V profissão;
VI domicílio e residência;
VII endereço eletrônico.

Art. 3º o disposto no artigo anterior apli-
ca-se aos inquéritos com indiciamento; de-
núncias formuladas pelo Ministério Público; 
queixas crime; petições iniciais cíveis ou cri-
minais; pedido contraposto; reconvenção; 
intervenção no processo como terceiro 
interessado; mandados de citação, intima-

JuRÍDICo

CNJ publica o Provimento nº 61/2017 
e regulamenta a identificação das 
partes nos atos extrajudiciais
NoRMA DISPõE SoBRE A oBRIGAToRIEDADE DE INDICAção Do NúMERo Do CPF E 
Do CNPJ E DoS DADoS DE IDENTIFICAção NoS SERVIçoS JuDICIAIS E EXTRAJuDICIAIS
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ção, notificação, prisão; e guia de recolhi-
mento ao juízo das execuções penais.

Art. 4º As exigências previstas no art. 
2º,imprescindíveisà qualificação das partes, 
não poderão ser dispensadas, devendo as 
partes, o juiz e o responsável pelo serviço 
extrajudicial, no caso de dificuldade na ob-
tenção das informações, atuar de forma 
conjunta, para regularizá-las.
§ 1º o pedido inicial e o requerimento não 
serão indeferidos em decorrência do não 
atendimento do disposto no art. 2º se a 
obtenção das informações tornar impossí-
vel ou excessivamente oneroso o acesso à 
Justiça ou aos serviços extrajudiciais.
§ 2º No pedido inicial e no requerimento, 
na hipótese do parágrafo anterior, deverá 
constar o desconhecimento das informa-
ções mencionadas no art. 2º, caso em que 
o juiz da causa ou o responsável pelo ser-
viço extrajudicial poderá realizar diligências 
necessárias à obtenção.

Art. 5º os juízes e os responsáveis pelos 
serviços extrajudiciais poderão utilizar-se da 
Central Nacional de Informações do Registro 
Civil (CRC Nacional), bem como poderão so-
licitar informações à Receita Federal do Brasil 
e ao Tribunal Superior Eleitoral para dar fiel 
cumprimento ao presente provimento. 

Art. 6º Nas causas distribuídas aos juiza-
dos especiais cíveis, criminais e de fazenda 
pública, os dados necessários à completa 
qualificação das partes, quando não te-
nham sido informados no pedido inicial, 
deverão ser colhidos em audiência. 

Art. 7º As corregedorias de justiça dos 
Estados e do Distrito Federal orientarão e 
fiscalizarão o cumprimento do presente 
provimento pelos órgãos judiciais e pelos 
serviços extrajudiciais.

Art. 8º Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro João Otávio de Noronha

JuRÍDICo
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XXIII Congresso Nacional do Registro 
Civil debate aprovação do Ofício da 
Cidadania e Direito de Família
EVENTo FoI REALIzADo ENTRE oS DIAS 05 E 07 DE 
ouTuBRo NA CIDADE DE RECIFE, EM PERNAMBuCo

NACIoNAL

Ofício da Cidadania é foco central na abertura do Conarci 2017 em Recife

Recife (PE) – Foi realizado entre os dias 
05 e 07 de outubro, o XXIII Congresso 
Nacional do Registro Civil (Conarci 
2017). Com temas ligados à normativa mí-
nima, à aprovação do ofício da Cidadania, 
à Central de Informações do Registro Civil 
Nacional, ao Direito Familiar, entre outros, 
o evento contou com a presença de 350 
oficiais de registro civil de todo o País.

Na abertura oficial do evento, o presiden-
te da Associação dos Notários e Registra-
dores do Brasil (Anoreg/BR), Claudio Marçal 
Freire, recordou sua antiga relação de apoio 

à classe dos registradores civis, e destacou o 
papel ativo que os cartórios possuem hoje 
no Congresso Nacional. “o que tenho a di-
zer na abertura deste Congresso é que me 
sinto honrado em ver a dedicação dos re-
gistradores, uma classe que tive a honra de 
ver crescer ao longo destes anos, principal-
mente após a aprovação da lei da gratuida-
de. hoje estamos aqui comemorando duas 
grandes vitórias: a criação do ofício da Cida-
dania e agora, graças à ajuda dos deputados 
Gonzaga Patriota e Júlio Lopes, barramos a 
PEC 411”, comemorou. 

o deputado federal Júlio Lopes (PP/
RJ), autor da emenda da Lei Federal nº 
13.484/2017 que transforma os cartórios 
de registro civil em ofícios da Cidadania, 
foi homenageado durante a abertura do 
evento. o parlamentar recebeu das mãos 
de seus filhos a Comenda Pinhão do Para-
ná, instituída pelo Instituto de Registro Civil 
de Pessoas Naturais (Irpen/BR); e das mãos 
do presidente da Associação dos Registra-
dores de Pessoas Naturais do Estado Rio de 
Janeiro (Arpen-RJ), a placa de “Amigo do 
Registro Civil”.
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“Não podemos cercear a 
liberdade das funções dos 
notários e registradores, pois 
eles devem ter as mesmas 
liberdades jurídicas de um juiz, 
já que ambos tratam do Direito, 
por isso a importância de uma 
normativa mínima”

Ricardo Dip, desembargador presidente 
da Seção de Direito Público do TJ-SP

Christiano Cassettari, oficial de Registro Civil em Salvador, fez ressalvas sobre as 
controvérsias jurídicas acerca da similaridade entre o casamento e a união estável

Desembargador Ricardo Dip, presidente da Seção de Direito Público do TJ-SP, destaca a 
importância da atuação jurídica do registrador civil

o presidente da Confederação Nacional 
de Notários e Registradores, Rogério Por-
tugal Bacellar, também foi homenageado 
com a Comenda Pinhão do Paraná, que foi 
entregue por sua própria esposa.

“Não existe homenagem que pague a 
dedicação de todos esses anos. o Rogério 
tornou a Anoreg/BR uma das associações 

mais fortes deste País e com grande repre-
sentatividade no Congresso, o que ajudou 
muito os registradores a chegar onde che-
garam”, agradeceu o presidente da Arpen
-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Júnior.

Ainda na abertura do evento, foi assina-
da uma parceria entre a Arpen-Brasil e o 
Instituto Liberta, organização Não Gover-

“Antes de mais nada, parabenizo ao 
Arion (Toledo – Arpen-Brasil), ao Calixto 
(Wenzel – Arpen-Brasil), ao Eduardo (Arpen
-RJ), ao Dudu (Luiz Manoel - Arpen-RJ), à 
Karine (Boselli), ao Gustavo (Fiscarelli), ao 
Leonardo (Munari), entre outros, que não 
vou me recordar agora, e que lutaram com 
afinco e amor para não deixar a classe su-
cumbir”, agradeceu o deputado. “Confes-
so que estou no meu quarto mandato e no 
início não achei que um dia teríamos uma 
identificação única, pois tinha uma visão 
sobre os cartórios, mas era mais por não ter 
informações claras do trabalho de vocês. 
Só que quando comecei a conhecer o tra-
balho de fato, principalmente no combate 
ao subregistro no Estado do Amazonas, mi-
nha visão mudou. Aproximei-me mais dos 
registradores e soube que fazem um traba-
lho primordial, exercitando a cidadania e 
lutando por seus ideais”, completou.

Durante sua fala, o parlamentar ainda 
propôs a criação de um relatório de inclu-
são. “Nosso próximo objetivo é conseguir 
criar o Relatório de Inclusão, para registrar 
pessoas com doenças e em condições es-
peciais, pois elas são as que mais precisam 
de apoio e de ter seus direitos de cidadão 
garantidos. Isso será ainda mais possível 
agora, com a criação do ofício da Cidada-
nia”, afirmou.
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“hoje estamos aqui 
comemorando duas grandes 
vitórias: a criação do ofício da 
Cidadania e agora, graças à 
ajuda dos deputados Gonzaga 
Patriota e Júlio Lopes, barramos 
a PEC 411”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

O debate sobre a CRC Nacional reuniu o presidente da Arpen-SP, Luiz Carlos Vendramin 
Júnior, o diretor da Arpen-GO, Rodrigo Oliveira, o juiz corredor do extrajudicial do Estado 
de Pernambuco, Sérgio Paulo Ribeiro da Silva, e a registradora de Belo Jardim (PE), Luiza 
Gesilânia Freitas Cavalcante de Santana

namental (oNG) que combate a explora-
ção sexual de adolescentes e crianças. No 
acordo, ficou determinado que a Associa-
ção ajudará a disseminar o trabalho do Ins-
tituto, imprimindo e afixando nos cartórios 
de Registro Civil cartazes com informações 
sobre formas de denunciar abusos. 

o Instituto foi representado por sua pre-
sidente, Luciana Temer, que falou sobre 
a escolha pelos cartórios para ajudar no 
combate a este crime. “os cartórios têm 
uma função lindíssima, que é a construção 
e afirmação da cidadania, e agora que co-
mecei a acompanhar o trabalho de vocês 
de perto, me apaixonei pelo Registro Civil. 
Pretendemos trabalhar em parceria, apro-
veitando a capilaridade dos registradores 
para levar esta informação de norte a sul 
do Brasil”, disse.

Normativa míNima
A primeira palestra do Congresso teve 
como tema “Uma normativa mínima 
para os cartórios e seus respectivos 
benefícios e problemas”, e contou com 
a participação dos diretores da Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais do 
Estado de São Paulo (Arpen-SP), Gusta-
vo Renato Fiscarelli e Karine Boselli, e do 
presidente da Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP), desembargador Ricardo henry Mar-
ques Dip. 

o desembargador iniciou sua fala re-
lembrando como se deu a indicação para 
conduzir o estudo, realizada pela então 
corregedora nacional de justiça, ministra 
Nancy Andrighi, que o incumbiu de criar 
uma normativa mínima para o Registro ci-
vil. “Comecei a dialogar com os diretores 
da entidade, entre eles, o Calixto Wenzel, 
com o objetivo de criar um modelo mais 
simples para balizar aquilo que está de 
acordo com a lei, porque entendo que há 
certas dissonâncias entre a Lei Federal e as 
normas estaduais”, afirmou ele, que consi-
dera que o excesso de normas está invadin-
do a autonomia das atividades e tornando 
o serviço burocrático.

Ao responder a questionamento dos 
debatedores do tema, sobre como os re-
gistradores devem atuar, submetendo-se 
às tantas normas e que às vezes são até 
contraditórias, o desembargador pon-
tuou. “Não podemos cercear a liberdade 
das funções dos notários e registradores, 
pois eles devem ter as mesmas liberdades 
jurídicas de um juiz, já que ambos tratam 
do Direito, por isso a importância de uma 
normativa mínima”, e completou: “in-

felizmente isso acontece porque não há 
estabelecida uma normativa completa e 
mínima. o problema é quando os direitos 
individuais começam a tomar forma de lei. 
Por isso é necessário que haja o limite para 
o bem da ordem civil”.

Dip citou como exemplo a responsabili-
zação disciplinar de um oficial, mesmo que 
este não tenha cometido ato de infração. 
“Infelizmente hoje vemos notários e regis-
tradores pagarem por erros de escreventes, 
mesmo estando de férias. Isso com certeza 
impossibilita seu trabalho” disse. Dip tam-
bém relembrou o projeto por ele conduzi-
do, sobre palestras online relacionadas ao 
Registro Civil. “o projeto “Despertar da Ci-
dadania” é um grande sucesso, porque ele 
sempre foca nos atuais avanços do Direito 
da família, para os quais os registradores 
civis precisam estar preparados”, afirmou.

UNião EstávEl X 
CasamENto
Ainda no segundo dia do evento, a mesa 
“União Estável e casamento” teve 
como foco debater as semelhanças e parti-
cularidades existentes entre as duas formas 
de união, após as recentes decisões emana-
das do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre 
os participantes estavam o oficial de Regis-

NACIoNAL
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“Nosso próximo objetivo é 
conseguir criar o Relatório de 
Inclusão, para registrar pessoas 
com doenças e em condições 
especiais, pois elas são as que 
mais precisam de apoio e de 
ter seus direitos de cidadão 
garantido”

Júlio Lopes, deputado federal (PP-RJ)

“os cartórios têm uma função 
lindíssima, que é a construção e 
afirmação da cidadania, e agora 
que comecei a acompanhar o 
trabalho de vocês de perto, me 
apaixonei pelo Registro Civil”

Luciana Temer, 
presidente do Instituto Libertas

Arion Cavalheiro, presidente da Arpen-Brasil também falou sobre a Lei Federal 
nº 13.484/17, que transforma os Cartórios de Registro Civil brasileiros em Ofícios 
da Cidadania

tro Civil de Paço, em Salvador, na Bahia, o 
jurista e registrador Christiano Cassettari e a 
Servidora pública federal do TRT da  9ª re-
gião. Carla Concepción zanella Kantek.

Em sua explanação, Cassettari fez al-
gumas ressalvas sobre as controvérsias 
jurídicas acerca da similaridade entre o ca-
samento e a união estável. “o que a juris-

prudência e a doutrina debatem acerca da 
união estável? o artigo 1.723 do Código 
Civil conceitua que o que caracteriza uma 
união estável é a convivência duradoura e 
contínua com o objetivo de constituir famí-
lia. Isso abre um precedente perigoso, pois 
a grande questão é que a união estável não 
se iguale ao casamento no que tange aos 

direitos do casal. Temos que saber definir a 
união estável é uma coisa e casamento é 
outra”, disse.

Já Carla destacou em sua apresentação 
os pontos mais controversos da união está-
vel, seus prazos e requisitos, consequências 
e os aspectos relacionados ao regime de 
bens, além da necessidade de registrar a 
união estável no livro E. “Infelizmente ainda 
não é obrigatório o registro da união está-
vel no livro, o que daria a ampla publicida-
de a este ato que muitas vezes acaba sendo 
motivo de diversos litígios com terceiro de 
boa-fé”, disse durante a apresentação.

Gratuidade e viabilidade econômica dos cartórios foram os temas apresentados pela vice-
presidente da Arpen-SP, Monete Hipólito Serra
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CrC NaCioNal E o 
FUtUro da iNtEgração NaCioNal
A Central de Informações do Registro Civil 
foi foco do penúltimo painel do primeiro 
dia. Com participação do presidente da Ar-
pen-SP, Luis Carlos Vendramin Júnior, do di-
retor da Arpen-Go Rodrigo oliveira, do juiz 
corregedor do extrajudicial do Estado de 
Pernambuco, Sérgio Paulo Ribeiro da Silva, 
e da registradora de Belo Jardim (PE) Luiza 
Gesilânia Freitas Cavalcante de Santana, o 
encontro abordou a ligação entre o CRC e 
o ofício da Cidadania.

“hoje temos uma grande responsabili-
dade com o início do ofício da Cidadania, 
mas temos que ter em mente que isto vai 
casar perfeitamente com a CRC, por isso 
temos que ficar sempre atentos e dar o 
devido valor a esta ferramenta”, destacou 
oliveira.

o presidente da Arpen-SP iniciou sua fala 
abordando a origem da CRC em São Pau-
lo e sua posterior integração com todos os 
cartórios do País. “Começamos no início do 
ano 2000 um projeto pioneiro até então, 
que era uma intranet e interligava os cartó-
rios para a transmissão das comunicações”, 
explicou Vendramin. “E o Provimento nº 13 
foi o embrião da Central, pois lá está escrito 
que os cartórios têm que estar interligados. 

Posteriormente também conseguimos os 
Provimentos nº 19 e 38”, completou. 

Vendramin também destacou que os 
cartórios ainda precisam fazer as cargas 
de certidões. “hoje no Estado de São Pau-
lo digitalizamos as certidões a partir de 
1976. Porém, a nossa meta, até mesmo 
para acompanhar a história dos cartórios, 
é fazer as cargas para central de 150 anos 
para cá”, afirmou, alertando os presentes 
sobre a entrada em vigor dos ofícios da 
Cidadania. “Agora de que adianta querer 
fazer passaporte, se não tivermos as cargas 
dos registros completas na CRC?”.

Já o juiz corregedor, Sérgio Paulo Ri-
beiro da Silva, afirmou que a CRC Nacio-
nal só trouxe benefícios, não só para os 
cartórios, que agora se comunicam mais 
rapidamente, mas principalmente ao cida-
dão que tem a certidão em suas mãos de 
maneira mais rápida.

o diretor da Arpen-Go encerrou o de-
bate mencionando o valor economizado 
pelos cartórios com a criação da Central. 
“R$ 103 milhões não é algo a ser ignorado. 
Faço então das palavras do Vendramin as 
minhas e reforço aos oficiais que mante-
nham a Central sempre abastecida e regu-
larizada”, destacou.

o tema de encerramento do primeiro dia 

do Congresso foi o “PQTA e seus refle-
xos na gestão dos cartórios”. A presi-
dente da Arpen-SC, Liane Alves Rodrigues, 
e a mestre em Direito Constitucional, Fer-
nanda Almeida Abud Castro, conduziram 
as apresentações sobre o tema.

Em sua explanação, Liane falou sobre a 
importância do PQTA para o bom funciona-
mento da serventia. “A partir do momento 
que começamos a perceber que melhorar a 
gestão do cartório se reflete em uma maior 
qualidade no atendimento ao usuário, 
prestando serviço com qualidade e eficiên-
cia, vemos qual a importância de se investir 
e abraçar a serventia”, disse.

Já Fernanda abordou em sua fala a mis-
são dos cartórios. “Por que existe um car-
tório?”, e para responder, exemplificou a 
já conhecida definição de Missão, Visão e 
Valores: “A missão dos cartórios é reduzir 
conflitos e dar segurança jurídica aos direi-
tos civis de uma pessoa. A visão é ampliar o 
reconhecimento da população aos direitos 
civis que possuem, e os valores são conferir 
segurança, credibilidade, ética, modernida-
de e responsabilidade social”, afirmou. 

Fernanda também citou números do Da-
tafolha, que mostraram que os cartórios 
são as instituições de maior confiança no 
Brasil, e que 70% não gostariam de tornar 

O deputado Federal Júlio Lopes (PP/RJ) foi homenageado no evento pelo Sinoreg-ES 
e pelo Sindiregis. Ele também recebeu algumas propostas de lei para que pudesse 
encaminhar ao Congresso Nacional

“Precisamos ter a noção de 
que quase todos os cartórios 
de Registro Civil do Brasil 
dependem de seus Fundos, 
mas nem todos os estados tem 
Fundo próprio, então temos 
que viabilizar maneiras de dar 
sustentabilidade às serventias”

Monete Hipólito, vice-presidente da 
Arpen-SP, vice-presidente da Arpen/SP

NACIoNAL
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os serviços dos cartórios públicos. Ressal-
tou também a importância de se demons-
trar que os cartórios são instituições que 
sempre priorizam a renovação. “Demons-
trar para a sociedade e para o Poder Públi-
co que os cartórios possuem uma análise 
de gestão de qualidade é fundamental para 
que possamos manter a confiança de to-
dos no nosso trabalho”, disse. “Ainda mais 
agora, com o ofício da Cidadania, nossa 
responsabilidade dobrará, por isso é funda-
mental estarmos preparados para atender 
a estas novas demandas”, completou.

rEgistro iNdígENa
No último dia do evento, a vice-presidente 
do Instituto de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR), 
Elizabete Regina Vedovatto, e o procurador 
da República, Marco Antônio Delfino de Al-
meida, participaram de uma mesa sobre o 
registro indígena.

o procurador falou sobre a importância 
de se valorizar e proteger as comunidades 
indígenas, que estão espalhadas em mais 
de 200 tribos e falam quase 180 idiomas. 
“Não devemos olhar as diferenças culturais 
como inferiores, e nem tentar ver os indí-
genas como um cidadão urbano, porque 
não é isso que eles querem, mas é levar até 

eles a cidadania que lhes é dada por direito 
desde a Constituição de 88”, disse.

Ainda segundo o procurador, a legis-
lação vigente está atrasada em alguns 
pontos e fez uma sugestão. “A legislação 
indígena é completamente anacrônica em 
certos pontos, por isso vamos falar para 
que eles sugiram o que não está garantido 
na Constituição”, afirmou.

Almeida também falou sobre o Registro 
Administrativo de Nascimento de Indígena 
(Rani), sobre o enfraquecimento da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai), e o fortaleci-
mento dos cartórios, que poderão cada vez 
mais levar cidadania aos indígenas. o pa-
lestrante orientou os presentes que, ao visi-
tarem uma comunidade indígena, o melhor 
caminho para se ter acesso à população lo-
cal é conversar com professores e agentes 
comunitários. “Toda comunidade tem um 
professor e um agente comunitário, e eles 
são quem de fato tem mais proximidade 
com os indígenas locais, então é essencial 
que se aproximem deles, para que sejam a 
ponte entre as partes”, finalizou.

Em seguida, Elizabete apresentou os re-
sultados do trabalho do projeto “Irpen na 
Comunidade”, que desde 2014 percorre 
o Estado do Paraná para promover casa-
mentos coletivos nas cidades pequenas, 

justamente para aquela população que 
não têm condições arcar com os custos da 
cerimônia, além de visitar as comunidades 
indígenas para realizar os registros. “Sinto 
orgulho em dizer a todos vocês neste mo-
mento que, depois de três anos de inicia-
tiva, conseguimos registrar quase 100% 
dos indígenas do Estado do Paraná, que 
em sua maioria são das etnias Kaingang e 
Guaraní”, disse.

risCos da gratUidadE
A viabilidade econômica dos cartórios e a 
gratuidade de alguns serviços foram os te-
mas apresentados pela vice-presidente da 
Arpen-SP Monete hipólito Serra.

Durante toda a explanação, Monete 
recordou a origem da gratuidade, os seus 
efeitos nos cartórios, além de destacar 
quais os métodos para filtrar a concessão 
de gratuidades. “Precisamos ter a noção de 
que quase todos os cartórios de Registro Ci-
vil do Brasil dependem de seus Fundos, mas 
nem todos os Estados têm Fundo próprio, 
então temos que viabilizar maneiras de dar 
sustentabilidade às serventias”, disse.

um dos maiores problemas apresentados 
pela diretora é a concessão das gratuidades 
para o casamento civil. Para exemplificar 
sua apresentação, a palestrante destacou 

Ademar Custódio, vice-presidente da Arpen-SP, acompanhou a palestra sobre normativas 
mínimas para os cartórios, da qual participaram os diretores da Arpen-SP, Gustavo 
Renato Fiscarelli e Karine Boselli, e do presidente da Seção de Direito Público do TJ-SP, 
desembargador Ricardo Henry Marques Dip

“A missão dos cartórios é 
reduzir conflitos e dar 
segurança jurídica aos direitos 
civis de uma pessoa. A visão 
é ampliar o reconhecimento 
da população aos direitos 
civis que possuem, e 
os valores são conferir 
segurança, credibilidade, 
ética, modernidade e 
responsabilidade social”

Fernanda Almeida Abud Castro, mestre 
em Direito Constitucional
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como esta possibilidade se espalhou pela 
sociedade em razão das Leis nº 1.060 de 
1950 (revogada com o Código Civil de 
2002), que falavam da gratuidade aos re-
conhecidamente pobres. “Desde 1950, 
com a Lei nº 1.060, que fala sobre a gra-
tuidade de serviços públicos aos reconhe-
cidamente pobres, que Cartórios de Regis-
tro Civil viraram sinônimo de gratuidade”, 
destacou. “No entanto, temos que lembrar 
que esta lei foi revogada pelo artigo 98 do 
novo Código de Processo Civil, e precisa-
mos também entender quem são, de fato, 
os reconhecidamente pobres”, explicou. 

Para exemplificar aos presentes quem 
pode ser considerado reconhecidamente po-
bre, como diz a lei, Monete usou exemplos 
simples de identificação. “Ainda não existem 
parâmetros na Lei para que possamos reco-
nhecer os realmente pobres. Entretanto, po-
demos usar como base os métodos de aná-
lise de pobreza que alguns órgãos públicos 
usam, como a definição da Defensoria Públi-
ca Federal, do CAD Federal ou até a isenção 
do Imposto de Renda”, afirmou.

A palestrante ainda mostrou alguns pos-
síveis indícios de fraude na hora de solicitar 
a gratuidade, como anúncio de festa de 
casamento, padrão de vida pelo Facebook, 
lua de mel no exterior e até profissões in-
consistentes com a hipossuficiência.

Jantar de gala encerra o Conarci da virada para o Registro Civil brasileiro

“o Provimento nº 13 foi o 
embrião da Central, pois lá 
está escrito que os cartórios 
têm que estar interligados. 
Posteriormente também 
conseguimos os Provimentos 
nº 19 e 38”

Luís Carlos Vendramin, 
presidente da Arpen-SP

“Não podemos deixar de comemorar a 
criação do ofício da Cidadania, mas não 
podemos baixar guarda sobre os riscos que 
a concessão das gratuidades oferece ao 
próprio cartório. Por isso, filtrar melhor a 
concessão e valorizar o seu trabalho é algo 
essencial para a sobrevivência da ativida-
de”, disse.

NomE soCial E sEUs 
dEsdobramENtos
o oficial de Registro Civil de Jacareí, Mar-
celo Salaroli, e o assessor jurídico do Insti-
tuto de Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR), Fernando 
Abreu Costa Júnior, foram os debatedores 
do último painel do Congresso Nacional do 
Registro Civil, que tratou do tema “Nome 
Social e seus desdobramentos na so-
ciedade moderna”. 

Para Salaroli, o nome social surgiu como 
uma demanda da sociedade que o Direito 
não acompanhou ainda. “o nome social 
surgiu como uma maneira de driblar as difi-
culdades de mudar o nome na certidão, ou 
seja, é uma demanda da sociedade que o 
Direito ainda não acompanhou”, afirmou. o 
oficial também foi assertivo ao afirmar que 
“o documento tem que se adaptar à pes-
soa, e não a pessoa adaptar ao documento”.

Segundo Salaroli, as instituições jurídi-

cas recebem as demandas da sociedade, e 
cabe aos cartórios oferecer a estas pessoas 
os direitos de cidadania que almejam.

Ao fim de sua explicação, Salaroli foi in-
dagado pelo assessor jurídico sobre quais 
seriam, em sua visão, as próximas deman-
das que o Direito deve acompanhar, e o 
oficial cravou. “Não tenho dúvidas que as 
próximas demandas são aprofundar e disci-
plinar as normativas do Provimento nº 52”, 
(que trata sobre o registro de nascidos via 
fertilização in vitro).

ENCErramENto
Promovido pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) em parceria com a Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais do Estado 
de Pernambuco (Arpen-PE), o XXIII Con-
gresso Nacional do Registro Civil teve 
como encerramento um jantar de gala. 

Durante o encerramento, o presidente 
da Arpen-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro 
Junior, exibiu um vídeo anunciando o local 
da próxima edição do Congresso.

A XXIV edição do evento será realizada 
em Foz do Iguaçu, entre os dias 13 e 15 de 
setembro de 2018. “Agradeço imensamen-
te a presença de todos que deixaram suas 
famílias para estarem aqui neste Congresso 
e reforço: juntos, somos mais fortes!”.

NACIoNAL
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Presente no painel, deputado Júlio Lopes, autor da emenda do Ofício da Cidadania, foi 
mais uma vez homenageado

Ofício da Cidadania e os novos serviços são 
temas de painel especial no Conarci 2017 
DEBATE CoNTou CoM A PRESENçA Do DEPuTADo FEDERAL JúLIo LoPES, AuToR DA EMENDA 
QuE DELEGou A PoSSIBILIDADE DE CoNVêNIoS PARA oS CARTóRIoS DE REGISTRo CIVIL

“o Governo Federal nos deu 
um voto de confiança, e 
nos permitiu fazer serviços 
como o ofício da Cidadania, 
a opção da naturalidade e a 
retificação direto em cartório, 
por isso temos que abraçar 
esta oportunidade, e dar o 
nosso melhor”

Calixto Wenzel, 
ex-presidente da Arpen-Brasil

“orgulhem-se e muito de suas 
atividades, pois agora vocês são 
oficiais da cidadania. Portanto, 
aproveitam a oportunidade 
para prestar um serviço ainda 
melhor à população”

Júlio Lopes, deputado federal (PP-RJ)

Com a participação do deputado federal 
Júlio Lopes (PP/RJ), do ex-presidente da Ar-
pen-Brasil Calixto Wenzel, e do presidente 
Arpen-RJ, Eduardo Ramos Corrêa, o Painel 
Especial do Conarci debateu a aprovação do 
ofício da Cidadania e os novos serviços que 
serão implementados dentro dos cartórios. 

Calixto começou falando sobre os princi-
pais pontos da Lei nº 13.484, como o ofício 
da Cidadania, a opção de naturalidade e a 
retificação de erros evidentes, diretamente 
em cartórios. “o Governo Federal nos deu 
um voto de confiança, e nos permitiu fa-
zer serviços como o ofício da Cidadania, a 
opção da naturalidade e a retificação direto 
em cartório, por isso temos que abraçar esta 
oportunidade, e dar o nosso melhor”, disse.

Eduardo Ramos relatou como teve início 
a aproximação entre cartórios e o Detran 
do Rio de Janeiro. “Tudo começou em uma 
conversa entre os dois órgãos. oferecemos 
nosso espaço para ser um intermediador 
entre o órgão e o cidadão e eles aceitaram. 
hoje temos um projeto piloto que o Rio de 
Janeiro é o único Estado do Brasil que emi-
te RG nos cartórios de Registro Civil, sendo 

que isso não onera o Estado em um centa-
vo e ainda por cima mostra aquilo que so-
mos capazes de fazer, principalmente por 
sermos dotados de fé pública”, destacou.

Já o deputado Júlio Lopes ressaltou o tra-
balho do que ele chama agora de ‘oficiais 
da cidadania’. “orgulhem-se e muito de 
suas atividades, pois agora vocês são ofi-
ciais da cidadania. Portanto, aproveitam a 
oportunidade para prestar um serviço ainda 
melhor à população”, afirmou.

Assim como na abertura do Congresso, 
o deputado foi mais uma vez homenagea-
do, desta vez pelo presidente do Sindicato 
dos Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo (Sinoreg-ES) Márcio Vallory, e 
pelo presidente do Sindicato dos Registrado-
res Públicos do Estado do Rio Grande do Sul 
(Sindiregis), Carlos Fernando Reis. Este últi-
mo apresentou ao deputado duas propos-

tas de lei para que possa levar ao Congresso 
Nacional. “uma delas abrange os eventuais 
impostos cobrados sobre arrecadação dos 
cartórios em cada município e outra que 
propõe que os registradores sejam ressarci-
dos desde o início da gratuidade, que foi em 
10 de dezembro de 1997”.

NACIoNAL
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Desde o início do mês de outubro, a Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) e os Cartórios 
de Registro Civil de 15 estados brasileiros 
passaram a realizar de forma automática o 
cancelamento do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) no ato do registro de óbito. A novida-
de contribuirá para a diminuição de fraudes 
e pagamentos indevidos, estimada em R$ 
1,01 bilhão, segundo auditoria da Contro-
ladoria-Geral da união (CGu).

A nova sistemática dará mais consistên-
cia às bases de dados das duas instituições, 
reduzindo o risco de fraudes e de uso inde-
vido do CPF de pessoa falecida por meio da 
integração entre os sistemas da Receita e 
da Central de Informações do Registro Civil 
(CRC), administrada pela Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil), que congrega todos os atos 
de nascimentos, casamentos e óbitos do 
País. A novidade vale para os Estados de SP, 
SC, PR, RJ, ES, MS, DF, Go, PE, CE, PI, AP, 

Receita Federal e cartórios lançam sistema de 
combate a fraudes via cancelamento do CPF
CANCELAMENTo oCoRRERá No ATo Do REGISTRo DE óBITo EM CARTóRIo,
EVITANDo o PAGAMENTo DE BENEFÍCIoS INDEVIDoS E FRAuDES BANCáRIAS

NACIoNAL

“A parceria entre Receita 
Federal e cartórios é uma 
iniciativa que já se provou 
vitoriosa, possibilitando a 
emissão gratuita de CPFs na 
certidão de nascimento”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

RR, MG e AC.
Trata-se da segunda etapa do projeto ini-

ciado em 2015, que possibilitou a emissão 
do CPF de forma gratuita diretamente na 
certidão de nascimento dos recém-nasci-
dos. Desde dezembro de 2015, mais de 2 
milhões de CPFs já foram emitidos no ato 
do registro de nascimento em todo o País. 
A próxima etapa, prevista para 2018, prevê 
a atualização dos dados cadastrais do usu-
ário logo após o casamento, evitando a ne-
cessidade de deslocamento e gastos para a 
alteração de nomes no cadastro da Receita.

“A parceria entre Receita Federal e car-
tórios é uma iniciativa que já se provou 
vitoriosa, possibilitando a emissão gratuita 
de CPFs na certidão de nascimento. Agora 
damos um passo à frente de forma a be-
neficiar o País, possibilitando que as bases 
de dados se integrem e cancelem automa-
ticamente o CPF no momento do registro 
de óbito”, explica Arion Toledo Cavalheiro 

Júnior, presidente da Arpen-Brasil.
As inscrições de CPF que forem vincula-

das ao Registro de óbito passarão à situ-
ação cadastral Titular Falecido, condição 
necessária e suficiente para o cumprimento 
de todas as obrigações do espólio perante 
órgãos públicos e entidades privadas.
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Instrução Normativa da Receita Federal
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.746, 
DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro 
de 2015, que dispõe sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

o SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SUBS-
TITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 
2012, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei nº 4.862, 
de 29 de novembro de 1965, nos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei nº 
401, de 30 de dezembro de 1968, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 
19 de janeiro de 1999, nos arts. 33 a 36 do Decreto nº 3.000, 
de 26 de março de 1999, e no Decreto nº 8.727, de 28 de abril 
de 2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º os arts. 8º, 9º, 15 e 21 da Instrução Normativa RFB 
nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 8º... 
§ 1º A informação do endereço é declaratória, sendo dispensa-
da a apresentação de documentos que comprovem sua altera-
ção, que poderá ser efetivada por intermédio:... 
II - do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) ou do Pedido de 
Alteração, disponíveis no sítio da RFB na Internet;...
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física”, disponível 
no sítio da RFB na Internet, no endereço, no caso de residentes 
no exterior, que deverão apresentá-lo em uma representação 
diplomática brasileira; ou... 
§ 2º A inclusão do ano do óbito resultará na mudança da situ-
ação cadastral da pessoa física falecida, de acordo com o inciso 
V do art. 21.” (NR)

Instrução Normativa nº 1.746/2017 que altera Instrução 
Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, 
que dispõe sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

“Art. 9º... 
II - quando forem informadas por terceiros, em conformidade 
com convênios de troca de informações celebrados; 
III - em atendimento a determinação judicial; ou
IV - para inclusão ou exclusão de nome social de pessoa travesti 
ou transexual... 
§ 2º A inclusão do ano do óbito resultará na mudança da situ-
ação cadastral da pessoa física falecida, de acordo com o inciso 
V do art. 21. 
§ 3º A alteração a que se refere o inciso IV do caput deverá ser 
feita mediante requerimento do interessado, conforme previsto 
no art. 6º do Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016.
§ 4º o requerimento a que se refere o § 3º pode ser apresenta-
do por procurador com poderes específicos.” (NR) 
 
“Art. 15. o cancelamento da inscrição no CPF a pedido ocorre-
rá exclusivamente quando constatada a multiplicidade de inscri-
ções pela própria pessoa física. 
Parágrafo único. o cancelamento da inscrição no CPF se dará 
em conformidade com o disposto nos Anexos III ou IV desta Ins-
trução Normativa, ficando a critério da administração tributária 
eleger o número de inscrição no CPF a ser mantido ativo.” (NR)
 
“Art. 21... 
V - titular falecido, quando for incluído o ano de óbito;... 
Parágrafo único. A situação cadastral do CPF independe da 
regularidade dos pagamentos dos tributos administrados pela 
RFB.” (NR) 
 
Art. 2º os Anexos III e IV da Instrução Normativa RFB nº 1.548, 
de 2015, ficam substituídos, respectivamente, pelos Anexos I e 
II desta Instrução Normativa. 
 
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário oficial da união.
 
Art. 4º Ficam revogados o inciso II do caput do art. 16 e o inci-
so VI do caput do art. 21 da Instrução Normativa RFB nº 1.548, 
de 13 fevereiro de 2015. 
 

PAULO RICARDO DE SOUZA CARDOSO
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Resolução CONTRAN Nº 712 
DE 25/10/2017
Institui o Certificado Eletrônico de Registro de 
Veículo - CRVe, a Autorização Eletrônica para 
Transferência de Propriedade de Veículo - ATP-
Ve e estabelece orientações e procedimentos a 
serem adotados para o preenchimento e auten-
ticação da ATPV e realização da comunicação 
de venda de veículo de que trata o art. 134 do 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

o Conselho Nacional de Trânsito (CoNTRAN), no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, inci-
sos I e X, art. 121 e art. 134, todos da Lei 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB), e conforme o 
decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que 
dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional 
de Trânsito (SNT).
Considerando a necessidade de manter atualiza-
das as Bases Estaduais e a Base de Índice Nacional 
- BIN do Sistema Registro Nacional de Veículos Au-
tomotores - RENAVAM e de padronizar os proce-
dimentos de comunicação de venda de veículos;
Considerando o que consta no Processo Adminis-
trativo nº 80000.115683/2016-11,
Resolve:

 
CaPítUlo i
das disPosiçÕEs PrElimiNarEs
Art. 1º Instituir o Certificado Eletrônico de Regis-
tro de Veículo - CRVe, a Autorização Eletrônica 
para Transferência de Propriedade de Veículo - 
ATPVe e estabelecer orientações e procedimentos 
a serem adotados para o preenchimento e auten-
ticação da ATPV e realização da comunicação de 
venda de veículo de que trata o art. 134 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro - CTB.

 
CaPítUlo ii
da aUtoriZação Para 
traNsFErÊNCia dE 
ProPriEdadE do vEíCUlo
Art. 2º o comprovante de transferência de pro-
priedade de que trata o art. 134 do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, constitui o documento 
denominado Autorização para a Transferência de 
Propriedade do Veículo - ATPV.
Parágrafo único. A ATPV é o documento em 
que o antigo e o novo proprietário declaram estar 
de acordo com a transferência da propriedade do 
veículo, nos termos das informações constantes 
no documento, responsabilizando-se pela veraci-
dade das informações ali declaradas.
Art. 3º A ATPV poderá ser preenchida e autenti-
cada tanto em meio físico quanto em meio eletrô-
nico, a depender do suporte, físico ou eletrônico, 
do CRV.
 
Art. 4º A autenticidade da declaração feita pelo 

antigo proprietário será verificada pelo reconhe-
cimento de firma na ATPV, realizada por entida-
des públicas e privadas com atribuição legal, em 
conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de no-
vembro de 1994, quando em meio físico; ou por 
meio do ingresso e preenchimento da ATPVe em 
sistema do DENATRAN, utilizando certificado digi-
tal, emitido por autoridade certificadora, confor-
me padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil), de propriedade da respectiva 
parte ou por entidades públicas e privadas com 
atribuição legal em conformidade com a Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994, que pos-
suam Termo de Autorização do DENATRAN para 
tanto, ou por terceiro munido de procuração ele-
trônica emitida por entidade pública ou privada 
com atribuição legal em conformidade com a Lei 
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, em nome 
da parte para a realização do procedimento.
§ 1º No caso de inscrição do veículo no Sistema 
RENAVE, com a respectiva emissão de NF-e de 
entrada do veículo, será dispensado o reconhe-
cimento de firma do comprador no ATPV físico;
 
Art. 5º o antigo proprietário poderá realizar o 
preenchimento e autenticação da ATPVe apenas 
se o veículo possuir CRVe.

 
CaPítUlo iii
da ComUNiCação dE 
vENda do vEíCUlo
Art. 6º o encaminhamento da ATPV, em seus 
meios físico ou eletrônico, ao órgão executivo de 
trânsito, é denominado comunicação de venda 
de veículo, sendo obrigatório para o antigo pro-
prietário, nos termos do art. 134 do CTB.

 
Seção I
Da Comunicação de Venda 
do Veículo em Meio Físico

 
Art. 7º o antigo proprietário deverá encaminhar 
ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Es-
tado ou do Distrito Federal de licenciamento do 
veículo, no prazo máximo de trinta dias, a contar 
da data declarada na ATPV, cópia autenticada da 
ATPV devidamente preenchida, datada e assinada 
com reconhecimento de firma.
Parágrafo único. o não atendimento do dis-
posto no caput, ensejará a responsabilidade do 
antigo proprietário pelas penalidades impostas ao 
veículo até a data da comunicação de venda do 
veículo.
 
Art. 8º A comunicação de venda em meio físi-
co poderá ser realizada diretamente pelo antigo 
proprietário, protocolada no órgão ou entidade 
executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito 
Federal em que o veículo estiver registrado, por 
intermédio de cópia autenticada da Autorização 

para Transferência de Propriedade de Veículo - 
ATPV, que consta do verso do Certificado de Re-
gistro de Veículos - CRV, devidamente preenchi-
da, ou em meio eletrônico, por meio do sistema 
eletrônico de comunicação de venda implantado 
pelo DENATRAN na Base Nacional do Sistema RE-
NAVAM, utilizando certificado digital, emitido por 
autoridade certificadora, conforme padrão de In-
fraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Bra-
sil), de propriedade da respectiva parte, ou por 
entidade pública ou privada com atribuição legal 
em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que possuam Termo de auto-
rização do DENATRAN para tanto, ou pelo órgão 
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou 
do Distrito Federal.
 
Seção II
Da Comunicação de Venda 
do Veículo em Meio Eletrônico
 
Art. 9º o antigo proprietário deverá encaminhar 
ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Es-
tado ou do Distrito Federal de licenciamento do 
veículo a transação eletrônica de comunicação de 
venda do veículo no sistema do DENATRAN desti-
nado ao preenchimento da ATPVe.
§ 1º Para que não seja responsabilizado pelas 
penalidades impostas ao veículo após a data 
declarada na ATPVe, até a data da comunicação 
de venda do veículo, o antigo proprietário terá o 
prazo máximo de 30 dias, a contar da data decla-
rada na ATPVe, para realizar o envio da transação 
eletrônica de comunicação de venda do veículo.
§ 2º o disposto no caput será excepcionalizado 
quando o veículo estiver inscrito no sistema RE-
NAVE, conforme normativo específico.
 
Art. 10. A comunicação de venda em meio ele-
trônico poderá ser realizada diretamente pelo an-
tigo proprietário, através do ingresso em sistema 
do DENATRAN, utilizando certificado digital, con-
forme padrão ICP-Brasil, de sua propriedade ou 
por entidades públicas e privadas com atribuição 
legal em conformidade com a Lei nº 8.935, de 
18 de novembro de 1994, que possuam Termo 
de Autorização do DENATRAN para tanto, ou por 
terceiro munido de procuração eletrônica emitida 
por entidade pública ou privada com atribuição 
legal em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 
de novembro de 1994, em nome da parte para a 
realização do procedimento.

 
CaPítUlo iv
do CErtiFiCado ElEtrÔNiCo 
dE rEgistro do vEíCUlo - CrvE
Art. 11. o Certificado Eletrônico de Registro do 
Veículo - CRVe constitui documento eletrônico, 
com as mesmas informações constantes no docu-
mento físico, sendo sua geração de competência 

Resolução do Contran institui o CRV e 
a transferência eletrônica de veículos
CANCELAMENTo oCoRRERá No ATo Do REGISTRo DE óBITo EM CARTóRIo,
EVITANDo o PAGAMENTo DE BENEFÍCIoS INDEVIDoS E FRAuDES BANCáRIAS

JuRÍDICo
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do DENATRAN, bem como sua expedição.
§ 1º o acesso dado ao proprietário e aos órgãos 
ou entidades executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal ao sistema DENATRAN, será 
feito com utilização de certificado digital confor-
me padrão ICP-Brasil.
§ 2º A chancela do dirigente máximo do órgão 
emissor existente no documento físico será subs-
tituída no CRVe pela assinatura eletrônica do diri-
gente máximo do órgão emissor, a qual conferirá 
validade jurídica ao documento eletrônico.
 
Art. 12. o CRVe será expedido apenas a partir 
da entrega do antigo CRV, com o verso, a ATPV, 
devidamente preenchida e assinada pelo antigo 
proprietário com reconhecimento de firma, ao ór-
gão ou entidade executivo de trânsito do Estado 
ou do Distrito Federal de licenciamento do veícu-
lo, no caso de o antigo CRV ser documento físico.
 
Art. 13. A transferência de propriedade do veí-
culo será realizada com a emissão do Certificado 
de Registro do Veículo - CRV, em meio físico ou 
eletrônico, conforme for solicitado pelo novo pro-
prietário.
Parágrafo único. Para solicitar a emissão de 
CRVe, o novo proprietário deverá utilizar siste-
ma do DENATRAN destinado para tal finalidade, 
utilizando certificado digital conforme padrão ICP
-Brasil, de sua propriedade.

 
CaPítUlo v
das ENtidadEs 
Privadas aUtoriZadas
Art. 14. o DENATRAN poderá expedir Termo de 
Autorização para acesso ao(s) sistema(s) destina-
do(s) aos procedimentos previstos nesta Resolu-
ção, conforme normativo que disciplina o acesso 
aos Sistemas e Subsistemas do DENATRAN.
§ 1º Poderão solicitar o acesso a que se refere o 
caput as entidades públicas e privadas previstas 
na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 ou 
entidade privada que tenha como atividade prin-
cipal ou acessória prevista em Lei ou em seu es-
tatuto constitutivo ou contrato social, a prestação 
de serviços inerentes à Comunicação de Venda de 
Veículos, desde que comprove a necessidade de 
acesso aos sistemas e subsistemas do DENATRAN 

para desempenhar tal atividade.
§ 2º o acesso das empresas privadas que trata 
a segunda parte do parágrafo anterior somente 
será liberado após a comprovação de realização 
de contrato de prestação de serviço de comunica-
ção de venda de veículos com as entidades previs-
tas na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
§ 3º As entidades públicas e privadas autoriza-
das para a realização dos procedimentos previs-
tos nesta Resolução deverão atender a todos os 
requisitos e obrigações determinadas por esta 
Resolução e por normatização específica do DE-
NATRAN.
§ 4º É vedada a realização de comunicação de 
venda de veículo por qualquer entidade, pública 
ou privada, que não atenda ao disposto no § 1º 
deste artigo e não possua Termo de Autorização 
do DENATRAN expresso para essa finalidade, ex-
cetuando-se os órgãos ou entidades executivos 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

 
CaPítUlo vi
das disPosiçÕEs FiNais
Art. 15. os órgãos ou entidades executivos de 
trânsito da união, dos Estados e do Distrito Fe-
deral, após registrarem a comunicação de venda 
de veículo nas formas previstas nesta Resolução, 
farão constar obrigatoriamente em seus sistemas, 
com acesso público, a informação de “Comunica-
ção de Venda Ativa”, a qual constará no registro 
do veículo, até que seja realizada a emissão do 
novo CRV ou CRVe.
 
Art. 16. o novo proprietário adotará as provi-
dências necessárias à efetivação da expedição do 
novo CRV ou CRVe, no prazo máximo de trinta 
dias.
Parágrafo único. A data a ser considerada 
como data de transferência do veículo é a data 
declarada no campo “DATA” da ATPV.
 
Art. 17. o descumprimento do prazo disposto 
no art. 16 desta Resolução configura infração pre-
vista no art. 233 do CTB.
 
Art. 18. os procedimentos estabelecidos pela 
presente Resolução poderão ser normatizados 
por meio de portarias, manuais e demais formas 

de orientação adotadas pelo DENATRAN.
 
Art. 19. os órgãos ou entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão 
adotar todas as medidas necessárias, no âmbito 
de suas competências, para viabilizar o cumpri-
mento do disposto na presente Resolução ou em 
normas que a complementem.
 
Art. 20. Em caso de descumprimento de qual-
quer das disposições estabelecidas na presente 
Resolução, o órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal será con-
siderado em situação de irregularidade perante 
o Sistema Nacional de Trânsito e ficará impedi-
do de obter o código numérico de segurança a 
ser utilizado na emissão do CRV, até que sane a 
irregularidade e passe a cumprir com os deveres 
e obrigações estipulados na presente Resolução.
 
Art. 21. Ficam revogadas a Resolução CoNTRAN 
nº 398, de 13 de dezembro de 2011 e a Resolu-
ção CoNTRAN nº 476, de 20 de março de 2014.
 
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor 180 (cen-
to e oitenta) dias após sua publicação.

ELMER COELHO VICENZI
Presidente do Conselho

JOÃO PAULO SYLLOS
Pelo Ministério da Defesa

PAULO CESAR DE MACEDO
Pelo Ministério do Meio Ambiente

RONE EVALDO BARBOSA
Pelo Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil

LUIZ OTÁVIO MACIEL MIRANDA
Pelo Ministério da Saúde

DJAILSON DANTAS DE MEDEIROS
Pelo Ministério da Educação

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações

OLAVO DE ANDRADE LIMA NETO
Pelo Ministério das Cidades
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Governo Federal sanciona 
a Lei nº 13.484/17 e 
cria o Ofício da Cidadania
CARTóRIoS DE REGISTRo CIVIL, INSTALADoS EM ToDoS oS 
MuNICÍPIoS Do PAÍS, Já PoDEM FIRMAR CoNVêNIoS PARA A 
EMISSão DE QuAISQuER DoCuMENToS E SERVIçoS AoS CIDADãoS

CAPA
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Thiago Almeida Garcia, coordenador-geral de Promoção do Registro Civil de Nascimento 
do Ministério dos Direitos Humanos: “será possível mobilizar a rede de cartórios para 
aproximar serviços e facilitar a vida dos brasileiros”

“Queremos maior capilaridade 
aos serviços prestados ao 
cidadão, desburocratizar”

Júlio Lopes, deputado federal (PP-RJ)

Foi publicado no Diário oficial do dia 27 
de setembro a Lei Federal no 13.484/17, 
que transforma os Cartórios de Registro Ci-
vil brasileiros em ofícios da Cidadania. Com 
esta mudança estas unidades poderão, 
mediante parceria com órgãos públicos, 
emitir documentos que antes eram feitos 
apenas em órgãos públicos, como Registro 
Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
Carteira Nacional de habilitação (CNh), Pas-
saporte, Carteira de Trabalho, entre outros 
que venham a ser conveniados.

A mudança visa aproveitar a capilaridade 
dos cartórios (atualmente existem 13.627 
cartórios no Brasil) como braço facilitador 
da obtenção de diversos documentos es-
senciais à cidadania pela população, uma 
vez que os cidadãos deixam de ter que se 
deslocar para os grandes centros em bus-
ca destes serviços. Além disso, visa utili-
zar toda a estrutura física de prestação de 
serviços dos Cartórios (já montada e em 
operação), não incorrendo em gastos aos 
cofres públicos.

hoje, os Cartórios de Registro Civil já 
prestam alguns serviços mediante convênio, 
como o com a Receita Federal do Brasil (RFB) 
para a emissão do número de CPF já na cer-
tidão de nascimento que, em pouco mais de 
um ano, permitiu a inclusão de mais de 1.8 
milhões de CPFs já na certidão de nascimen-
to, além do cancelamento do número em 
caso de falecimento do titular. No entanto, 
o processo para formalização destes convê-
nios é burocrático e depende de autoriza-
ções de diversos órgãos públicos.

Para o presidente da Associação dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais do Brasil (Ar-
pen-Brasil), Arion Toledo Cavalheiro Junior, 
esta mudança será exclusivamente benéfica 
para a população. “Desburocratização. Este 
é o carro-chefe do ofício da Cidadania, pois 
documentos que antes a pessoa só podia 
tirar em postos autorizados pelo Governo 
e que estavam apenas em grandes cidades, 
poderão ser feitos no Cartório mais próximo 
da casa do cidadão, sem que ela se deslo-
que grandes distâncias para realizar esta ta-
refa e sem precisar agendar”, destacou.

Favorável à medida, o deputado Júlio 
Lopes (PP-RJ), autor de emenda aprova-

da pelo Senado, disse que atualmente as 
prefeituras já podem emitir a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, o Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) e outros documen-
tos, mas, por questões de organização e 
de custo, acabam obrigando os cidadãos 
a se deslocarem por longas distâncias até 
agências do Ministério do Trabalho ou da 
Receita Federal.

“Agora é Lei. o presidente Michel Temer 
sancionou a MP 776 que cria os ofícios da 
Cidadania e transforma os ofícios de Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais em ofícios da 
Cidadania. o cartório será o local onde o 
cidadão vai poder cuidar de todos os docu-
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mentos que se referem à sua cidadania, a 
sua relação com o Estado, simplificando a 
sua vida, fazendo com que tudo seja mais rá-
pido, mais simples e mais barato. Trata-se de 
um grande avanço para o Estado brasileiro e 
para toda a população”, destaca o deputado.

Ao falar na defesa da emenda aprovada 
pelo Congresso Nacional, Júlio Lopes desta-
cou a importância dos serviços do Registro 
Civil. “os Cartórios de Registro Civil são um 
sucesso que o Brasil desconhece. Apesar de 
serem o lado mais pobre dos cartórios, pois 
são aqueles que lutam com mais dificulda-
de, foram aqueles que levaram o Brasil a ter 
um dos menores índices de cobertura dos 
nascidos vivos. o Brasil hoje tem só 1,5% 

de falta de registro civil de nascido vivo. Até 
os EuA têm um índice maior do que o nos-
so”, afirmou.

o Poder Executivo também se manifes-

CAPA

Desde dezembro de 2015, 1.8 milhão de CPFs foram emitidos diretamente nos Cartórios de Registro Civil do Brasil

“os cartórios facilitam a vida do 
cidadão em todo o interior dos 
estados, pois estão presentes 
em todos os municípios”

Maria Gorete, deputada federal (PR/PP)

tou favorável ao projeto, principalmente por 
seus efeitos benéficos para a população das 
menores localidades do País. “Com a possi-
bilidade de ampliar os serviços ao cidadão 

Adriane Medeiros Melo, do Ministério do Planejamento: 
“contribuição para a sustentabilidade de toda a atividade no País”

Número de CPFs emitidos em certidões
de nascimento por Estado
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Quais serviços podem estar no Ofício da Cidadania?

Passaportes
Mediante convênio com a Polícia 

Federal do Brasil, os cartórios 
podem realizar os processos 
de solicitação e entrega de 
passaportes à população de 

cidades que não possuam postos 
da Polícia Federal.

Carteira de Trabalho
Convênio com o Ministério 

do Trabalho para a entrega da 
carteira de trabalho aos cidadãos 
em municípios onde não houver 
posto do Ministério do Trabalho.

Carteira de 
Identidade

Convênio com órgãos emissores 
para a entrega de documentos 

aos cidadãos em municípios 
onde não existir de posto da 

entidade emissora.

CPF
Convênio já em andamento 

com a Receita Federal permitiu 
a emissão de 1 milhão e 800 

mil CPFs gratuitos já no ato do 
registro de nascimento, assim 

como o cancelamento dos 
documentos de pessoas falecidas.

Título de Eleitor
Através de convênio com o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), os cartórios podem 

realizar a emissão de títulos 
de eleitores para os cidadãos.
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“Com a possibilidade de ampliar 
os serviços ao cidadão nos 
cartórios de Registro Civil será 
possível mobilizar a rede de 
cartórios, presente em quase 
todos os municípios brasileiros, 
com fé pública, e infraestrutura 
adequada ao atendimento 
aos cidadãos, para aproximar 
serviços e facilitar a vida dos 
brasileiros em relação às suas 
demandas documentais”

Thiago Almeida Garcia, coordenador-
geral de Promoção do Registro Civil de 
Nascimento do Ministério dos Direitos 
Humanos

Alex Canziani, deputado federal (PTB/PR): “os cartórios estão em todas as cidades do País”

nos cartórios de Registro Civil será possível 
mobilizar a rede de cartórios, presente em 
quase todos os municípios brasileiros, com 
fé pública, e infraestrutura adequada ao 
atendimento aos cidadãos, para aproximar 
serviços e facilitar a vida dos brasileiros em 
relação às suas demandas documentais”, 
explica Thiago Almeida Garcia, coordena-
dor-geral de Promoção do Registro Civil de 
Nascimento do Ministério dos Direitos hu-
manos. “Acreditamos também que as pos-
sibilidades abertas pela MP possibilitam uma 
maior sustentabilidade para os cartórios de 
registro civil, evitando o fechamento de ofí-
cios em cidades menores”, completou.

“Essa emenda dá a possibilidade para 
os cartórios, que são delegados do servi-
ço público, atenderem necessidades da 
população, facilitando a vida das pessoas. 
os cartórios estão em todas as cidades do 
País, são delegados do Poder Público, e são 
importantes para poder desenvolver ativi-
dades que o Estado, muitas vezes, não tem 
condições de fazer”, explica o deputado 
federal Alex Canziani (PTB-PR).

De acordo com Adriane Medeiros Melo, 
chefe do Departamento de Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, 
a Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (Setic), enquanto repre-
sentante do Ministério no Comitê Gestor 
do Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil (CGSirc), “a possibilidade de 
remuneração dos cartórios de Registro Civil 
pela prestação de outros serviços, na forma 
do ofício da cidadania, contribui para a sus-
tentabilidade de toda a atividade no País”. 
“Este é um requisito importante, apresen-
tado pelos próprios cartórios no Comitê, 
para melhorar a qualidade, bem como para 
ampliar a abrangência dos dados enviados 
ao Sirc”, afirmou. 

“Nós conseguimos aprovar melhorias na 
MP 776 no Senado. Além da proposta origi-
nal, que é meritória e relevante, aprovamos 
uma emenda que prevê que os ofícios do 
Registro Civil das Pessoas Naturais passem a 
ser considerados ofícios da cidadania”, disse 
o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). 
“Na prática, estamos permitindo que os Car-
tórios possam prestar serviços de cidadania, 
como emitir carteira de identidade e carteira 
do trabalho, por exemplo, na forma prevista 
em convênio. Ali mesmo no cartório, as pes-
soas vão poder emitir seus documentos. Isso 
significa menos burocracia e mais facilidade 
para o cidadão”

“Queremos maior capilaridade aos ser-
viços prestados ao cidadão, desburocrati-
zar. Ninguém está querendo avançar nas 
competências dos cartórios, nem dar a eles 
qualquer atribuição estranha às suas atri-
buições originárias”, finalizou o deputado 
Júlio Lopes.

“os cartórios estão em 
todas as cidades do País, são 
delegados do Poder Público, 
e são importantes para poder 
desenvolver atividades que o 
Estado, muitas vezes, não tem 
condições de fazer”

Alex Canziani, deputado federal (PTB-PR)

CAPA
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Lei Federal nº 13.484, 
de 26 de setembro de 2017

Altera a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre os registros públicos.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Na-
cional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigo-
rar com as seguintes alterações:

“Art. 19...
§ 4o As certidões de nascimento mencionarão a data em que foi 
feito o assento, a data, por extenso, do nascimento e, ainda, ex-
pressamente, a naturalidade...” (NR)

“Art. 29...
§ 3º os ofícios do registro civil das pessoas naturais são conside-
rados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros 
serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em creden-
ciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades inte-
ressadas.
§ 4º o convênio referido no § 3o deste artigo independe de homo-
logação e será firmado pela entidade de classe dos registradores 
civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão 
ou da entidade interessada.” (NR)

“Art. 54...
9º) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas tes-
temunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem as-
sistência médica em residência ou fora de unidade hospitalar ou 
casa de saúde;
10) o número de identificação da Declaração de Nascido Vivo, com 
controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro tardio 
previsto no art. 46 desta Lei; e
11) a naturalidade do registrando...
§ 4º A naturalidade poderá ser do Município em que ocorreu o nas-
cimento ou do Município de residência da mãe do registrando na 
data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e 
a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento.” 
(NR)

“Art. 70...
1º) os nomes, prenomes, nacionalidade, naturalidade, data de nas-
cimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges;...” 
(NR)

“Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial 
de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do 
de cujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu 
domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista 
do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, 
de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado 
a morte...” (NR)

Lei nº 13.484/17 altera o registro de nascimento no País
“Art. 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que 
constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de 
petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico.

Parágrafo único. Nas hipóteses em que o oficial suspeitar de 
fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação 
apresentada para fins de averbação, não praticará o ato preten-
dido e submeterá o caso ao representante do Ministério Público 
para manifestação, com a indicação, por escrito, dos motivos da 
suspeita.” (NR)

“Art. 110. o oficial retificará o registro, a averbação ou a anota-
ção, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição 
assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, inde-
pendentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do 
Ministério Público, nos casos de:

I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação 
imediata de necessidade de sua correção;
II - erro na transposição dos elementos constantes em ordens e 
mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros 
títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento 
utilizado para a referida averbação e/ou retificação ficará arquivado 
no registro no cartório;
III - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à nume-
ração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data 
do registro;
IV - ausência de indicação do Município relativo ao nascimento ou 
naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir descrição 
precisa do endereço do local do nascimento;
V - elevação de Distrito a Município ou alteração de suas nomen-
claturas por força de lei.

§ 1o (Revogado).

§ 2o (Revogado).

§ 3o (Revogado).

§ 4o (Revogado).

§ 5o Nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao 
oficial, por si ou por seus prepostos, não será devido pelos interes-
sados o pagamento de selos e taxas.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de setembro de 2017; 
196º da Independência 

e 129º da República.

MICHEL TEMER 
José Levi Mello do Amaral Júnior 

Gerlane Baccarin 
Eliseu Padilha
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É de autoria do deputado Júlio Lopes (PP
-RJ) a emenda do Projeto de Lei de Conver-
são 24/17 (Medida Provisória n° 776/2017) 
que permitiu aos cartórios de Registro Civil 
a prestação de outros tipos de serviços para 
a população. 

Chamada de ofício da Cidadania, a me-
dida visa levar aos cartórios dos pequenos 
municípios brasileiros diversos serviços 
que hoje só podem ser encontrados nos 
grandes centros. “Vamos ter um balcão de 
atendimento da sociedade com a capacida-
de de oferecer múltiplos serviços sociais de 
grande necessidade do cidadão”, destaca.

Nesta entrevista, o deputado fala sobre a 
importância da aprovação do projeto e os 
motivos que o levaram a criar a emenda. 

Revista do Irpen-PR - Como avalia a 
sanção da Lei nº 13.484/17 e quais se-
rão seus impactos para a sociedade?
Deputado Júlio Lopes – Agora é Lei. o 
presidente Michel Temer sancionou a MP 
776 que cria os ofícios da Cidadania e 
transforma os ofícios de Registro Civil de 
Pessoas Naturais em ofícios da Cidadania. 
o cartório será o local onde o cidadão vai 
poder cuidar de todos os documentos que 
se referem à sua cidadania, a sua relação 
com o Estado, simplificando a sua vida, fa-
zendo com que tudo seja mais rápido, mais 
simples e mais barato. Trata-se de um gran-
de avanço para o Estado brasileiro e para 
toda a população.

“Estamos apoiando e ampliando 
os serviços de cidadania”
AuToR DA EMENDA QuE INSTITuIu o oFÍCIo DA CIDADANIA No REGISTRo 
CIVIL, DEPuTADo JúLIo LoPES (PP-RJ), FALA SoBRE oS BENEFÍCIoS DA EXTENSão 
DE DIVERSoS SERVIçoS SoCIAIS AoS PEQuENoS MuNICÍPIoS BRASILEIRoS

Júlio Lopes, deputado federal (PP-RJ): “Vamos ter um balcão de atendimento da 
sociedade com a capacidade de oferecer múltiplos serviços sociais de grande necessidade 
do cidadão”

CAPA

“Com o ofício da Cidadania e 
a possibilidade de os cartórios 
realizarem outras necessidades 
da cidadania vamos levar à 
população de regiões remotas 
e distantes os serviços de 
emissão de carteira de trabalho, 
CPF, carteira de identidade, 
entre outros que possam ser 
executados”
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“o cartório será o local onde 
o cidadão vai poder cuidar 
de todos os documentos que 
se referem à sua cidadania, 
a sua relação com o Estado, 
simplificando a sua vida, 
fazendo com que tudo seja 
mais rápido, mais simples e 
mais barato”

Revista do Irpen-PR – Como foi a apro-
vação desta proposta no Congresso 
Nacional?
Deputado Júlio Lopes - Acredito que a 
votação não foi mais tranquila porque as 
pessoas ainda não conhecem o propósito 
do ofício da Cidadania. Conseguimos bas-
tante apoio, mas setores da esquerda ainda 
questionam muito a ampliação do trabalho 
dos cartórios de Registro Civil. Mas, ao lon-
go do tempo, vão perceber que o que esta-
mos apoiando e ampliando são os serviços 
de cidadania. Aqueles que serão capazes 
de estender ao cidadão mais conforto, 
mais comodidade.

Revista do Irpen-PR - Uma das prin-
cipais mudanças que a medida traz é 
com relação ao registro de naturalida-
de. Qual a importância dessa altera-
ção?
Deputado Júlio Lopes - Essa mudança 
permite que o cidadão seja registrado na 
cidade que tem desejo ou que tenha uma 
relação emocional, afetiva. o que faz mui-
to sentido. Por que de fato, você tem um 
número enorme de municípios que não 
têm maternidade. E assim ficam prejudica-
dos no que se trata do registro de nascidos 
vivos. o que faz inclusive que o dimensio-
namento das estatísticas relativas aos Es-
tados tenha distorções. Afinal de contas, 
as pessoas foram até o município vizinho, 
nasceram, mas a tendência é de que retor-
nem ao seu município de origem. Aquele 
que supostamente têm vínculo. Portanto, é 
muito importante para o pais, para as es-
tatísticas, para todo o controle, e para as 
próprias pessoas, que tenhamos feito essa 
adequação para que cada cidadão possa 
escolher onde registrar seu filho indepen-
dentemente daquele lugar específico que 
ele tenha nascido. 

Revista do Irpen-PR - Qual a impor-
tância dos ofícios de cidadania - uma 
emenda proposta pelo deputado na 
Medida Provisória? 
Deputado Júlio Lopes - A nossa ideia foi 
exatamente estender a cidadania às mais 
diversas áreas do Brasil, com a maior ca-
pilaridade possível. Você tem muitos distri-

tos distantes, áreas remotas em que alguns 
serviços não chegam, mas que possuem 
cartórios de Registro Civil. E agora, com o 
ofício da Cidadania e a possibilidade de os 
cartórios realizarem outras necessidades 
da cidadania, vamos levar à população de 
regiões remotas e distantes os serviços de 
emissão de carteira de trabalho, CPF, car-
teira de identidade, entre outros que pos-
sam ser executados. Isso vai facilitar muito 
a questão de deslocamento, a questão de 
tempo, de facilidade e de comodidade na 
vida do cidadão. Por isso, fiz essa emenda 
para permitir que os Cartórios de Registro 
Civil possam receber outros serviços, de 
outros convênios, e não especificamente só 
aqueles para os quais foram originalmente 
criados. Vamos ter um balcão de atendi-
mento da sociedade com a capacidade de 
oferecer múltiplos serviços sociais de gran-
de necessidade do cidadão. 

Revista do Irpen-PR - Também foi 
criada a possibilidade de que erros 
básicos sejam corrigidos nos cartórios 
sem a necessidade de um processo ju-
dicial. Que tipos de correções poderão 
ser feitas? Como avalia essa possibi-
lidade? Que benefícios esse recurso 
pode trazer para a sociedade?
Deputado Júlio Lopes - Poderão ser al-
terados erros redacionais, de notas, nomes 
escritos de maneira equivocada, enfim, 
aqueles básicos que podem ser corrigidos 
diretamente nos cartórios. Essa também é 
outra medida de desburocratização porque 
muitas pessoas têm o seu nome escrito 
errado, escrito de uma forma em que a 
grafia incomoda e que poderão fazer es-
sas pequenas correções nos cartórios di-
retamente. São uma série de melhorias e 
adaptações que fizemos na legislação para 
tornar melhor a vida do cidadão. Em conse-
quência disso, tivemos uma aprovação e a 
consequente sanção completa da proposta 
pelo presidente da República.

Revista do Irpen-PR - Qual a importân-
cia da naturalidade na criação de vín-
culos e sentimento de pertencimento?
Deputado Júlio Lopes - É o sentido de 
pertencer a uma cidade. De fazer parte da-

quela comunhão de pessoas. De ter uma 
relação com aquela comunidade, com al-
guns aspectos geográficos, com alguns as-
pectos sociais e de cultura daquela cidade, 
daquela região. E isso é muito importante. 
Mas a lei impunha que a criança fosse re-
gistrada no local de nascimento, só que 
é muito mais inteligente poder registrar o 
nascimento de fato, complementando com 
a localidade a qual ele pretende pertencer. 
ou seja, o cidadão nasceu no Rio de Janei-
ro, mas é natural de Petrópolis, Caxias, seja 
onde for.

Revista do Irpen-PR - Qual a impor-
tância da atividade dos cartórios para 
a sociedade? Como avalia esse papel?
Deputado Júlio Lopes - Considero que 
os cartórios, principalmente os de Registro 
Civil, vem fazendo um bom trabalho para 
a sociedade brasileira. Eu inclusive tinha 
uma imagem ruim dos cartórios. o Direito 
cartorial é muito antigo e passa uma ideia 
de beneficiário, de concessionário, de um 
serviço público e com atrasos. Mas quando 
fui verificar, percebi que de fato os registra-
dores civis brasileiros realizam um trabalho 
competente quanto ao registro de nascidos 
vivos no Brasil. Nós somos um dos países 
com menor índice de subregistro do mun-
do. E graças ao trabalho competente dos 
cartórios. E agora, eles vão desempenhar 
esse novo papel com eficácia e competên-
cia para que possamos ter um aprimora-
mento da sociedade. 
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A Prática no Registro Civil 
das Pessoas Naturais
PRoCuRAção PARA CASAMENTo

oPINIão

Por Cristina Castelan Minatto, Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas e de Títulos e Documentos da Comarca de Içara/SC
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“A formatação que as normas 
legais impõem ao cuidar da 
instituição do casamento requer 
cautela do registrador civil 
para que em hipótese alguma 
a segurança do ato se perca 
na representatividade dúbia 
dos interesses, os quais podem 
divergir mesmo no casamento.”

Art. 661. O mandato em termos gerais só 
confere poderes de administração. § 1o 
Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar 
outros quaisquer atos que exorbitem da ad-
ministração ordinária, depende a procura-
ção de poderes especiais e expressos. (grifei) 

A possibilidade de fazer-se representar no 
ato de habilitação para o casamento civil está 
confirmada pelo disposto no art. 1530 do Có-
digo Civil. 

Art. 1.530. O oficial do registro dará aos 
nubentes ou a seus representantes nota da 
oposição, indicando os fundamentos, as 
provas e o nome de quem a ofereceu. (grifei) 

Instrumento Público ou Particular? 

A habilitação para casamento não exige for-
ma solene, entretanto, requer “formalização” 
que atenda os requisitos do Código Civil (art. 
1525 e segs) e Lei Especial (Lei. 6015/73, art. 
67 e segs). Assim, tratando-se de processo 
administrativo que visa qualificar os preten-
dentes para o ato do casamento, não exige 
representação de mandatário através de ins-
trumento público, bastando que a outorga 
seja manifestada por escrito, através de ins-
trumento particular. 

Art. 657. A outorga do mandato está sujei-
ta à forma exigida por lei para o ato a ser 
praticado. Não se admite mandato verbal 
quando o ato deva ser celebrado por escri-
to. (grifei) 

As condições de formalização do mandato 
outorgado pela escrita, também está sujeita 
a norma legal, impondo afastamento de libe-
ralidade das partes (“não se admite mandato 
verbal”), fato que indica a necessidade de cla-
reza e objetividade na outorga, como ainda 
veremos no dispositivo a seguir. 

Art. 654. Todas as pessoas capazes são 
aptas para dar procuração mediante ins-
trumento particular, que valerá desde que 
tenha a assinatura do outorgante. § 1o O 
instrumento particular deve conter a indica-
ção do lugar onde foi passado, a qualifica-
ção do outorgante e do outorgado, a data 
e o objetivo da outorga com a designação 
e a extensão dos poderes conferidos.(grifei) 

§ 2o O terceiro com quem o mandatário tra-
tar poderá exigir que a procuração traga a 
firma reconhecida. 

Reconhecimento de firma? Como visto aci-

ma, o dispositivo deixa ao alvedrio do terceiro 
receptor da Procuração Particular a exigên-
cia ou não do reconhecimento de firma. Em 
que pese o próprio código civil dispensar o 
reconhecimento de firmas, através da inter-
pretação que se dá ao art. 221, assim como 
a norma que formaliza a dispensabilidade do 
reconhecimento de firmas e autenticações de 
documentos, (mesmo que ainda padeça de 
regularização no âmbito dos serviços alheios a 
administração pública federal, que já está sob 
o comando do Decreto 9.094/2017), precisa-
mos observar uma questão de interpretação 
sistêmica e teleológica da legislação aplicável 
a espécie. 

Afastemos a aplicabilidade do art. 221 à pro-
curação particular para uso no âmbito do 
processo de habilitação, assim como qualquer 
outra no âmbito do Registro Público, eis que 
a situação prevista no art. 221 está restrita ao 
relacionamento das partes na esfera privada. 
Para ter efeito em relação a terceiros, requer-
se sua inscrição no Registro Público para opo-
nibilidade, em face da publicidade, e, ainda, 
com firma reconhecida, pois é o que se obser-
va na leitura do art. 158 da Lei 6.015/73, Lei 
de Registros Públicos, de caráter Especial e, 
portanto, excepcional a espécie. 

Art. 158. As procurações deverão trazer re-
conhecidas as firmas dos outorgantes. 

Em que pese o dispositivo citado estar inseri-
do no Capítulo destinado à especialidade de 
Registro de Títulos e Documentos, a norma é 
especial, imperativa, de ordem pública e de 
natureza substantiva, que representa condi-
ção de registrabilidade no âmbito do registro 
público. Fosse de se desconsiderar a assertiva, 
estar-se-ia obstaculizando a segurança jurídi-
ca do registro publico, propugnando por uma 
eficácia contida, o que não se coaduna com 
a gene registraria. É, portanto, o art. 158, 
norma que prevalece sobre as normas gerais, 
como o são as normas do direito civil. 

Se observarmos a legislação que trata dos 
mandatos por instrumento particular, en-
contraremos somente as exceções ao uso 
do reconhecimento de firma, como no caso 
dos instrumentos outorgados aos advogados 
para atividade ad judicia. Presumiu o legisla-
dor, portanto, que a procuração fora outor-
gada diante do causídico e que este detém 
nas suas prerrogativas o direito de representar 
seu cliente sem a necessidade de que a firma 
do outorgante seja comprovada pelo ato de 
reconhecimento público, pois a verdade da 
representação está na ética advocatícia.

Na impossibilidade de um ou ambos os nu-
bentes compareceram perante o oficial do 
Registro Civil para protocolar o pedido de 
habilitação para casamento civil, ou religioso 
com efeitos civis, poderá fazer-se (ou pode-
rão) representar por mandatário devidamente 
nomeado através do instrumento de mandato 
denominado Procuração. Esta procuração é o 
instrumento que entabula o ato civil voluntá-
rio de representação. 

Art. 116. A manifestação de vontade pelo 
representante, nos limites de seus poderes, 
produz efeitos em relação ao representado. 

Art. 653. Opera-se o mandato quando al-
guém recebe de outrem poderes para, em 
seu nome, praticar atos ou administrar in-
teresses. A procuração é o instrumento do 
mandato. 

Do art. 653, extrai-se “praticar atos”. Na pro-
curação para habilitação e consequente casa-
mento, não há administração de interesses, 
mas sim um mandato limitado a prática de 
ato, dentro dos limites delineados no instru-
mento, o que repele a procuração para atos 
de administração, comumente outorgada em 
termos gerais e amplos, quando alguém quer 
fazer- se representar em situações futuras e 
incertas, muitas, ainda, não previsíveis. o 
casamento, entretanto, não é ato a ser pra-
ticado com qualquer pessoa ou a qualquer 
tempo, mas ato que o interessado, de comum 
acordo com seu pretendente, o prevê e deli-
neia. E essa previsão de poderes especiais está 
determinada no Código Civil. 

Art. 1.542. O casamento pode celebrar-se 
mediante procuração, por instrumento pú-
blico, com poderes especiais. (grifei) 

Ademais, o próprio Código estabelece que 
sejam poderes expressos.
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A atenção do Registrador e do Notário, por-
tanto, está sempre direcionada a partir de re-
gras básicas de Direito Público e não do Direi-
to Privado. Dessa bipartição do Direito é que 
se afastam as celeumas diárias de particulares 
buscarem discussões nos balcões dos Cartó-
rios exigindo do Registrador ou do Notário, 
“que façam como ele pede, pois não há ve-
dação legal ou mesmo sua previsão”, então, 
tudo que não é proibido é permitido. Enga-
na-se o particular, eis que o Registrador age, 
primordialmente, no seu múnus publico de 
preservar a legalidade dos seus atos com base 
em fazer somente o que é permitido, exata-
mente na forma e modo como descrito em 
lei. A necessidade de haver reconhecimento 
de firma na procuração para atos de Regis-
tro Público está na segurança jurídica que se 
impõe como corolário das práticas de registro 
e, ademais, está permitida no próprio Código. 
(art. 654, 2o - citado) 

Mas e a forma da procuração 
para o ato do casamento? 

o casamento é ato solene. 

Art. 1.514. O casamento se realiza no mo-
mento em que o homem e a mulher ma-
nifestam, perante o juiz, a sua vontade de 
estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os de-
clara casados. 

Sendo, entretanto, de interesse do mandante 
fazer-se representar também no ato solene 
do casamento, então a procuração deverá ser 
outorgada por instrumento público, pois pú-
blico é o ato do casamento. E quanto a isto, 
a legislação civil deixou a questão resolvida e 
sem azo a dúvidas, eis que assim dispõe: 

Art. 1.542. O casamento pode celebrar-se 
mediante procuração, por instrumento pú-
blico, com poderes especiais. (grifei) 

Procuração por instrumento público é aque-
la lavrada em Notas de Tabelião. Conclui-se, 
neste ínterim, que o instrumento particular 
poderá ser utilizado para a parte administra-
tiva do Processo, mas não para o ato solene. 
Assim, uma só procuração instrumentalizada 
de forma pública, nomeando um só manda-
tário, poderá ser utilizada para todo o pro-
cessamento e finalização, observando-se que 
a forma especial demanda que constem no 
instrumento todas as informações pertinentes 
aos requisitos que cabe ao mandante expres-
sar, sem risco, assim, de insegurança para o 
oficial de Registro lavrar o ato de acordo com 
a vontade do mandante.

Representar perante o Oficial? 

A procuração é para que o interessado esteja 
representado perante o Registrador Civil, afim 
de que promova os atos necessários para a 
habilitação e/ou conseqüente Ato Solene do 
Casamento. 

Art. 1.526. A habilitação será feita pesso-
almente perante o oficial do Registro Civil, 
com a audiência do Ministério Público. 

Entretanto, convém ressalvar que os poderes 
especiais expressos conterão elementos de 
escolha do nubente, dentre eles, o regime de 
bens. Salvo a escolha ser do Regime de Bens 
Legal aplicável a situação dos nubentes, have-
rá a necessidade de o interessado também se 
fazer representar perante o Tabelião de No-
tas. Dependendo da Divisão e organização do 
sistema Extrajudicial do Estado, o Registrador 
Civil tem ou não a atribuição de Notas. Inobs-
tante, pela liberdade de escolha do Tabelião, 
o mandato também deverá apontar a repre-
sentatividade do interessado para, perante o 
Tabelião de Notas, promover os atos necessá-
rios à lavratura de pacto antenupcial. 

Art. 1.536. Do casamento, logo depois de 
celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de 
registro. No assento, assinado pelo presi-
dente do ato, pelos cônjuges, as testemu-
nhas, e o oficial do registro, serão exarados: 
(...) 
VII - o regime do casamento, com a decla-
ração da data e do cartório em cujas notas 
foi lavrada a escritura antenupcial, quando 
o regime não for o da comunhão parcial, ou 
o obrigatoriamente estabelecido. 
Art. 1.640. Não havendo convenção, ou 
sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto 
aos bens entre os cônjuges, o regime da co-
munhão parcial. Parágrafo único. Poderão 
os nubentes, no processo de habilitação, 
optar por qualquer dos regimes que este 
código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á 
a termo a opção pela comunhão parcial, fa-
zendo-se o pacto antenupcial por escritura 
pública, nas demais escolhas. 

Prazo de validade da procuração 

A procuração para casamento tem prazo de 
validade expresso em lei, qual seja, de (90) 
noventa dias. 

Art. 1542. (...) § 3o A eficácia do mandato 
não ultrapassará noventa dias. 

A procuração instrumentaliza o mandato, 

Mandato Plural? 

Em que pese os interesses dos pretendentes 
sejam convergentes, estando acordados so-
bre o uso dos nomes, a escolha do regime 
de bens, a data de realização do casamento e 
outras questões intrínsecas ao processamen-
to da habilitação e consequente casamento, 
caso ambos se fizerem representar por man-
datários, devem optar por representantes dis-
tintos. 

A formatação que as normas legais impõem 
ao cuidar da instituição do casamento requer 
cautela do registrador civil para que em hipó-
tese alguma a segurança do ato se perca na 
representatividade dúbia dos interesses, os 
quais podem divergir mesmo no casamento. 

Art. 119. É anulável o negócio concluído 
pelo representante em conflito de interesses 
com o representado, se tal fato era ou devia 
ser do conhecimento de quem com aquele 
tratou. 

Exemplo seria na hipótese de surgimento de 
oposição de impedimentos, por desconheci-
mento de um nubente acerca do impedimen-
to do outro; ou, ainda, no caso da desistência 
de um nubente, comunicado ao seu represen-
tante. 

Art. 1.542. O casamento pode celebrar-se 
mediante procuração, por instrumento pú-
blico, com poderes especiais. § 1o A revo-
gação do mandato não necessita chegar ao 
conhecimento do mandatário; mas, celebra-
do o casamento sem que o mandatário ou 
o outro contraente tivessem ciência da revo-
gação, responderá o mandante por perdas 
e danos. 

Enfim, na questão da convergência, ela é 
inicial e assim permanecerá se não ocorrer o 
conflito. havendo o conflito, portanto, não 
haverá possibilidade de um só mandatário 
atuar de acordo com o interesse dos seus 
mandantes, por óbvio.

Inobstante essa facilidade, poderá o man-
dante participar de um ou outro estágio do 
processamento, seja da habilitação e fazer-se 
representar por mandatário na solenidade do 
casamento, ou vice-versa. Possível, ainda, ter 
um representante para cada ato, em docu-
mentos distintos, seja ambos por instrumento 
público ou, particular na habilitação e público 
para o casamento.
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“Só procuração 
instrumentalizada de forma 
pública, nomeando um só 
mandatário, poderá ser utilizada 
para todo o processamento e 
finalização, observando-se que 
a forma especial demanda que 
constem no instrumento todas 
as informações pertinentes aos 
requisitos que cabe ao mandante 
expressar, sem risco, assim, de 
insegurança para o oficial de 
Registro lavrar o ato de acordo 
com a vontade do mandante.”

os demais procedimentos, como a tradução 
aqui no Brasil e posterior registro no Cartório 
de Títulos e Documentos, são condições de 
legalidade, ex vi, arts. 129, 6o e 148 da Lei 
6015/73 – Lei de Registros Públicos. 

CoNClUsão 

Como receptor da procuração, o Registrador 
deve observar os procedimentos e previsões 
legais de sua utilização. Não é uma procura-
ção para o interessado tratar com o seu pre-
tendente, mas uma procuração para o inte-
ressado fazer-se representar perante o oficial 
de Registro. É muito importante que o Regis-
trador Civil tome cautela nos preparativos à 
prática dos seus atos. A eficácia é requisito 
indispensável e deve ser perseguido. o meio 
para atingi-la requer certeza de que o faz na 
forma mais segura possível. 

Balizar procedimentos recorrendo a leitura sis-
têmica das normas, observando sempre a sua 
atuação de agente público e não no interesse 
privado das partes; e, ainda, perquirindo-se a 
todo instante e modo de qual o caminho ideal 
prescrito nas normas, faz do registrador um 
eficaz repressor de demandas judiciais futuras. 

A Procuração para o casamento é para re-
presentar o interessado perante o oficial do 
Registro, não para substituir. Não há outorga 
de poderes, mas uma “extensão do braço”, 
como se o mandante utilizasse as mãos de 
outra pessoa somente para assinar o que es-
colhe, o que o faz por sua liberalidade e von-
tade, e, jamais, por escolha do mandatário.

Quanto à revogação, tanto a procuração 
para habilitação quanto a que seja fornecida 
também ou apenas para a solenidade, deverá 
ocorrer pelo meio instrumental utilizado para 
aquela que se revoga. Se particular, que o seja 
por instrumento particular ou público; se pú-
blico, somente por documento público. 

Art. 1.542. (...) § 4o Só por instrumento pú-
blico se poderá revogar o mandato. 
Esta regra do 1542, reafirmo, refere-se a pro-
curação para a Solenidade. 

Art. 682. Cessa o mandato: I - pela revoga-
ção ou pela renúncia; 
II - pela morte ou interdição de uma das par-
tes; III - pela mudança de estado que inabi-
lite o mandante a conferir os poderes, ou o 
mandatário para os exercer; IV - pelo térmi-
no do prazo ou pela conclusão do negócio. 

Procuração Consular 
e Procuração Estrangeira 

“A Procuração lavrada em Repartição Consu-
lar brasileira é o mandato pelo qual alguém 
(“outorgado”) recebe de outrem (“outorgan-
te”) poderes para, em seu nome, praticar 
atos ou administrar interesses no território 
brasileiro. Todo ato lícito pode ser objeto de 
mandato, com exceção do testamento, do 
depoimento pessoal e da adoção.” 

“A procuração por instrumento público será 
lavrada no Livro de Procurações da Reparti-
ção Consular. O Posto poderá lavrar procu-
rações para cidadãos brasileiros e estrangei-
ros portadores de documento de Registro 
Nacional de Estrangeiro (RNE) válido (...) 

“Estrangeiros que não possuem o RNE po-
derão lavrar procuração de duas formas: (a) 
procuração pública: o documento deverá 
ser lavrado perante notário público local, le-
galizado na Repartição Consular, traduzido 
no Brasil (por tradutor público juramentado) 
e transcrito em Cartório de Registro de Títu-
los e Documentos no Brasil; b) procuração 
particular.” 
(excertos da orientação disponível no portal 
Consular – Ministério das Relações Exteriores) 

Com a adesão do Brasil a Convenção da haia 
para validade de documentos públicos en-
tre os países signatários, caso o documento 
estrangeiro tenha origem em um dos países 
signatários, a procuração lavrada por Notá-
rio estrangeiro deverá ser “apostilada” pela 
autoridade Apostilante no país de origem (e 
não “legalizada” no Consulado Brasileiro). 

como já observado, e nela estarão especifica-
das as informações de escolha do pretenden-
te-mandante, quais sejam, os que informaria 
pessoalmente ao oficial do Registro Civil, 
acerca do nome, regime de bens e com quem 
casa. o processamento da habilitação requer 
a entrega de documentos e declarações ao 
oficial Registrador, pelos nubentes ou seus 
representantes legais (tutores, curadores ou 
procuradores), que, publicará os editais por 
15 (quinze) dias e realizará a solenidade presi-
dida pelo Juiz de Casamentos, no prazo de 90 
dias, a contar da data em que os pretenden-
tes estiverem habilitados para o casamento. 

Art. 1.531. Cumpridas as formalidades dos 
arts. 1.526 e 1.527 e verificada a inexistên-
cia de fato obstativo, o oficial do registro 
extrairá o certificado de habilitação. 

Art. 1.532. A eficácia da habilitação será de 
noventa dias, a contar da data em que foi 
extraído o certificado. 

o art. 1542 refere-se ao mandato para a ce-
lebração do casamento e não para a habilita-
ção. Assim, compreende-se que PARA A So-
LENIDADE, o legislador buscou acompanhar 
o prazo de validade de habilitação, também 
para a procuração. De qualquer sorte, contar-
se-á a validade do mandato, a partir da sua 
outorga, até completar 90 (noventa) dias, ou, 
no máximo, até os 90 (noventa) dias da vali-
dade da habilitação, se ocorrer antes daque-
le, eis que sendo ineficaz a habilitação pelo 
decurso de prazo, ineficaz se torna a repre-
sentação. 

De qualquer forma, nada impede que a pro-
curação tenha termo inicial de eficácia. 

Art. 131. O termo inicial suspende o exercí-
cio, mas não a aquisição do direito. 

Art. 132. Salvo disposição legal ou conven-
cional em contrário, computam-se os pra-
zos, excluído o dia do começo, e incluído o 
do vencimento. 

Quanto ao mandato para representação ape-
nas para o ato de habilitação, não há prazo, 
mas uma vez iniciado o procedimento junto 
ao oficial de Registro Civil, caso o mandato 
seja, também para a solenidade, estando, en-
tão emanado em instrumento público, ele se 
extinguirá no 90o (nonagésimo) dia após a sua 
confecção ou o termo de eficácia estipulado 
pelo mandante. Da “entrada dos papéis” até 
a solenidade, portanto, não poderá ultrapas-
sar 90 (noventa) dias.
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Brasília (DF) - Na tarde do dia 26 de ou-
tubro, notários e registradores participaram 
da audiência pública da Comissão Mista 
de Desburocratização (CMD), que tem o 
objetivo de debater medidas para a simpli-
ficação das normas para abertura e fecha-
mento de empresas; a flexibilização das re-
gras dos serviços notariais e registrais, para 
estimular a concorrência entre cartórios e 
melhorar a qualidade dos serviços; e para a 
redução da concessão de patentes.

Para apresentar soluções para a desburo-
cratização ao presidente da CMD, deputa-
do federal Júlio Lopes (PP-RJ), e ao relator, 
senador Antônio Anastasia (PSDB-MG), 

Registradores e Notários apresentam 
propostas para a desjudicialização 
de serviços ao Congresso Nacional
MEMBRoS Do PARLAMENTo DESTACAM A IMPoRTâNCIA DE SE DELEGAR 
NoVAS ATIVIDADES Ao SEGMENTo EXTRAJuDICIAL E DESBuRoCRATIzAR o BRASIL

NACIoNAL

“Nós vamos apresentar nossas 
propostas para os senhores, e 
já pedi para o nosso presidente 
para que essas propostas sejam 
feitas de forma uniformizada, 
ou seja, todos notários e 
registradores se unindo, 
apresentando essas propostas 
num bloco”

Karine Boselli, diretora da Arpen-Brasil

Membros da Comissão Mista de Desburocratização (CMD) debatem medidas para a simplificação de vários serviços

estiveram presentes para a audiência o pre-
sidente da Associação dos Notários e Re-
gistradores do Brasil (Anoreg/BR), Cláudio 
Marçal Freire, o presidente do Colégio No-
tarial do Brasil – Conselho Federal (CNB-CF), 
Paulo Roberto Gaiger Ferreira, a diretora da 
Associação Nacional dos Registradores das 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Karine Ma-
ria Famer Rocha Boselli, representando o 
presidente Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
e o diretor do Instituto de Registro Imobili-
ário do Brasil (IRIB), Daniel Lago, represen-
tando o presidente Sérgio Jacomino.

A Lei 11.441/07, que este ano comple-
tou 10 anos, foi citada pelo presidente do 
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CNB-CF como um modelo de desburocra-
tização, uma vez que atribuiu aos Tabelio-
natos de Notas atividades que antes eram 
exclusivas do Poder Judiciário, reduzindo o 
tempo de execução dos atos de divórcio, 
separação, partilha e inventário, e gerando 
uma economia aos cofres públicos estima-
da em 4 bilhões de reais. “o tabelião existe 
para dar a garantia da segurança jurídica”.

Em seguida, Gaiger apresentou um con-
junto de propostas para diminuir a buro-
cracia no Brasil. Quatro delas incluem o 
aumento da abrangência da Lei 11.441/07, 
que é a permissão da separação ou divórcio 
no Tabelionato de Notas mesmo havendo 

filhos menores ou nascituros, permissão da 
realização de inventários e partilhas mes-
mo quando há testamento, realização de 
inventário e partilha mesmo havendo filhos 
incapazes e nascituros, retificações e sepa-
rações mesmo com testamento de meno-
res e incapazes, caracterizando-os como 
procedimentos de jurisdição voluntária.

o deputado Júlio Lopes se disse muito 
entusiasmado com as propostas apresenta-
das pelo tabelião e falou da possibilidade 
de uma rápida implementação. Em segui-
da, Antônio Anastasia acrescentou que os 
cartórios são subaproveitados no Brasil e 
que é necessário dar a essa estrutura uma 

“o que eu e o senador 
Anastasia queremos é a 
ampliação dos serviços dos 
senhores, a colaboração dos 
senhores na desburocratização 
do Brasil”

Júlio Lopes, deputado federal (PP-RJ)

O deputado federal Júlio Lopes (PP-RJ), presidente da CMD, apresentou as soluções para a desburocratização
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atividade civil bastante efetiva para aliviar 
o Judiciário. “Essa comissão vai trabalhar 
firme nesse sentido”.

Logo depois, Cláudio Marçal Freire regis-
trou que o maior conflito vivido por notá-
rios e registradores é a enorme diversidade 
de normas estaduais, o que impede uma 
maior uniformização da atividade. Atual-
mente, uma das reivindicações das associa-
ções é a criação de um Conselho Federal de 
Notários e Registradores, órgão que seria 
capaz de estabelecer essa homogeneização 
em âmbito nacional, pois embora o Poder 
Judiciário seja o responsável pela fiscaliza-
ção dos atos cartorários, a regulamentação 
da atividade deveria ser feita por um Con-
selho. “o juiz fiscaliza o ato, mas a questão 
técnica e administrativa do funcionamento 
envolve os próprios serviços”.

o presidente da Anoreg/BR também des-
tacou a importância do reconhecimento de 
firma para a prevenção de conflitos. “há al-
guns estados que, lá no passado, as Juntas 
Comerciais dispensaram o reconhecimen-
to de firma para os atos constitutivos de 
empresas, como Mato Grosso, Tocantins, 
Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro, e de-
pois voltaram atrás por causa das fraudes”.

Após a argumentação de Marçal, o ofí-
cio da Cidadania foi citado pelo presidente 
da Comissão Mista como uma revolução 
disrupitiva, e reforçou a importância de 
notários e registradores terem seus serviços 
ampliados. “o que eu e o senador Anas-
tasia queremos é a ampliação dos serviços 
dos senhores, a colaboração dos senhores 
na desburocratização do Brasil”.

Na sequência, Daniel Lago ressaltou que 
o IRIB tem a preocupação de colaborar 
com a simplificação dos procedimentos e 
citou como exemplo a arquitetura eletrô-
nica criada com base no artigo 37 da Lei 
11977/2009, a partir da qual o Instituto 
pudesse se estruturar, e que ainda não ha-
via saído do papel por falta de imposição 
normativa. Porém, a partir da publicação 
da Lei 13.465/2017, especificamente no 
artigo 76, criou-se o operador Nacional do 
Registro (oNR), pelo qual existe a previsão 
legal de que todas as unidades de serviço 
passem a estar vinculadas. 

o projeto, em parceria com a Anoreg/BR, 
atualmente está em fase de aprimoramen-
to e logo será submetido ao Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) para considerações e 
possível aprovação. “Nós estamos a ponto 
de dar o start nessa grande revolução, que 

Karine Boselli, diretora da Arpen-Brasil, esteve presente na audiência com os parlamentares

é sair do sistema mecanizado e passar para 
um registro puramente eletrônico”. Para 
aumentar a desburocratização no Registro 
de Imóveis, Lago também sugeriu que as 
previsões da Lei 13097/15 sejam levadas 
para dentro do Código de Processo Civil

o presidente da Comissão disse que os 
processos citados pelo registrador serão en-
frentados com diligência. o relator referiu-se 
à parte imobiliária como muito sensível e por 
isso o avanço tecnológico é muito importante.

Ao final, Karine Maria Famer Boselli ini-
ciou sua apresentação destacando a cola-
boração que o Registro Civil pode oferecer 
ao processo de desburocratização e desta-
cou, além da capilaridade, com quase 15 
mil postos, uma pesquisa que mostra o 
grau de confiabilidade da população nos 
serviços registrais, razão pela qual mais 
de 50% dos entrevistados da pesquisa 
gostariam que mais serviços fossem rea-
lizados pelos cartórios, como emissão de 
passaporte, emissão de documento único 
de identidade, emissão de CPFs e registros 
de empresas. “o cartório é uma instituição 
que traz segurança e certeza de eficiência 
para a população em geral”.

Em relação à erradicação do subregistro, 
Karine apresentou o cumprimento de meta 
superior àquela indicada pela organização 
das Nações unidas (oNu), que é de 5% para 

os países desenvolvidos. “o Registro Civil 
das Pessoas Naturais (brasileiro), com todas 
as gratuidades, conseguiu chegar a 1%, mé-
rito do Registro Civil e mérito também das 
medidas que foram feitas no sentido de ten-
tar suprir, de alguma forma, as gratuidades”.

Seguindo com sua exposição, a regis-
tradora elencou os serviços que o Registro 
Civil tem capacidade de absorver, como as 
cartas de sentença, a facilitação no proces-
so de execução dos títulos já protestados 
e, na área de jurisdição voluntária, o alvará 
judicial que se exige para a aquisição de 
bens de menores e interdição. “Nós vamos 
apresentar nossas propostas para os senho-
res, e já pedi para o nosso presidente para 
que essas propostas sejam feitas de forma 
uniformizada, ou seja, todos notários e re-
gistradores se unindo, apresentando essas 
propostas num bloco”.

Júlio Lopes finalizou dizendo que fez uma 
solicitação de que o passaporte e o registro 
eletrônico do cidadão sejam feitos pelo 
Registro Civil, a exemplo do modelo que 
viu em Portugal. “Cada vez mais o cidadão 
está se tornando digital, e sua identidade 
eletrônica é absolutamente necessária”. As 
entidades representativas de notários e re-
gistradores terão até o dia 2 de dezembro 
para apresentar suas sugestões à Comissão 
Mista do Congresso Nacional.

NACIoNAL
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A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados rejeitou no dia 4 
de outubro, por inconstitucionalidade, 
a Proposta de Emenda à Constituição 
411/14, do deputado Washington Reis 
(PMDB-RJ), que determinava que empre-
sas públicas, sociedades de economia 
mista, concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, além de cartórios, es-
tivessem subordinadas ao teto remunera-
tório definido pela Constituição Federal de 
R$ 29.462,25 – atual salário dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante reunião da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
da Câmara dos Deputados, o parecer da 
deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), que 

Deputada Cristiane Brasil destacou em seu parecer que as empresas e as instituições citadas pela PEC não recebem recursos públicos 
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral

CCJ Rejeita PEC que determinava 
teto salarial para cartórios
PARECER DA DEPuTADA CRISTIANE BRASIL (PTB-RJ) PELA 
INCoNSTITuCIoNALIDADE DA EMENDA oBTEVE 37 VoToS à zERo

NACIoNAL

rejeitava a proposta, foi aprovado por 37 
votos à zero.

Na explicação de seu voto, a deputada 
destacou que as empresas e as instituições 
citadas pela PEC não recebem recursos 
públicos para pagamento de despesas de 
pessoal ou de custeio em geral. E que as 
estatais que não recebem recursos públi-
cos, as concessionárias, as permissionárias 
e as delegações de serviços estão inseridas 
no contexto do direito privado, atuando 
em colaboração com a Administração Pú-
blica e não estando sujeitas às mesmas 
exigências constitucionais.

Desta forma, segundo a deputada, a 
Emenda estaria em descompasso com o 
ordenamento jurídico-constitucional pá-

trio, já que pretendia produzir uma inter-
venção em área de atuação privada, vio-
lando a livre iniciativa que a Carta Magna 
estabeleceu como um dos fundamentos 
da República.

De acordo com levantamento produ-
zido pela Revista Cartórios Com Você, 
baseado em estudo promovido pelo co-
ordenador tributário da Consultoria man-
tida pela Publicações INR, o advogado 
Antônio herance Filho, entre 60% e 80% 
do faturamento bruto de um cartório já 
é destinado a repasses legais a órgãos 
públicos, fundos diversos, programas de 
reaparelhamentos, entidades terceiras ou 
ao custeio administrativo da prestação de 
serviços ao usuário.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº. 411, DE 2014

Dá nova redação ao § 9º do art. 37 da Consti-
tuição, para estender aos grupos que especifi-
ca a aplicação do limite remuneratório previs-
to no inciso XI do mesmo artigo.

Autor: Deputado WAShINGToN REIS 
Relator: Deputado PAuLo MAGALhãES 
VoTo EM SEPARADo DA DEPuTADA 
CRISTIANE BRASIL 

i – rElatÓrio
Trata-se de Proposta de Emenda à Constitui-
ção de autoria do deputado Washington Reis, 
visando a alterar a redação do parágrafo 9º. 
do artigo 37 da Constituição da República, as-
sim timbrada, verbis: 

“I quanto a empresas públicas, sociedades de 
economia mista e respectivas subsidiárias 
ou controladas: 
a) aos empregados, dirigentes e membros 

de órgãos colegiados voltados à gestão 
ou à fiscalização; 

b) aos empregados abrangidos por contra-
tos de locação de mão de obra celebra-
dos em seu âmbito; 

II quanto a pessoas jurídicas concessionárias 
ou permissionárias de serviços públicos de 
qualquer natureza: 
a) aos respectivos empregados, ainda que 

a relação trabalhista derive de vínculos 
destinados a ocultar sua verdadeira na-
tureza;

b) aos contratados com fundamento na 
relação jurídica referida na alínea b do 
inciso I deste parágrafo; 

III aos empregados de pessoas jurídicas in-
cumbidas dos serviços referidos no art. 236 
e aos destinatários da delegação desses 
serviços, inclusive durante períodos de inte-
rinidade e abrangidas situações idênticas às 
discriminadas na alínea b do inciso I deste 
parágrafo”. 

Inicialmente, cabe lembrar que o parágrafo 
9º. do artigo 37 foi introduzido na Constitui-

ção da República a partir da Emenda Cons-
titucional nº. 19/1998, que ficou conhecida 
como “Reforma Administrativa”. 

Seu objetivo era estipular teto remunera-
tório no âmbito da união, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluindo-
se as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista e suas subsidiárias, que re-
ceberem recursos destes entes da federação 
para pagamento de despesas de pessoal ou 
de custeio em geral. 

A Proposta de Emenda à Constituição em 
apreço pretende estender o teto remunera-
tório: 

(i) aos empregados, dirigentes e membros 
de órgãos colegiados voltados à gestão 
ou à fiscalização, e aos empregados 
abrangidos por contratos de locação 
de mão de obra celebrados no âmbito 
das empresas públicas, sociedades de 
economia mista e suas respectivas sub-
sidiárias ou controladas; 

(ii) aos empregados diretamente contra-
tados ou abrangidos por contratos de 
locação de mão de obra, das conces-
sionárias ou permissionárias de serviços 
públicos de qualquer natureza; e 

(ii) aos empregados diretamente contra-
tados ou abrangidos por contratos de 
locação de mão de obra dos serviços 
notariais e de registro, inclusive os pró-
prios delegatários, ainda que durante o 
período de interinidade. 

o ilustre Deputado WAShINGToN REIS, 
autor da proposta, aduz como justificativa a 
necessidade de também subordinar ao teto 
remuneratório os integrantes dos quadros de 
pessoal das empresas públicas, sociedades 
de economia mista e respectivas subsidiárias 
ou controladas, doravante estatais, mesmo 
quando estas subsistem exclusivamente por 
receitas próprias. 

Isto porque, em sua visão, ainda que este-
jam em concorrência em mercados específi-
cos, sua situação nem se compara às empre-
sas de capital privado que atuem em ramo de 
atividade no qual se exija qualquer interveni-
ência do Poder Público.

o mesmo raciocínio é utilizado no caso das 
concessões e permissões de serviços públicos. 
Para o nobre parlamentar, o teto remunera-
tório deve ser aplicado às concessionárias ou 
permissionárias pois, independente de explo-
rar atividade econômica em regime de exclu-

sividade ou em concorrência, sua situação 
nem de longe se compara àquelas empresas 
que atuam em mercados sem a presença do 
Poder Público. 

E mais adiante, para ilustrar seu pensa-
mento, cita como exemplo o caso das con-
cessionárias e permissionárias que exploram 
atividades essenciais, e se sustentam com o 
pagamento de preço público ou tarifa, onde 
não há margem de escolha para o cidadão. 

No caso dos serviços notariais e de registro, 
lembra o autor que estas são remuneradas 
pelos emolumentos cobrados pela prestação 
de serviços cartoriais, onde o contribuinte não 
possui escolha, e em sua ótica, seria injusto 
que os recursos arrecadados fossem distribu-
ídos livremente, sem o rigor do controle do 
teto remuneratório. 

o nobre relator, Deputado PAuLo MAGA-
LhãES, apresenta seu voto pela parcial ad-
missibilidade da PEC, nos termos da Emenda 
Saneadora, onde inadmite e exclui o inciso II 
do parágrafo 9º. do artigo 37 da Constituição 
Federal, constante no artigo 1º. da proposta 
em epígrafe. 

É o Relatório. 

ii – voto 
Nos termos do artigo 202, caput, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, 
compete a esta Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania emitir parecer sobre 
a admissibilidade de Propostas de Emenda 
à Constituição. Assim, na forma regimental, 
apresento o presente voto em separado, pelas 
razões adiante declinadas. 

Não é demasiado lembrar que a presente 
Proposta de Emenda à Constituição pretende, 
em apertada síntese, estender o teto remu-
neratório às empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias ou contro-
ladas, mesmo quando não recebam de recur-
sos públicos para pagamento de despesas de 
pessoal ou de custeio em geral; às concessio-
nárias ou permissionárias de serviços públicos 
de qualquer natureza; e aos delegatários de 
serviços notariais e de registro. 

Todavia, no nosso sentir, a Proposta de 
Emenda à Constituição está em franco des-
compasso com o ordenamento jurídico-
constitucional pátrio, pois pretende produzir 
verdadeira intervenção em área de atuação 
privada, violando a livre iniciativa (artigo 1º., 
inciso IV1 ) que a Carta Magna estabeleceu 

Leia a íntegra do voto da deputada Cristiane Brasil
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como um dos fundamentos da República. 
As estatais que não recebem recursos pú-

blicos, concessionárias, permissionárias e 
delegações de serviços, estão inseridos no 
contexto do direito privado, atuando em co-
laboração com a Administração Pública, não 
estando sujeitas às mesmas exigências cons-
titucionais. 

Aqui, é importante fazer uma breve distin-
ção entre prestação de serviços público e ex-
ploração de atividades econômicas, cabendo 
assinalar que o regime jurídico das empresas 
estatais varia segundo essa distinção. 

A diferenciação tem origem na própria 
Constituição. Segundo a doutrina prevalecen-
te, a Constituição distingue a “atividade eco-
nômica” propriamente dita (artigo 1732 ) e o 
“serviço público” (artigo 1753 ). o artigo 173 
da Constituição Federal estabelece que o Es-
tado, em situações especiais, pode exercer di-
retamente atividades enquadradas no âmbito 
do domínio econômico propriamente dito. Já 
o artigo 175 prevê que a prestação do serviço 
incumbe ao Estado. Isso significa que há um 
segmento de atividades econômicas subordi-
nadas à livre iniciativa (artigo 170 e parágrafo 
único, da Constituição Federal4 ). 

Essas atividades não são de titularidade do 
Estado, que as desempenhará apenas em ca-
sos excepcionais. o próprio STF reconheceu 
que não incide o regime autárquico quando 
a empresa estatal explorar atividade econô-
mica e for orientada à obtenção de lucro (RE 
nº. 599.628/DF; Pleno, rel. Min. Ayres Brit-
to, rel. p/acórdão Min. Joaquim Barbosa, j. 
25.05.2011, DJe 17.10.2011). 

As empresas públicas, sociedades de eco-
nomia mista, suas subsidiárias ou controladas, 
quando não recebem recursos públicos, estão 
em igualdade de condições com a concorrên-
cia do mercado. Por imperativo constitucional 
(artigo 173), elas atuam na exploração direta 
de atividade econômica para quando neces-
sária aos imperativos da segurança nacional 
ou a relevante interesse coletivo, e para isso 
precisam recrutar no mercado os melho-
res profissionais para integrar seus quadros. 
Logo, não é crível imaginar que determinado 
profissional irá trocar a empresa privada, com 
melhores salários, para cerrar fileiras numa 
empresa estatal com limitação remuneratória 
imposta pela Constituição. 

Destarte, que os empregados das empresas 
estatais que exploram atividade econômica, 

com a finalidade de obter lucro, não se su-
bordinam ao regime estatutário próprio dos 
servidores públicos, razão pela qual é incons-
titucional a fixação de teto remuneratório nos 
moldes da PEC nº. 411/14. 

No caso das concessionárias ou permissio-
nárias de serviços públicos, a sua existência 
está diretamente ligada ao desinteresse ou 
incapacidade do Estado em explorar deter-
minada atividade econômica, e este, após 
procedimento licitatório (artigo 175), celebra 
contrato com o particular para a melhor aten-
der à população. 

Portanto, é claro que o particular somente 
tem interesse em participar deste processo se 
enxergar a possibilidade de lucro e retorno ao 
investimento realizado. Importante lembrar 
que, caso a proposição venha a ser aprovada, 
estar-se-ia promovendo verdadeira alteração 
na remuneração dos contratos celebrados, 
afrontando o constitucional direito adquiri-
do e o ato jurídico perfeito (artigo 5º., inciso 
XXXVI5 ), permitindo que o particular alegue 
desequilíbrio econômico-financeiro e entulhe 
as Agências Reguladores e o Poder Judiciário 
com novas demandas, sem deslembrar que 
o risco jurídico é uma das causas do elevado 
“Custo Brasil”. Logo, tem-se uma mutabilida-
de dentro da seara das concessionárias. ora, 
se o que se pretende é uma modificação in-
terna dentro das concessionárias pelo Estado, 
então a consequência de uma intervenção de 
magnitudes moderadoras afastaria completa-
mente a especulação financeira e os empresá-
rios debandariam, ocasionando uma perda da 
parceria público-privado. 

E, serviços essenciais à população, como 
os de mobilidade urbana ou fornecimento 
de energia, por exemplo, teriam que ser ex-
clusivamente oferecidos pelo Estado, o que 
seria demasiadamente oneroso, posto que 
são serviços que demandam uma qualidade 
satisfatória para sua utilização e, consequen-
temente, grande investimento de recursos. 
Poderiam ainda, haver a privatização destas 
atividades estatais por completo. 

Finalmente, na hipótese remanescente dos 
delegatários de serviços notariais e de regis-
tro, é preciso lembrar que estes, por força 
constitucional (artigo 2366 ), são exercidos 
em caráter privado, por delegação do Poder 
Público, cuja legislação ordinária (Lei Federal 
nº. 8.935/1994) conferiu, de um lado, inde-
pendência no exercício de suas atribuições e 

direito à percepção dos emolumentos inte-
grais pelos atos praticados; e, de outro lado, a 
responsabilidade pelos danos que causados a 
terceiros, o gerenciamento administrativo e fi-
nanceiro dos serviços notariais e de registro, e 
suportar as despesas de custeio, investimento 
e pessoal (artigos 21, 22 e 287 ). 

Neste diapasão, o Excelentíssimo Ministro 
Teori zavascki, do STF, nos autos da ACo nº. 
2312 MC/DF, pacificou a discussão acerca da 
natureza jurídica dos serviços prestados pelos 
cartórios, e da aplicabilidade do regime dos 
servidores públicos a seus titulares, afirmando 
que a atividade notarial e de registro é essen-
cialmente distinta da atividade exercida pelos 
poderes de Estado, e, assim, embora prestado 
como serviço público, o titular da serventia 
extrajudicial não é servidor e com este não 
se confunde (ADI nº. 865-MC, Rel. Min. CEL-
So DE MELLo, Plenário, DJ de 08.04.1994; 
ADI nº. 2602, Rel. Min. JoAQuIM BARBoSA, 
Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI nº. 4140, 
Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 
20.09.2011). 

Portanto, como evidenciado, resta claro 
que, com base no entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, não se pode aplicar o regime 
de servidores públicos e, tampouco, determi-
nar restrições à remuneração dos funcionários 
que exercem os serviços notariais e de regis-
tro. uma vez que se trata de um serviço de 
caráter privado, no qual a captação de recur-
sos não depende exclusivamente de fundos 
públicos, não há razoabilidade e, outrossim, 
não deve o Poder Legislativo se imiscuir no 
assunto relativo à alocação destes recursos, 
devendo esta decisão partir unicamente do 
titular do negócio. 

Finalmente, com base nas razões preceden-
tes, é que manifesto nosso voto pela inadmis-
sibilidade da Emenda Saneadora do Relator 
e da Proposta de Emenda à Constituição nº. 
411, de 2014, visto que é contrária à sistemá-
tica constitucional sobre o tema, assim como 
o sistema constitucional instituído pelo cons-
tituinte originário, em ofensa aos artigos 1º., 
inciso IV; 5º., inciso XXXVI; 173; 175; e 236, 
da Constituição Federal. 

Sala da Comissão, 
em de novembro de 2015. 

Deputada CRISTIANE BRASIL
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Arpen-Brasil firma convênio de combate à 
exploração infantil com o Instituto Liberta
CAPILARIDADE DoS CARTóRIoS DE ToDo o PAÍS CoNTRIBuIRá PARA 
QuE o CRIME SEJA DENuNCIADo EM ToDo o TERRITóRIo NACIoNAL

CIDADANIA

Com o intuito de combater a exploração 
sexual de crianças e adolescentes no Brasil 
em todas as suas formas, o Instituto Liber-
ta, presidido por Luciana Temer, firmou uma 
parceria com a Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil) na abertura do Congresso Nacional de 
Registro Civil (CoNARCI), realizado no dia 5 
de outubro de 2017 na cidade de Recife (PE).

à frente dos 350 participantes do even-
to, entre eles políticos e registradores civis 
de todo o País, a parceria firmada prevê a 

colaboração da Arpen-Brasil na impressão, 
distribuição e divulgação de cartazes em 
todas as serventias brasileiras, aproveitando 
a capilaridade dos cartórios, característica 
que destacada pela presidente do Instituto 
na assinatura do acordo. “os cartórios têm 
uma função lindíssima, que é a construção 
e afirmação da cidadania, e agora que co-
mecei a acompanhar o trabalho de perto, 
me apaixonei pelo Registro Civil. Pretende-
mos trabalhar em parceria, aproveitando 
a capilaridade dos registradores para levar 

esta informação de norte a sul do Brasil”.
Para o presidente da Arpen-Brasil, Arion 

Toledo Cavalheiro Júnior, auxiliar o Institu-
to Liberta nada mais é do que cumprir a 
função social que a Arpen-Brasil tem junto 
à sociedade. “Como a Arpen-Brasil repre-
senta os cartórios de Registro Civil do Brasil 
inteiro, e os cartórios têm esta função, de 
registrar sentimentos e distribuir cidadania 
às pessoas, nada mais justo do que ofere-
cermos este apoio a esta instituição que 
tem uma causa tão nobre”, declarou.
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“os cartórios têm uma função 
lindíssima, que é a construção e 
afirmação da cidadania, e agora 
que comecei a acompanhar o 
trabalho de perto, me apaixonei 
pelo Registro Civil”

Luciana Temer, 
presidente do Instituto Liberta

o Instituto Liberta possui alguns objetivos, que serão potencializados com a parceria 
com a Arpen-Brasil, entre eles:

l Conscientizar as pessoas da gravidade do problema, desnaturalizando essa práti-
ca em parte incorporada e aceita socialmente.

l Estimular a sociedade a denunciar.
l Trabalhar com o aprimoramento da rede de proteção da criança e adolescente, 

que envolve desde a prevenção até a recuperação das crianças e adolescentes já 
cooptados.

l Trabalhar com o aprimoramento do sistema de Justiça.
l Trabalhar pelo aprimoramento da legislação sobre o tema.
l Melhorar a qualidade da informação e dados sobre o problema.
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