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EXPEDIENTE

Mudanças rumo a 
uma nova sociedade
a sociedade brasileira tem passado por significativas mudanças nos últimos 
anos, mudanças que refletem na legislação, desburocratizando procedimentos, 
que deixam de ser tratados unicamente pela esfera judicial e passam para a es-
fera extrajudicial.

Essas mudanças acompanham o desenvolvimento das estruturas sociais, que 
passam a apresentar novos modelos e formas de identificação e dão um grande 
passo rumo a uma sociedade mais igualitária e com menos preconceitos.

a mais recente aconteceu no mês de março, com a decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que permite que pessoas transgênero mudem de nome e gênero 
direto no Cartório de Registro Civil.

Dessa forma, deixa de ser necessária ordem judicial, evitando o desgaste e cons-
trangimento de uma ação judicial, e passa a ser necessária apenas a autodeclara-
ção da pessoa interessada ao oficial de Registro Civil, que irá averbar a alteração 
na certidão de nascimento.

Seguindo determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, os Serviços 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado deverão aguardar a disponibiliza-
ção do ato normativo regulamentador pela Corregedoria Nacional de Justiça. No 
entanto, com a decisão do STF, já estamos mais próximos dessa grande conquista!

Nós, do Irpen/PR, podemos garantir que os Cartórios de 
Registro Civil do Estado têm todos os requisitos necessá-
rios para atender a essa nova demanda que foi confiada 
aos oficiais de registro civil do País pelo Poder Judiciário.

Boa leitura!

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

“Nós, do Irpen/PR, podemos garantir que os Cartórios de Registro 
Civil do Estado têm todos os requisitos necessários para atender a 
essa nova demanda que foi confiada aos oficiais de registro civil do 
País pelo Poder Judiciário”
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Cascavel (PR) - o 22º Seminário de Traba-
lho Registral Civil, realizado no dia 24 de 
fevereiro, na cidade paranaense de Casca-
vel, pelo Instituto de Registro Civil das Pesso-
as Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR), 
reuniu cerca de 120 oficiais do Registro Civil 
com o objetivo de debater as novidades dos 
recentes provimentos publicados pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

os temas debatidos esclareceram dúvi-
das acerca do reconhecimento da paterni-
dade e maternidade socioafetiva, apostila-
mento de documentos, multiparentalidade 
e o novo Código de Normas do Paraná.

o presidente do Irpen/PR, arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, deu ênfase à Central de In-
formações do Registro Civil (CRC Nacional), 
destacando sua importância e os 150 milhões 
de atos realizados. “a CRC foi uma grande 
conquista para nós. Ela é a principal porta 
para manter a atividade viva, porque é atra-
vés dela que vamos mostrar à população que 
podemos oferecer um serviço de qualidade, 
com segurança jurídica e rapidez”, afirmou.

a vice-presidente do Instituto, Elizabete 
Regina Vedovatto, abriu o seminário falan-
do sobre o momento de ascensão no Re-
gistro Civil. “Vivemos um momento único, 

Seminário debateu temas que esclareceram dúvidas acerca da paternidade socioafetiva, 
apostilamento de documentos e o novo Código de Normas do Paraná

“a CRC foi uma grande 
conquista para nós, que a 
conseguimos com muita 
luta. É a principal porta para 
manter a atividade viva, porque 
é através dela que vamos 
mostrar à população que 
podemos oferecer um serviço 
de qualidade, com segurança 
jurídica e rapidez”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR

Evento contou com nomes de expressão no meio registral, como o oficial de Registro 
Civil de Paço, na cidade de Salvador (BA), Christiano Cassettari

Seminário em Cascavel esclarece dúvidas 
sobre os novos provimentos do CNJ
EVENTo REuNIu CERCa DE 120 oFICIaIS E auToRIDaDES DE REFERêNCIa Do 
REgISTRo CIVIl quE aBoRDaRam TEmaS Como o RECoNhECImENTo Da SoCIoaFETIVIDaDE 
E mulTIPaRENTalIDaDE, aPoSTIlamENTo E o NoVo CóDIgo DE NoRmaS Do PaRaNá

INSTITuCIoNal

a transferência da maioria dos atos do Judi-
ciário para os cartórios. Este é o momento 
de nos unirmos e nos prepararmos para as 
novidades que estão por vir”, declarou.

o evento contou ainda com nomes de 

expressão no meio registral, como o dou-
tor em Direito Civil pela universidade de 
São Paulo (uSP) e oficial do Registro Civil de 
Paço, na cidade de Salvador (Ba), Christia-
no Cassettari, o diretor nacional do Instituto 
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A servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT/
PR), Carla Concepción Zanella Kantek, também debateu sobre as 
recentes mudanças no Registro Civil

Assessor jurídico do Irpen/PR, Fernando Abreu Costa Júnior 
palestrou sobre o novo Código de Normas para os cartórios 
paranaenses

Brasileiro de Direito de Família (IBDFam), Ro-
drigo Calderón, o assessor jurídico do Insti-
tuto de Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Paraná (Irpen/PR) Fernando abreu Costa Jú-
nior, e a servidora pública federal do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) 
Carla Concepción Zanella Kantek.

as opiniões dos participantes foram as 
mais positivas. Para Rodrigo Ivan alves, 
substituto do Cartório de Registro Civil de 
ouro Verde do oeste, o evento auxilia na 

preparação dos oficiais em prol da rotina 
de atendimento no balcão e, sobre isso, ex-
plica, “Este seminário foi muito proveitoso, 
porque veio trazer a esta cidade interiora-
na as principais novidades na atividade, o 
que servirá para aplicarmos na prática aos 
cartórios, atendendo melhor a população”.

Para Rosane giacomel Dall´agnolo, do Re-
gistro Civil de Catanduvas, o evento ajudou 
a entender os novos provimentos que foram 
editados pelo CNJ. “Recebemos várias aulas 

“Este evento veio na hora 
certa, porque estamos em um 
momento de mudanças, então 
trazer para esta região do 
Estado os novos provimentos 
e os detalhes do Novo Código 
de Normas foi uma bela e 
proveitosa iniciativa do Irpen”

Eliseu Schwambach, registrador civil do 
Serviço Distrital de São José das Palmeiras

Livro sorteado durante o Seminário é entregue pelo jurista Rodrigo Calderón, diretor 
nacional do IBDFam

capacitadoras, que nos fazem atender me-
lhor às demandas da sociedade”.

Para Eliseu Schwambach, do Serviço Dis-
trital Civil de São José das Palmeiras, o even-
to foi primordial para os registradores do 
oeste do Paraná. “Este evento veio na hora 
certa, porque estamos em um momento de 
mudanças, então, trazer para esta região do 
Estado os novos Provimentos e os detalhes 
do Novo Código de Normas foi uma bela e 
proveitosa iniciativa do Irpen”, declarou.
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Rio de Janeiro (RJ) - a associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (arpen
-Brasil) realizou, no dia 7 de março, reunião 
mensal de sua diretoria. o encontro, promo-
vido na cidade do Rio de Janeiro (RJ), teve 
como objetivo debater as últimas mudanças 
realizadas no âmbito do Registro Civil, além 
de deliberar as próximas ações que devem 
ser desenvolvidas pela entidade nacional.

o presidente da arpen-Brasil, arion Tole-
do Cavalheiro Júnior, abriu o encontro agra-
decendo a presença de todos. “Fico muito 
feliz com a presença de todos vocês neste 
encontro. É essencial debatermos os rumos 
do Registro Civil neste momento de funda-
mental importância para nossa classe”, disse.

o presidente da Seccional do Rio de 
Janeiro (arpen/RJ) e 1º vice-presidente da 
arpen-Brasil, Eduardo Ramos Corrêa luiz, 
cumprimentou a todos e disse estar con-

tente com a realização do encontro na ci-
dade e complementou, ‘’espero que essa 
reunião traga bons frutos e nos fortaleça 
ainda mais”.

o início da reunião foi marcado pelo 
comunicado da presidente do Instituto do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da Bahia 
(Irpen/Ba), Emanuelle Fontes ourives Perrot-
ta, e do presidente da associação de Regis-
tradores Civis de Pessoas Naturais da Bahia 
(arpen/Ba), Daniel de oliveira Sampaio, so-
bre a realização de uma assembleia conjunta 
das entidades no Estado para planejar uma 
possível unificação das associações.

“a arpen-Brasil tem o dever de repre-
sentar todos os registradores civis brasilei-
ros. E, para nós, independe qual entidade 
irá representar os registradores no Estado 
e também independe se vai haver mais de 
uma, para nós é mais interessante unirmos 

forças do que dividirmos. Porque se dividir-
mos energia, também estaremos dividindo 
as conquistas. E, é claro, me disponho em 
ir à Bahia e realizar essa assembleia junto 
com vocês”, comentou arion Cavalheiro.

Na sequência, o vice-presidente da Sec-
cional de São Paulo (arpen/SP) e também 
vice-presidente da arpen-Brasil, luís Carlos 
Vendramin Júnior, apresentou uma proposta 
de novos procedimentos relacionados à po-
lítica de segurança dentro da Central de In-
formações do Registro Civil (CRC Nacional). 
Vendramin destacou ainda o projeto piloto 
com a Identificação Civil Nacional (ICN) que 
está sendo feito no Estado do Paraná. “Nes-
te momento, estão realizando alguns testes 
por meio de um projeto piloto que envolve 
conceito e integração com a CRC Nacional. 
Então, é essencial que a Central se torne 
cada vez mais eficiente”, pontuou

Diretoria da Arpen-Brasil debate as últimas mudanças realizadas no Registro Civil das Pessoas Naturais

Reunião da diretoria da Arpen-Brasil 
define ações da entidade para 2018
PRoJETo PIloTo DESENVolVIDo aCERCa Da IDENTIFICação CIVIl NaCIoNal (ICN) 
FoI DESTaquE No ENCoNTRo REalIZaDo No RIo DE JaNEIRo

NaCIoNal
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“a arpen-Brasil tem o dever 
de representar todos os 

registradores civis brasileiros. 
É mais interessante unirmos 

forças do que dividirmos, 
porque se dividirmos energia, 
também estaremos dividindo 

conquistas.”

Arion Cavalheiro, 
presidente da Arpen-Brasil

“Neste momento, estamos 
realizando alguns testes por 
meio de um projeto piloto que 
envolve conceito e integração 
com a CRC Nacional. Então, é 
essencial que a Central se torne 
cada vez mais eficiente.”

Luís Carlos Vendramin Júnior, 
vice-presidente da Arpen/SP 
e diretor da Arpen-Brasil

Eduardo Ramos, presidente da Arpen/RJ, presenteou os participantes com o livro “Da 
união livre à união estável”, do corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
Cláudio de Mello Tavares

Encontro reuniu registradores civis do País para debater ações estratégicas para a 
atividade diante das novas atribuições

outro tema importante debatido foi a re-
alização do Congresso Nacional do Regis-
tro Civil (Conarci 2018), que ocorrerá entre 
os dias 13 a 15 de setembro na cidade de 
Foz do Iguaçu (PR), e que abrirá com a pa-
lestra magna do jornalista arnaldo Jabor e, 
para o qual, todos os registradores civis es-
tão convidados.

Para fechar a reunião, o presidente da 

arpen-Brasil sugeriu a criação de um gru-
po de conversas integrado apenas pelos 
presidentes das entidades estaduais. “Este 
não será mais um grupo para debates e 
troca de ideias. Será apenas uma ponte 
de comunicação entre a arpen-Brasil e as 
arpens Estaduais, com intuito de que os 
presidentes recebam, sempre que necessá-
rio, o posicionamento da entidade nacional 

sobre quaisquer mudanças relacionadas ao 
Registro Civil”, explicou arion Cavalheiro.

ao final do encontro, o presidente da 
arpen/RJ, Eduardo Ramos, presenteou os 
membros da diretoria da arpen-Brasil com 
o livro “Da união livre à união estável” de 
autoria do corregedor-geral da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, Cláudio de mello 
Tavares.
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No dia 12 de março, a associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(arpen-Brasil), em parceria com a Receita 
Federal do Brasil, publicou o Comunicado 
nº 01/2018 referente a convênio para emis-
são de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no 
momento do registro de nascimento.

Como a inscrição do CPF exige um ende-
reço com CEP válido no Brasil, os casos de 
registro de nascimento no qual os pais ou 
declarante possua enderenço fora do País, 
o cartório deverá especificar como endere-
ço dos genitores, o endereço do estabeleci-
mento de saúde que consta na Declaração 
de Nascido Vivo (DNV).

Arpen-Brasil e Receita Federal regulamentam 
emissão de CPF para nascidos nas fronteiras
aCoRDo IRá REgulaRIZaR o REgISTRo DE NaSCImENTo DE RECÉm-NaSCIDoS 
CuJoS PaIS ou DEClaRaNTE PoSSua ENDEREço FoRa Do BRaSIl

NaCIoNal

Comunicado Conjunto 01/2018 – 
RFB/ CRC

CONSIDERANDO o convênio celebrado 
entre a arpen-Brasil e a Receita Federal do 
Brasil para emissões de CPF no momento 
do registro de nascimento pelos oficiais de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Brasil.

CONSIDERANDO a publicação do Pro-
vimento 63 pelo corregedor nacional de 
Justiça, da Corregedoria Nacional de Justi-
ça, no qual foi determinado que em todos 
os registros de nascimento no Brasil faz-se 
necessário constar o número do CPF do re-
gistrado.

CONSIDERANDO a necessidade de um en-
dereço com CEP válido no Brasil para efeti-
vação desta inscrição.

Informamos:

Para os casos de registro de nascimento 
onde os pais ou o declarante possua en-
dereço fora do Brasil, deverá o cartório, no 
momento da inscrição do CPF, especificar 
como endereço dos genitores, o endereço 
do estabelecimento de saúde que consta 
na Declaração de Nascido Vivo (DNV).

Receita Federal do Brasil
Arpen-Brasil
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Arpen-Brasil e Irpen/PR 
orientam sobre cargas de 
registros na CRC Nacional
ComuNICaDo É VálIDo DESDE o DIa 1º DE maRço 
E TEm Como oBJETIVo uNIFICaR PRoCEDImENToS

JuRÍDICo

l	SIRC
Com a carga feita pelo cartório na CRC 

Nacional, automaticamente, esta fará a 
competente carga no Sistema Nacional de 
Informações do Registro Civil (SIRC), dis-
pensando o cartório deste retrabalho.

l	Cancelamento do CPF – RF
Nos termos da lei nº 13.114:
Art. 2o - o art. 80 da lei no 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 80.
.................................................................
Parágrafo único - o oficial de registro civil 
comunicará o óbito à Receita Federal e à 
Secretaria de Segurança Pública da unidade 
da Federação que tenha emitido a cédula 
de identidade, exceto se, em razão da ida-
de do falecido, essa informação for mani-
festamente desnecessária.” (NR)

Da mesma forma do SIRC, a CRC Nacional 
estará responsável pelo cumprimento desta 
obrigação.

Com esta iniciativa, os registradores de 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná vão 
potencializar o seu trabalho, unificando 
todo o seu esforço no cumprimento de 
suas obrigações junto à CRC Nacional.

Arpen-Brasil
Irpen/PR

Com a finalidade de melhoria e unificação 
de procedimentos, a associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(arpen-Brasil) e o Instituto de Registro Ci-
vil de Pessoas Naturais do Paraná (Irpen/
PR) comunicam a todos os registradores 
de Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
que a partir dos registros lavrados no dia 1º 
de março de 2018, deverá ser feita carga 
exclusivamente junto à Central de Informa-
ções do Registro Civil (CRC Nacional), com 
isso, unificando as seguintes obrigações:

l	Carga CRC – Nacional (10 dias da data 
de lavratura ou da atualização desta 
informação)

Art. 6º - Os Oficiais de Registro Civil das 
Pessoas Naturais deverão disponibilizar 
para a Central de Informações de Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais – CRC as 
informações definidas pela Arpen-Brasil, 
observada a legislação em vigor no que 
se refere a dados estatísticos, no prazo 
de dez dias, corridos, contados da lavra-
tura dos atos, respeitadas as peculiari-
dades locais.
Parágrafo único - Qualquer alteração 
nos registros informados à Central de 
Informações do Registro Civil deverá ser 
atualizada no mesmo prazo e forma do 
parágrafo anterior.
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Transgêneros ganham o 
direito de mudar de nome 
e gênero sem ordem judicial
Com DECISão Do STF, CaRTóRIoS DE REgISTRo CIVIl São auToRIZaDoS 
a REalIZaR a alTERação aPENaS Com auToDEClaRação Do INTERESSaDo

CaPa

Sessão Plenária do STF decidiu pela autorização da mudança de nome e sexo diretamente nos Cartórios de Registro Civil
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Estudo mapa da Violência, 
realizado pela antra, 
aponta que 179 trans foram 
assassinados no Brasil em 2017. 
Para especialistas, decisão do 
STF pode ajudar na questão do 
preconceito.

Realizar um saque no banco, ir ao médico 
ou ao dentista, comparecer em uma entre-
vista de emprego. Todas essas ações são 
consideradas simples e cotidianas para a 
maioria dos brasileiros. mas para alexandre 
Peixe dos Santos é difícil até de lembrar o 
número de vezes que atos simples como 
estes se tornaram um momento de cons-
trangimento e até humilhação.

assumido transexual há 15 anos, ale-
xandre já chegou a ser levado para sala 
de segurança de um banco para ser in-
terrogado. o motivo? Sua aparência físi-
ca masculina não condizia com o nome 
feminino de seus documentos de identi-
dade. “Já passei por inúmeros constran-
gimentos como este. Posso até escolher 
qual história contar. E para provar que sou 
eu, preciso abrir toda minha vida pessoal 
para um completo estranho, além de ter 
que conviver com o olhar de julgamento 
das pessoas”, lamenta. “Por conta de si-
tuações como essas, infelizmente, é difícil 
conseguir um trabalho formal. Trabalhava 
como recreador infantil, mas, quando co-
mecei a fazer as mudanças no meu corpo, 
fui demitido. Eles não falaram que era por 
conta disso, mas ficou claro. Depois, nun-
ca mais consegui emprego formal. o que 
consigo são postos informais com a ajuda 
de alguém da militância ou em locais rela-
cionados ao movimento”, explica.

Para acabar com esse tipo de constrangi-
mento, alexandre entrou com uma ação no 
Tribunal de Justiça solicitando a alteração de 
seu prenome e gênero no registro civil, só 
que processos como o dele costumam ser 
longos. “meu pedido está na Justiça há seis 
meses. E para comprovar minha condição 
de transexual, vou precisar apresentar cartas 
de familiares e laudos médicos. além disso, 
também foi marcada para abril uma perícia 
na qual devo conversar com um psicólogo 
que irá avaliar minha condição”, explica.

mas a história de alexandre pode ter 
um final feliz mais cedo do que ele mesmo 
espera. Em julgamento da ação Direita de 
Inconstitucionalidade 4275 (aDI 4275), o 
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu 
que os transgêneros, independentemente 
da cirurgia de transgenitalização, ou da 
realização de tratamentos hormonais ou 
patologizantes, têm o direito à substituição 
de prenome e sexo diretamente no Cartó-
rio de Registro Civil.

ajuizada pela Procuradoria geral da Re-
pública (PgR), a ação solicitava que o ar-
tigo 58 da lei de Registros Públicos (lei 
6.015/73) fosse interpretada conforme a 
Constituição Federal e o Pacto de São José 
da Costa Rica, no sentido de ser possível a 
alteração de prenome e gênero no registro 
civil mediante averbação no registro origi-
nal, sem a necessária autorização judicial.
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CaPa

Para o decano do STF, Celso de Mello, o Estado não pode 
limitar, restringir, excluir, obstar ou embaraçar o exercício, 
por qualquer pessoa, de seus direitos à identidade de gênero

Votaram nesse sentido, os ministros Ed-
son Fachin, luiz Roberto Barroso, Rosa We-
ber, luiz Fux, Celso de mello e a presidente 
da Corte, ministra Cármen lúcia. Ficaram 
vencidos, neste ponto, o ministro marco 
aurélio (relator), que considerou necessário 
procedimento de jurisdição voluntária (em 

que não há litígio); e os ministros alexandre 
de moraes, Ricardo lewandowski e gilmar 
mendes, que exigiam autorização judicial 
para a alteração.

Em seu voto, o ministro Edson Fachin 
destacou que a identidade de gênero é 
manifestação da própria personalidade da 

pessoa humana e, como tal, cabe ao Esta-
do apenas o papel de reconhecê-la, nunca 
constituí-la. “a pessoa não deve provar o 
que é e o Estado não deve condicionar a 
expressão da identidade a qualquer tipo 
de modelo, ainda que meramente procedi-
mental”, afirmou o ministro.

acompanhando o voto de Fachin, o de-
cano do STF, Celso de mello, destacou em 
seu voto que com este julgamento, o Brasil 
dá mais um passo significativo contra a dis-
criminação e o tratamento excludente que 
têm marginalizado grupos como a comuni-
dade dos transgêneros. Para ele, o Estado 
não pode limitar, restringir, excluir, obstar 
ou embaraçar o exercício, por qualquer pes-
soa, de seus direitos à identidade de gênero. 
“mesmo porque não é a cirurgia que atribui 
à pessoa a condição de transgênero, nem 

Para o ministro Edson Fachin, a identidade de gênero é manifestação 
da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao 
Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca constituí-la

“a pessoa não deve provar o 
que é, e o Estado não deve 
condicionar a expressão da 
identidade a qualquer tipo de 
modelo, ainda que meramente 
procedimental”

Edson Fachin, ministro do STF

“É necessário assegurar às 
minorias, a plenitude de meios 

que lhes permitam exercer, 
de modo efetivo, os direitos 

fundamentais que a todos, sem 
distinção, são assegurados, pois 

ninguém se sobrepõe, nem 
mesmo os grupos majoritários, 

aos princípios superiores 
consagrados pela Constituição 

da República”

Celso de Mello, ministro decano do STF
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A presidente do Supremo, ministra Carmén Lúcia, 
considerou que o julgamento marca mais um passo na 
caminhada pela efetivação material do princípio à igualdade

é esse procedimento cirúrgico que constitui 
requisito para o livre exercício, pelo transgê-
nero, desse expressivo direito da personali-
dade. Para que o regime democrático não 
se reduza a uma categoria político-jurídica 
meramente conceitual ou simplesmente 
formal, é necessário assegurar às minorias, 
a plenitude de meios que lhes permitam 
exercer, de modo efetivo, os direitos funda-
mentais que a todos, sem distinção, são as-
segurados, pois ninguém se sobrepõe, nem 
mesmo os grupos majoritários, aos princí-
pios superiores consagrados pela Constitui-
ção da República”, votou o ministro.

“Estamos escrevendo uma página liber-
tadora para um dos grupos mais margina-
lizados, estigmatizados e discriminados na 
sociedade que é o grupo das pessoas tran-
sexuais e travestis. Você discriminar alguém 
por ser transexual ou travesti é discriminar 
alguém por uma condição inata, é como 
discriminar alguém por ser latino ame-
ricano, por ser americano, por ser árabe. 
o que foge a qualquer senso de razão. o 
aprimoramento civilizatório é a capacidade 
de aprender a respeitar quem é diferente 
da gente. E, portanto, essas pessoas que 
já enfrentam todas as dificuldades preci-
sam de outras ajudas para ter um ambiente 
acolhedor, inclusivo, que permita que se 
incorporem à sociedade e não que vivam 
na marginalidade. o que incorpora coisas 

novas para as nossas vivências são as pes-
soas que são diferentes”, se manifestou o 
ministro luís Roberto Barroso.

Já a presidente do Supremo, ministra 
Cármen lúcia, considerou que o julgamen-
to marca mais um passo na caminhada pela 
efetivação material do princípio da igualda-

“Estamos escrevendo uma página libertadora para um dos grupos 
mais marginalizados, estigmatizados e discriminados na sociedade”, 
Luís Roberto Barroso, ministro do STF, durante seu voto

de, no sentido da não discriminação e do 
não preconceito. Ela baseou seu voto no 
direito à honra, à imagem, à vida privada, 
nos princípios constitucionais da igualdade 
material, da liberdade, da dignidade e no 
direito de ser diferente, entre outros. “Cada 
ser humano é único, mas os padrões se im-
põem”, afirmou. “o Estado há que registrar 
o que a pessoa é, e não o que acha que 
cada um de nós deveria ser, segundo a sua 
conveniência”, concluiu ela.

Desburocratização
Com a decisão do STF, os Cartórios de Re-
gistro Civil podem realizar a alteração do 
prenome e do gênero sem a necessidade 
de uma determinação judicial. Na sentença 
também ficou determinado que a mudan-
ça dentro dos cartórios extrajudiciais só po-
derá ser feita por pessoas com idade igual 
ou superior a 18 anos e que se encontrem 
há pelo menos três anos sob convicção de 
pertencer ao gênero oposto ao biológico.

“um dos pontos importantes da deci-
são é permitir que essa alteração seja feita 
diretamente no Cartório de Registro Civil. 
Porque existem cartórios em todos os can-
tos do País. Então, as pessoas não vão ter 
que se deslocar para uma cidade maior, 
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 “Permitir que essa alteração seja feita diretamente nos 
cartórios de registro civil é um dos grandes méritos dessa 
decisão”, João Aguirre, presidente do IBDFam-SP

“Essa é uma vitória da cidadania e da democracia. Porque essas pessoas, para serem 
reconhecidas por sua verdadeira identidade, tinham que passar por um verdadeiro 
calvário”, Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFam

nem procurar advogado, nem a Defensoria 
Pública. Desta forma, entendo que se está 
aproximando a justiça da população”, afir-
ma a advogada e presidente da Comissão 
de Diversidade Sexual do Conselho Federal 
da ordem dos advogados do Brasil, maria 
Berenice Dias.

“Permitir que essa alteração seja feita 
diretamente nos Cartórios de Registro Civil 
é um dos grandes méritos dessa decisão. 
Porque, na minha visão, um dos principais 
objetivos do STF foi o de simplificar e des-
burocratizar o processo; além de acabar 
com o preconceito e com a discriminação. 
a pessoa vai se autodeclarar, em um cartó-
rio, que tem em todas as localidades, sem 
burocracia, e acabar com o estigma. Enten-
do que o objetivo da decisão é exatamen-
te facilitar, desburocratizar e acabar com 

estigma, tornando efetiva a integração 
dessas pessoas na sociedade”, comenta o 
presidente do Instituto Brasileiro de Direito 
de Família de São Paulo (IBDFam-SP), João 
Ricardo Brandão aguirre.

Para padronizar o atendimento dentro 
dos Cartórios de Registro Civil, a Corre-

gedoria Nacional de Justiça deve publicar, 
após a divulgação do acórdão com a deci-
são do STF, uma portaria regulamentando 
o procedimento dentro das unidades. a 
expectativa é que o ato seja feito de forma 
simples, com o interessado apenas apre-
sentando uma autodeclaração.

“acredito que deveria seguir os mesmos 
moldes do modelo argentino, em que o in-
teressado assina uma carta de próprio pu-
nho se autodeclarando transgênero e so-
licitando a alteração”, afirma o presidente 
nacional do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família (IBDFam), Rodrigo da Cunha Perei-
ra. “o IBDFam está até preparando um pe-
dido para que o CNJ crie a regulamentação 
para que não haja dúvidas e os cartórios 
não se recusem a fazer o ato”, completou.

“a minha expectativa é que os procedi-
mentos seguirão para os mesmos moldes 
do que foi definido para o Provimento n° 
16/2012, com o interessado fazendo uma 
autodeclaração. Já com relação aos custos, 
ainda aguardamos a manifestação do CNJ, 
mas a gratuidade deve existir apenas para os 
casos já previstos na lei”, comentou aguirre.

“É importante destacar que para a pes-
soa solicitar a mudança, ela terá que ter a 
aparência do gênero com o qual se identi-
fica. um homem, com traços e aparência 
masculina, não poderá solicitar a alteração 
para um nome feminino. abordo essa ques-

“É importante destacar que 
para a pessoa solicitar a 

mudança, ela terá que ter a 
aparência do gênero com o 

qual se identifica”

Maria Berenice Dias, advogada
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Para a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), Keila 
Simpson, a decisão do STF trará um pouco mais de cidadania para essa parcela da 
população

“A retificação dos registros civis é um pleito antigo e justo de pessoas que são 
historicamente discriminadas por uma omissão injustificável do Estado”, Jean Wyllys, 
deputado (PSOL/RJ)

tão porque têm surgido questionamentos 
com relação a cotas em concursos públi-
cos. De que as pessoas poderiam solicitar 
essa mudança para conseguir entrar nessas 
cotas. mas esse argumento não tem fun-
damento. Porque duvido que um homem 
vá modificar seu corpo, simplesmente para 
conseguir ter direito a uma cota”, explica 
maria Berenice.

Vitória
apesar do acórdão ainda não ter sido pu-
blicado, a decisão do STF foi recebida com 
entusiasmo. Na avaliação da presidente da 
articulação Nacional de Travestis e Transe-
xuais (antra), Keila Simpson, a decisão do 
STF é extremamente positiva e trará um 
pouco mais de cidadania para essa parcela 
da população.

“Nós não temos nenhuma lei que verse 
sobre os direitos do lgBT no Brasil. o le-
gislativo não se debruçou ainda sobre essa 
população. Não legislou matéria nenhuma 
para esse público, de forma que o STF tem 
feito esse papel. Para nós é muito impor-
tante ver que a Suprema Corte está aten-
dendo aos nossos pleitos. E a mudança 
mais significativa é que essa decisão deixa 
de constranger as pessoas. além disso, 
ela também garante a dignidade que vem 
pelo nome. É pelo nome que a pessoa 
se identifica. É o nome pelo qual a pes-

soa escolheu ser reconhecida”, completa.
Já o presidente do IBDFam Brasil des-

tacou que a decisão do STF tem extrema 
importância jurídica e política. “Essa foi 
uma vitória da cidadania e da democracia. 
Porque essas pessoas, para serem reconhe-
cidas por sua verdadeira identidade, tinham 

que passar por um verdadeiro calvário, com 
cirurgia de mudança de sexo, tratamento 
hormonal etc. E essa decisão do STF facili-
tou a vida dessas pessoas, porque o STF re-
conheceu que o gênero é uma construção 
social”, disse Rodrigo Pereira.

“a decisão do STF é um marco significati-
vo, diante da absoluta omissão do legislador 
com relação a essa minoria da população. 
mais uma vez, o STF desempenhou o papel 
de suprir uma omissão do Poder legislativo. 
Essa foi uma decisão bastante vanguardista. 
Primeiro, por utilizar uma nomenclatura que 
engloba diversos grupos de classe; depois, 
por permitir que alteração do registro seja 
independente da realização de uma cirurgia 
ou de um tratamento hormonal, mas ape-
nas pela autoidentificação; E também por 
permitir que toda essa alteração seja feita 
diretamente nos Cartórios de Registro Civil, 
sem a necessidade de uma ação judicial. 
assim, essa se torna uma decisão muito im-
portante que vai tirar da marginalidade e da 
exclusão uma parcela da nossa população”, 
celebrou maria Berenice.

autor do Projeto de lei nº 5002/2013 
(Projeto João W Nery) – que dispõe sobre o 
direito à identidade de gênero – o deputa-
do Jean Wyllys (PSol/RJ) afirmou não haver 
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“Essa é uma vitória não só minha, mas de 
toda a cidadania trans. Quando o acórdão 
sair, serei o primeiro da fila no cartório”, 
comemora Alexandre Peixe, transexual

“Já passei por inúmeros 
constrangimentos e, para 
provar que sou eu, preciso abrir 
toda minha vida pessoal para 
um completo estranho”

Alexandre Peixe, transexual

dúvidas que há um avanço com a decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

“a retificação dos registros civis é um plei-
to antigo e justo de pessoas que são histo-
ricamente discriminadas por uma omissão 
injustificável do Estado. algumas decisões 
de juízes em processos judiciais requerendo 
a modificação do nome e do sexo nos do-
cumentos de identidade beiram pregações 
religiosas e ignoram completamente a laici-
dade do Estado. absurdos perpetrados por 
décadas e que, finalmente, poderão ficar 
no passado”, afirmou.

o deputado ainda confirmou que apesar 
da decisão do STF, o Projeto João W Nery 
continuará em tramitação a fim de garantir, 
expressamente, o direito de travestis, trans-
gêneros e transexuais.

São considerados transgêneros 
mulheres e homens com 
identidade de gênero em 
discordância com o sexo da 
certidão de nascimento, escolhido 
pela aparência dos genitais 
externos.

Segundo a definição da médica, 
psicanalista e antropóloga 
Elizabeth Zambrano, todos os 
indivíduos que reivindicam um 
gênero que não apoiado no seu 
sexo podem ser chamados de 
transgênero. Estariam incluídos aí, 
além de transexuais que realizaram 
cirurgia de troca de sexo, travestis 
que reconhecem seu sexo 
biológico, mas têm o seu gênero 
identificado como feminino; 
travestis que dizem pertencer 
a ambos os sexos/gêneros e 
transexuais masculinos e femininos 
que se percebem como homens 
ou mulheres, mas não querem 
fazer cirurgia.

No Brasil, ainda não existem 
dados qualitativos e quantitativos 
concretos com relação ao número 
de transgêneros que existem no 
País. a estimativa da antra é de 
que, sendo 10% da população 
brasileira lgBT (cerca de 20 
milhões de pessoas), 1% dessa 
população seria de trans (cerca de 
200 mil pessoas).

Quem são os 
transgêneros?

Mapa Da Violência
além de acabar com as questões de cons-
trangimento, a decisão do STF também é 
vista como um marco na luta contra o pre-
conceito e a violência contra transgêneros 
e transexuais no Brasil.

Desde 2016, a antra realiza o levanta-
mento mapa da Violência Trans, apontan-
do o número de assassinatos cometidos 
contra transexuais em todo o País. De acor-
do com os dados do último estudo realiza-
do, 179 trans foram assassinados no Brasil 
em 2017. Dos assassinatos da comunidade 
lgBT, 45% representam o grupo das pes-
soas trans, sendo o Brasil o país líder no 
número desse tipo de assassinato.

“É claro que essa mudança irá ajudar 
muito na questão do preconceito e para 
dar uma claridade sobre o número de as-
sassinatos de trans no Brasil. Porque a pes-
soa vai passar a ser reconhecida segundo a 
sua identidade de gênero. Toda a inclusão 
do trans na sociedade vai ser muito facilita-
da por conta dessa decisão”, afirma Keila.

“Essa decisão pode ajudar muito com 
relação à violência. assim como quando 
o STF validou a união estável. Porque não 
acabou com o preconceito, mas na medi-
da em que se dá legitimidade e se trabalha 
pela inclusão social, você também vai dan-
do ar de normalidade. É claro que com os 
transgêneros essa ainda é uma luta longa 
porque o preconceito é muito maior, mas 
essa decisão vai ajudar a dar mais cidadania 
e pode ajudar também na diminuição da 
violência”, comenta Pereira.

“Esse é um passo pequeno, mas impor-
tante, na luta pelo fim do preconceito. Essa 
decisão tem até um caráter pedagógico, 
podendo ajudar a conscientizar a popula-
ção que isso não é uma patologia; essas 
pessoas não estão doentes. Então, é uma 
importante etapa em todo esse processo”, 
também afirma aguirre.

Para alexandre Peixe dos Santos, a notí-
cia da decisão do STF foi uma vitória para 
todos os trans no Brasil e, dentro da sua 
própria história, o fechamento de um ci-
clo. “Eu chorei e ri muito quando soube 
da decisão. Porque é o fechamento de 
um ciclo na minha vida. as pessoas não 
deveriam ter que passar por uma perícia, 
ter que apresentar carta de amigos, nem 
laudos médicos. Não deveriam precisar da 
validação de alguém para dizer o que são. 
Poder chegar a um Cartório de Registro Ci-
vil e simplesmente alterar meu nome, sem 

ter que passar por todo esse processo, é 
uma vitória. E conseguir ir a um banco, a 
uma consulta médica, a uma entrevista de 
emprego e não ter quer explicar nada, não 
ser julgado pelo olhar de outra pessoa; não 
passar por nenhum constrangimento des-
ses, é um alívio e uma felicidade imensa. E 
é uma vitória não só minha, mas de toda 
a cidadania trans. quando o acórdão sair, 
serei o primeiro da fila do cartório para so-
licitar a alteração”, comemorou.

CaPa
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4.257 e sobre a decisão de ato normativo regulamentador pela 
Corregedoria Nacional da Justiça, sob o fundamento de que:

“O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de 
ADI 4275 de relatoria do Ministro Dias Toffoli deu interpreta-
ção conforme ao art. 58 da Lei n. 6.015/1973 no sentido de 
ser possível a alteração de prenome e gênero no registro civil 
mediante averbação no registro original, independentemente 
de cirurgia de redesignação sexual e/ou autorização judicial.

Assim, tendo em vista o teor da decisão proferida pelo STF 
sobre a matéria, é de rigor que a Corregedoria Nacional de 
Justiça proceda a uniformização da questão em todo terri-
tório nacional”.

assim, depreende-se que a questão será regulamentada pela Cor-
regedoria Nacional de Justiça, após a publicação do inteiro teor 
da decisão do Supremo Tribunal Federal na aDI nº 4.275, motivo 
pelo qual os Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais do Es-
tado do Paraná deverão aguardar a disponibilização do ato nor-
mativo regulamentador pela Corregedoria Nacional de Justiça. 

III - Dê-se ciência à agente delegada consulente, via mensagei-
ro, com cópia do presente.

IV - após, encerre-se na unidade.
 
Curitiba, data registrada no sistema. 

Mariane Rodrigues Hyczy Lopes
Chefe de gabinete do Corregedor da Justiça

I - Trata-se de consulta formulada por mireila mença da Silva 
Rebenhorst, do Serviço Distrital de São Tomé, da Comarca de 
Cianorte, nos seguintes termos:

“Recentemente foi veiculado nos meios de comunicação de-
cisão do STF que autorizou a mudança do prenome e sexo 
diretamente no Registro Civil. Diante da publicidade de tal 
notícia, essa serventia já foi procurada para fazer a altera-
ção, mas diante da ausência de regulamentação por parte 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, faz-se necessária 
consulta, a fim de obter o melhor procedimento a ser ado-
tado, levando em conta que a decisão contida na ADI 4275, 
possui efeitos erga omnes e vinculante.

A decisão apenas ordena aos Ofícios de Registro Civil das 
Pessoas Naturais a proceder a alteração do prenome e sexo, 
independente de cirurgia de transgenitalização ou de realiza-
ção de tratamentos hormonais ou patologizantes, mediante 
requerimento da parte interessada. Sabemos que os Ofícios 
de Registro Civil devem sim cumprir a decisão, mas para levá
-la a efeito imprescindível a regulamentação para que a se-
gurança jurídica do ato a ser praticado não seja comprome-
tida. Diante dos motivos acima expostos, solicito orientação 
de como proceder para efetivar o direito dos transgêneros 
conferidos pela decisão do STF”.

II - Da análise do Pedido de Providências nº 0005184-
05.2016.2.00.0000, infere-se que o Corregedor Nacional de 
Justiça determinou a expedição do ofício as Corregedorias da 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, à aRPEN e a aNoREg/
BR para que se manifestem sobre a decisão proferida na aDI 

CGJ/PR suspende registro 
de transgêneros até 
regulamentação nacional

Decisão

SEI Nº 0020593-47.2018.8.16.6000

CaRTóRIoS Do ESTaDo DEVERão aguaRDaR a DISPoNIBIlIZação Do aTo 
NoRmaTIVo REgulamENTaDoR PEla CoRREgEDoRIa NaCIoNal DE JuSTIça
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maria Berenice Dias foi a primeira mulher 
a ingressar na magistratura do Rio grande 
do Sul e a primeira desembargadora nesse 
Estado. Pós-graduada e mestre em Proces-
so Civil pela PuC-RS, especializou-se em 
Direito homoafetivo, Direito das Famílias 
e Sucessões. Na oaB Nacional, assumiu a 
presidência da Comissão de Diversidade Se-
xual do Conselho Federal da oaB e lidera o 
movimento para criação de Comissões da 
Diversidade Sexual em todo Brasil, presi-
dindo inclusive a comissão que elaborou o 
Estatuto da Diversidade Sexual.

Portanto, ninguém mais gabaritada e 
especializada para comentar a recente de-
cisão do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que possibilitou a alteração de nome e gê-
nero direto nos Cartórios de Registro Civil 
de todo o Brasil de “forma vanguardista”, 
destaca a advogada “o que acaba levando 
a justiça para mais próximo das pessoas”.

“Um dos pontos importantes da decisão é permitir que essa alteração seja feita 
diretamente no Cartório de Registro Civil, porque eles existem em todos os cantos do 
País”, afirma a presidente da Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da 
OAB, Maria Berenice Dias

CaPa

“A decisão do STF vai tirar da marginalidade 
um segmento importante da população”
aDVogaDa E PRESIDENTE Da ComISSão DE DIVERSIDaDE SEXual Do CoNSElho FEDERal 
Da oRDEm DoS aDVogaDoS Do BRaSIl, maRIa BERENICE DIaS, Fala SoBRE o VaNguaRDISmo 
Da DECISão Do SuPREmo ao PERmITIR alTERação DIRETo No CaRTóRIo DE REgISTRo CIVIl

“o Supremo Tribunal Federal, 
em uma decisão vinculante e 
com eficácia, se manifestou de 
maneira vanguardista (...) por 
permitir que toda essa alteração 
seja feita diretamente no 
Cartório de Registro Civil, sem 
precisar de uma ação judicial”

Ti
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Revista Irpen/PR – Como avalia a deci-
são do Supremo Tribunal Federal com 
relação aos transgêneros?
Maria Berenice Dias – É um marco signifi-
cativo diante da absoluta omissão do legis-
lador de atender segmentos tão vulneráveis 
da população. mais uma vez, o STF desem-
penhou a função de suprir o legislador. o 
STF, em uma decisão vinculante e com eficá-
cia, se manifestou de maneira vanguardista. 
Primeiro, por utilizar uma expressão abran-
gente ‘transgênero’, que engloba travestis, 
transexuais e outras identidades de gêneros; 
segundo, por permitir que haja alteração 
do registro civil independentemente da re-
alização de cirurgia de transexualização e 
de hormônio terapia – apenas mediante a 
autoidentificação, sem ter que apresentar 
laudos, nem ter que passar por perícias, 
porque essa é a identidade que a pessoa se 
identifica e não precisa ninguém autentificar 
isso. E, em terceiro, por permitir que toda 
essa alteração seja feita diretamente no Car-
tório de Registro Civil, sem precisar de uma 
ação judicial. Desta forma, a decisão do STF 
é um ganho enorme, que vai tirar da margi-
nalidade e da exclusão social um segmento 
importante da nossa população.

Revista Irpen/PR – O que representa 
essa decisão na vida dos transgêneros?
Maria Berenice Dias – a decisão levará 
um pouco mais de tranquilidade para este 
segmento da população. Primeiro, porque 
a alteração poderá ser feita dentro dos 
Cartórios de Registro Civil, que estão em 
todos os cantos do País. as pessoas não 
vão ter que se deslocar para uma cidade 
maior, nem vão ter que contratar advoga-
do, procurar a Defensoria Pública. o que 
acaba levando a justiça para mais próximo 
das pessoas.

Revista Irpen/PR – Quais os entraves que 
esta decisão do STF soluciona?
Maria Berenice Dias – antes, a tendência 

das decisões dos Tribunais de Justiça era 
aceitar apenas a troca do sexo no registro 
civil de pessoas que tivessem feito à cirurgia 
de transexualização. E não é plausível a jus-
tiça obrigar uma pessoa fazer uma cirurgia 
que ela não quer fazer, só para poder ter di-
reito a sua identidade. a ação julgada pelo 
Supremo englobava dois recursos: o inter-
posto por mim, de Repercussão geral, e 
que tratava exatamente dessa obrigatorie-
dade da cirurgia; e o recurso da Procurado-
ria geral da República, que era mais amplo, 
e solicitava que a alteração fosse feita dire-
tamente no cartório e sem a necessidade 
de apresentação de qualquer tipo de prova. 
Então, o STF reconheceu ambos os pedi-
dos. além da vida dos transgêneros, acre-
dito que essa decisão muda radicalmente 
até a forma como a sociedade convive com 
esse segmento. Porque toda decisão tem 
um caráter educativo.

Revista Irpen/PR – Apesar da decisão do 
Supremo, ainda é necessária uma legis-
lação sobre tema?
Maria Berenice Dias – Precisamos de uma 
legislação, mas todos os projetos de lei 
apresentados no nosso Congresso Nacio-
nal nunca avançaram. Então, enquanto o 
nosso legislador for refém do fundamen-
talismo, ao menos nós temos no País uma 
justiça mais corajosa, que enxerga a impor-
tância do tema e chancela sobre o assunto. 
o avanço por meio do Judiciário deveria 
criar, ao menos, um desconforto no legis-
lador. até se fala que o Judiciário está subs-
tituindo o legislador, mas, na verdade, ele 
está cumprindo a sua função, que é julgar. 
Então, o Judiciário acaba cobrindo a lacuna 
deixada pelo legislador.

Revista Irpen/PR – Como esta decisão 
repercute no chamado “nome social”?
Maria Berenice Dias – até existia a opção 
de se solicitar a mudança pelo Poder Judici-
ário, mas era um processo lento e que exi-
gia diversas provas. E que o próprio Estado 
não tinha estrutura para fazer. Por isso que 
surgiu o nome social. que começou a ser 
usado em várias finalidades. Como na car-
teira da ordem dos advogados; como na 
possibilidade dos candidatos utilizarem nas 
próximas eleições. mas ainda existia uma 
dupla nominação: o nome social e o nome 
registral. o que gerava algumas complica-
ções, porque quando a pessoa ia se identi-
ficar com a carteira de identidade, era apre-

sentado o nome registral e não o social. E 
aí havia uma questão de segurança, na 
identificação dessas pessoas, que causava 
diversas situações vexatórias.

Revista Irpen/PR – Essa mudança tam-
bém ajudará na autoestima desse seg-
mento da população?
Maria Berenice Dias – Sim, porque irá até 
acabar com essa história de nome social 
que era uma coisa muito paliativa. E vai 
tirar da marginalidade um grande número 
de pessoas, porque existia uma dificuldade, 
por exemplo, na questão de trabalho, já 
que quando a pessoa apresentava os seus 
documentos para contratação, havia uma 
discordância de nome.

Revista Irpen/PR – A decisão do STF é 
clara no que diz respeito que a pessoa 
precisará apenas se auto identificar para 
conseguir a alteração?
Maria Berenice Dias – Sim. mas, a pes-
soa tem que se apresentar como tal. Não 
adianta chegar ao cartório um homem, com 
fenótipo masculino, solicitando a troca do 
nome. Neste caso não. a pessoa tem que 
socialmente ter a identidade que ele está se 
declarando como sendo pertencente. É até 
importante destacar este ponto, porque têm 
surgido muitas dúvidas de que agora as pes-
soas poderiam solicitar essa alteração para 
ter direito as cotas. Eu queria é saber qual é 
o homem que vai sempre andar travestido 
de mulher, vai trocar o nome e tal, só para 
concorrer a uma vaga. Esses são argumen-
tos de quem não tem argumento acabam 
deixando o preconceito falar mais alto.

Revista Irpen/PR – Existe alguma espe-
cificação de que essa mudança de pre-
nome e gênero no registro tem que ser 
definitiva?
Maria Berenice Dias – Eu não vejo ne-
nhum impedimento que a pessoa lá pelos 
40 anos, perceba que se identifica com ou-
tro sexo e tal. Ela pode mudar de novo.

“a alteração poderá ser feita 
dentro dos Cartórios de 
Registro Civil, que estão em 
todos os cantos do País (...) o 
que acaba levando a justiça 
para mais próximo das pessoas”

“Não é plausível a justiça 
obrigar uma pessoa a fazer uma 
cirurgia que ela não quer fazer, 
só para poder ter direito à sua 
identidade”
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Em suas duas primeiras edições do ano, o Dia do Sim oficializou a união de 496 casais

“É uma alegria muito 
grande poder regularizar a 
situação de tantos casais 
que conheço há tempos, 
muitos já possuem até filhos 
adolescentes”

Elaine Schmidt, oficial de Registro Civil

Dia do Sim oficializa 496 casamentos 
nas duas primeiras edições de 2018
PRoJETo Do IRPEN Na ComuNIDaDE CoNTEmPlou 12 muNICÍPIoS 
DaS REgIõES oESTE Do ESTaDo E mETRoPolITaNa DE CuRITIBa

CIDaDaNIa
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No primeiro semestre de 2018 foram reali-
zadas duas edições do ‘Dia do Sim’ no Es-
tado do Paraná, iniciativa que faz parte do 
Projeto Irpen na Comunidade, organiza-
do pelo Instituto de Registro Civil das Pesso-
as Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR) 
em parceria com o Fundo de apoio ao Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais (Funarpen), 
oficializou 496 uniões em 12 municípios.

a primeira edição foi realizada entre os 
dias 21 e 23 de fevereiro e o Dia do Sim 
passou pelo oeste do Estado e compuse-
ram as cidades de Nova Prata do Iguaçu, 
Tupãssi, Braganey e Corbélia.

Já a 2ª edição do projeto aconteceu entre 
os dias 20 e 23 de março e oficializou 370 
casamentos nos municípios de Doutor ulys-
ses, Cerro azul, Itaperuçu, Rio Branco do 
Sul, Tijucas do Sul, Piên, Campo do Tenente, 
quitandinha, lagoa Verde (quitandinha).

Representando o Irpen, a vice-presidente, 
Elizabete Regina Vedovatto, marcou presen-
ça em todos os casamentos coletivos e res-
saltou, “é necessário que os órgãos públicos 
e os casais (cidadãos) estejam unidos, pois, 
juntos, fortalecemos os relacionamentos 
matrimoniais e o Registro Civil”.

o oficial de Registro Civil de Corbélia, 
leicimar Daniel Butaskosky, acredita que 
é necessário que os brasileiros e os cartó-
rios ajam em comunhão, principalmente, 
após os recentes provimentos publicados 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
“os cartórios estão ficando cada vez mais 
essenciais na vida da população brasileira, 
exemplo disso, são os casamentos coleti-
vos, que trazem cidadania e acolhimento 
jurídico a todos”, afirmou leicimar.

“a oficialização conjugal traz benefícios 
sociais, econômicos e financeiros tanto 
para o casal quanto para a cidade, além, 
é claro, de regularizar a vida dos casais”, 
pontuou o prefeito do município de Cer-
ro azul, Patrik magari. Neste âmbito, disse 
ainda, “me sinto feliz em participar desse 
momento único na vida de cada um, dese-
jo o máximo de felicidade a todos”, disse.

De acordo com a juíza de Direito Sígret 
Vianna, os casamentos coletivos provindos 
do ‘Dia do Sim’ são significativos para o Po-
der Judiciário, uma vez que isso documenta 
a realidade, e destacou ainda a importância 
do projeto à população. “Todas essas ações 
sociais representam muito para a coletivi-
dade, o casamento coletivo, principalmen-
te, porque envolve uma série de casais que 
já vivem juntos há anos e desejam estabe-
lecer a situação legalmente”.

Sobre o progresso social que o Estado do 
Paraná vive, o prefeito do município Rio Bran-
co do Sul, Cezar gibran Johnsson, celebrou. 
“quanto mais uma sociedade se organiza, 
mais se desenvolve e progride. o casamen-
to coletivo demonstra o interesse e o forta-
lecimento no campo familiar e do amor”.

Veja os principais momentos da ação co-
munitária do Irpen.

“a conversão da união estável 
para o casamento é uma alegria 
a esses casais e também para 
nós que pudemos participar 
e apoiar este evento único na 
cidade”

Moacyr Fratti Junior, 
oficial de Registro Civil

“Este evento oficializa 
um sentimento e isso foi 
possível graças à união entre 
as instituições, prefeitura, 
cartório, assistência social, 
Irpen e ao Funarpen, que 
fizeram um trabalho louvável e 
proporcionaram isto aos casais”

Giovani Miguel Wolf Hnatuw, 
prefeito de Corbélia (PR)
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Prata do Iguaçu oficializa 46 uniões

Tupãssi oficializa 22 casamentos

Para o vereador Rildo Zarbinatti, a satisfação de testemunhar tantos casamentos de 
muitos conhecidos é imensa

“Nós vivemos uma vida de bastante traba-
lho, por isso, não tínhamos condições de 
realizar nosso casamento, por isso, oficia-
lizar nossa união não passava mais pela 
nossa cabeça. Este casamento foi um pre-
sente de Deus para nós”, afirmou o casal 
José Vanderlei Soares e Elisandra da Costa, 
juntos há dezoito anos e com cinco filhos.

além do casal, mais 21 casamentos fo-
ram realizados no dia 21 de fevereiro no 
pequeno município Tupãssi que possui ape-
nas oito mil habitantes.

o oficial moacyr Fratti Júnior expressou 
sua alegria em participar deste momento, 
“a conversão da união estável para o ca-
samento é uma alegria para esses casais e 
também para nós que pudemos participar 
e apoiar este evento único na cidade”.

o representante do legislativo de Tupãs-
si, o vereador Rildo Zarbinatti, enfatizou 
que “por se tratar de um município peque-
no em que todos se conhecem, a satisfa-
ção de testemunhar tantos casamentos de 
muitos conhecidos é imensa”.

Equipe do Irpen na Comunidade reunida antes da cerimônia em Nova Prata do Iguaçu

‘’assim que ficamos sabendo do casamen-
to coletivo, através da igreja, ficamos muito 
felizes e empolgados, vimos isso como uma 
oportunidade única de nos casarmos, por 
causa das nossas condições não consegui-
mos casar antes”, disse o casal do municí-
pio Valmir de Sousa e anoa Rosa Ribeiro 
Batista, juntos há 20 anos, durante a reali-
zação de um sonho outrora perdido.

a pequena Nova Prata do Iguaçu, com 
10 mil habitantes, oficializou a união de 46 
casais no dia 21 de fevereiro, e a cerimô-
nia contou com a presença das autoridades 
locais, como o vice-prefeito, Valmir mar-
cos Bertoglio, que na oportunidade agra-
deceu o Irpen e ao Funarpen pelo auxílio 
que têm oferecido aos cidadãos. “Este era 
um evento muito esperado por todos aqui, 
principalmente, pelos casais. Como repre-
sentante do Executivo, me sinto honrado 
em participar deste momento, graças ao 
cartório da cidade e às associações”.

Para a oficial de Registro Civil Elaine Sch-
midt “é uma satisfação poder regularizar a 
situação de tantos casais que eu, inclusive, 
conheço há tempo”, afirmou.

CIDaDaNIa
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o último Dia do Sim de fevereiro foi realiza-
do no ginásio do município de Braganey e 
oficializou 11 casamentos.

a oficial Roselaine Capeletto Chimello 
disse que “é uma alegria única receber as 
equipes do Irpen e do Funarpen, que nos 
ajudaram a organizar - pela primeira vez 
- estes casamentos. Boa parte dos casais 
possuem décadas de convivência e, pro-
vavelmente, por falta de condições finan-
ceiras não haviam concretizado essa união, 
este sonho”.

Já a juíza de paz de Braganey Vanice Inês 
Benachio Jablonsky mostrou-se satisfeita 
por regularizar efetivamente a situação dos 
casais do município, “este é um grande mo-
mento para nós e para a cidade” finalizou. Na cidade de Braganey, Dia do Sim oficializou 11 casamentos

Braganey realiza 
11 celebrações

Realizada no auditório da juvenil cidade, 
com apenas 10 anos de existência, cerca 
de 250 munícipes testemunharam a união 
de 47 casais oficialmente. Para o prefeito, 
giovani miguel Wolf hnatuw, as congratu-
lações foram às instituições que efetuaram o 
projeto. “Este evento oficializa um sentimen-
to e isso foi possível graças à união entre as 
instituições, prefeitura, cartório, assistência 
social, que fizeram um trabalho louvável e 
proporcionaram isto aos casais”, afirmou.

a juíza diretora do Fórum de Corbélia, 
Thalita Regina Funghetto, durante seu dis-
curso na abertura da celebração coletiva 
disse que os casais estavam amparados 
pela lei. “Este é o primeiro sim que vocês 
dão perante a lei, legalizando algo que já 
era realidade entre vocês, a união estável.

a juíza corregedora do Foro Extrajudicial 
Vivian Curvacho Faria de andrade falou 
sobre a importância da estruturação da 
família. “É fundamental o passo que vo-
cês deram ao regularizar suas situações. 
o casamento não traz apenas segurança 
jurídica, sua força também serve para unir 
ainda mais, serve de exemplo para os filhos 
e amigos que terão em vocês um farol que 
revela o casamento como sendo, sim, mui-
to relevante”, dissertou.

O Dia do Sim no município de Corbélia contou com a presença de 250 pessoas

Corbélia realiza 47 casamentos
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Realizado em 20 de março, o Dia do Sim foi 
marcado por muita emoção. “Este projeto 
proporcionou a essas pessoas uma união 
mais bonita, agradecemos a formalização 
desses casamentos pelo intermédio dos 
oficiais de registro civil marcel de macedo 
e Krystyane de macedo”, disse o prefeito 
de Doutor ulysses, moisés Branco da Silva.

o juiz de Direito em 2º grau marcel gui-
marães Rotoli de macedo esteve presente 
no evento e ressaltou a parceria do Insti-
tuto e dos cartórios. “Serve para favorecer 
a coletividade levando cidadania à popula-
ção da cidade”, disse.

Elizabete Regina Vedovatto, vice-presi-
dente do Irpen, desejou aos casais amor e 
respeito.

Também estiveram presentes na cerimô-
nia o representante da Câmara legislativa, 
odair José Chamberlein; o procurador-ge-
ral do município, luiz augusto Franco; a se-
cretária da assistência Social, océlia Branco 
Ribeiro da Silva; o pastor João Jorge; e o 
padre adão Pawlak.

Para o juiz de Direito em 2º Grau, Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, 
a ação favorece a coletividade levando cidadania à população

Doutor Ulysses promove 25 celebrações

Pertencente ao Vale do Ribeira, o município 
de Cerro azul, que possui apenas 6.948 ha-
bitantes, oficializou 50 casamentos no dia 
20 de março.

Na cidade, muitos casais já viviam em 
união estável como, por exemplo, odair 
José Walker e Nilcéia Cordeiro, juntos há 
20 anos e com dois filhos. o mesmo acon-
tecia com a irmã de José, leila de Jesus Wa-
lker “amigada” com José luiz Ribeiro. “Já 
estamos juntos há nove anos, esse é um 
momento feliz e de realização”, afirmou 
leila. Seu irmão José Walker complemen-
tou ainda, “nós sempre tivemos a vontade 
de casar, já faz um tempo, porém, não tí-
nhamos condição”.

a representante do registro civil de Cerro 
azul, anilda Vedor godoi, desejou, “aos noi-
vos, parabéns, espero que todos continuem 
no caminho da felicidade e que o lar seja um 
refúgio de amor e que nunca cesse”.

Para a coordenadora do Centro de Refe-
rência de assistência Social (CRaS), Eliane 
oliveira, “o casamento coletivo é muito 
significativo, pois representa uma grande 
oportunidade para legalizarem a união”.

Para a coordenadora dos CRAS, Eliane Oliveira, “o casamento coletivo é muito 
significativo, pois representa uma grande oportunidade para legalizarem a união”

Cerro Azul promove 50 uniões

CIDaDaNIa
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o casamento coletivo foi realizado no dia 21 
de março no ginásio do Colégio Estadual José 
Pioli, onde 52 casais formalizaram união.

o escrivão designado, representante do 
Serviço Distrital de Itaperuçu, Claudio David 
Bini Silla, agradeceu ao Irpen, à paróquia 
São Pedro, responsável pela decoração, e à 
escola José Pioli, por ceder o espaço.

o prefeito da cidade, hélio guimarães, 
também fez suas parabenizações, “agrade-
ço a participação de todos, principalmente, 
a parceria com o Irpen, cartórios e demais 
entidades”, destacou.

o juiz de paz antemar José alves celebrou 
a união dos cônjuges e, em entrevista, res-
saltou a importância do evento. “É significa-
tivo porque há muitas pessoas carentes no 
município, e isso é um presente. Esse mo-
mento estará marcado na história de Itape-
ruçu”, revelou.

Estiveram presentes na cerimônia, o pre-
sidente do legislativo, Sebastião Vieira gui-
marães; a secretária da assistência Social, Sa-
brina W. de oliveira, o juiz substituto airton 
Cavalheiro, e a oficial substituta Claudete Bini.

A cerimônia foi realizada no ginásio do Colégio Estadual José Pioli e uniu 52 casais

Itaperuçu realiza 52 celebrações

Dia do Sim no município de Rio Branco uniu 50 casais
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andré luiz da Silva, juiz de paz, disse que 
o casamento é um exercício da cidadania, 
por isso, é de extrema importância.

Estiverem presentes na cerimônia os 
vereadores Clayton Costa Rosa, Joel Cou-

o “Dia do Sim” há tempos vem realizan-
do os sonhos de muitos casais espalhados 
pelo Paraná, para o casal Ranielli de medei-
ros Santos e Erasmo Carlos leite o fomento 
deste projeto propõe grandes momentos. 
“Não esperávamos que fosse assim, vive-
mos juntos há oito anos, a cerimônia estava 
muita linda e nos surpreendeu”, disseram.

o casamento coletivo, realizado no giná-
sio municipal da cidade, no dia 21 de mar-
ço, contabilizou 50 uniões. o oficial do Ser-
viço de Registro Civil das Pessoas Naturais 
da Sede - Rio Branco do Sul, Fabricio Pucci 
Barja, saudou a presença de todos que se 
envolveram no projeto e disse ainda, “a ini-
ciativa provou ser de muito vigor na busca 
dos valores que são tão evidentes no Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais, esperamos 
fortalecer nosso vínculo e renovar esforços 
para que projetos como este se tornem ro-
tina”, afirmou.

Rio Branco do 
Sul promove 
50 casamentos

tinho, aroldo Ribas de Bonfim e Cezar 
gengiskan Johnsson, os representantes 
religiosos, pastores Rodrigo Pavoti e Nilton 
Centra, e a secretária da assistência Social, 
Francielli Faria Vaz Johnsson.
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Destacando os direitos e deveres dos cônju-
ges, a juíza de paz milena lacerda realizou 
a cerimônia para 23 casais, no dia 22 de 
março, na sede da associação Beneficente 
Boca Júnior, na cidade de Tijucas do Sul.

Na abertura da cerimônia, o prefeito, an-
tônio César matucheski, agradeceu ao Irpen 
e a todos que se empenharam na organiza-
ção do evento. “Eles aproveitaram a opor-
tunidade para reconhecer o amor de forma 
civil e com segurança jurídica”, ponderou.

a juíza de Direito, Ilda Eloísa Corrêa de 
moricz, afirmou que eventos como esses 
proporcionam cidadania e sentimento de va-
lorização aos casais. “Essa mudança de sta-
tus é um gesto de cidadania”, reforçou Ilda.

Segundo a oficial maria das Dores Ca-
margo e a escrevente michele loise Camar-
go Souza, o evento teve uma boa recepti-
vidade, foi muito divulgado e a população 
entendeu o significado do registro civil. “É a 
realização de um sonho para muitos casais 
que estavam aguardando há muito tempo 
uma oportunidade como esta”.

Realizado em um espaçoso ginásio na ci-
dade de Piên, no dia 22 de março, a juíza 
de paz, Elaine do Rocio Franco, oficializou 
a união de 48 casais.

o oficial Erlanderson de oliveira Teixeira, 
do Serviço Distrital de Piên, foi um dos res-
ponsáveis pelo evento. Segundo o registra-
dor, projetos como esses “são importantes 
para a solidificação da família, e os casais se 
sentem mais valorizados”.

livinho Tureck, prefeito de Piên, esteve 
presente na cerimônia e afirmou que esse 
projeto é significativo para os munícipes, 
principalmente, àqueles que não possuem 
dinheiro para concretizar sua união.

o casal leidiane Siqueira de Paula e Dai-
son Rodrigues morcelli ressaltou a necessi-
dade de regularizar o matrimônio perante a 
sociedade. “queremos que os nossos filhos 
olhem para nós e percebam que estamos 
vivendo conforme a lei”. Casamento coletivo no município de Piên realizou a união de 48 casais

Piên promove 48 casamentos

“Eles aproveitaram a oportunidade para reconhecer o amor de forma civil e 
com segurança jurídica”, diz Antônio César Matucheski, prefeito da cidade

Tijucas do Sul oficializa 23 uniões
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Na cidade de quitandinha, no distrito de 
lagoa Verde, o ciclo de casamentos comu-
nitários fechou as ações do primeiro se-
mestre de 2018 e oficializou, no ginásio de 
esportes hilário gonçalves, 69 casamentos.

Na sexta-feira, 23 de março, foi iniciado o 
último dia do Projeto Dia do Sim, na cidade 
de Campo Tenente. a cerimônia foi realiza-
da em um amplo espaço do Salão Paroquial 
matriz Cristo Rei.

a celebração formalizou 50 casamentos 
e, na oportunidade, autoridades, familiares 
e amigos dos noivos marcaram presença.

Com um leve sorriso no rosto e muita 
sintonia, o casal Daiane Kovalski de Ramos 
e genival da Silva comemoraram: “nós que-
ríamos casar e essa foi a oportunidade e 
agarramos. Estamos muito felizes, um so-
nho foi realizado”, disse o casal.

a oficial Izel Terezinha anacleto Bilibio 
quis participar do projeto Irpen na Comu-
nidade e disse: “é com gratidão que aco-
lhemos todos os noivos e desejamos que 
sejam felizes”.

a cerimônia também contou com a pre-
sença do prefeito do município, Jorge luiz 
quege, que destacou a importância do ca-

A cidade de Quitandinha, no distrito de Lagoa Verde, fechou o ciclo de casamentos 
comunitários do primeiro semestre de 2018

Quitandinha fechou 
as ações do Dia do Sim

a cerimônia iniciou com a marcha nupcial 
e, em seguida, a prefeita da cidade, maria 
Julia Socek Wojcik, destacou a importância 
do evento e a formalização da união dos 
casais no Registro Civil. Em quitandinha, o 
‘Dia do Sim’ foi possível devido à parceria 
dos Institutos e cartórios, ressaltaram as 
oficiais do Serviço Distrital de quitandinha 
e seu distrito lagoa Verde, maria marlene 
g. Sowinski e maria Beatriz moll.

Para a oficial de lagoa Verde – quin-
tandinha, maria moll, a ação é de um teor 
significativo. “graças ao Irpen conseguimos 
tornar realidade o sonho de muitos casais”.

a oficial maria Sowinski frisou que em ci-
dades pequenas como quitandinha são im-
portantes ações como estas do Irpen. “Esse 
projeto é uma oportunidade para muitos 
casais poderem casar sem arcar com ne-
nhum custo. Com certeza, eles estão gratos 
e se sentem valorizados”.

afirmação comprovada pelo casal heri-
velton Santos Colaço e Rita gabriele lemes 
Colaço, que até aproveitaram para reatar, 
oficialmente, o relacionamento. “Estamos 
felizes, estávamos separados e voltamos 
em dezembro do ano passado (2017), já 
tínhamos o nosso bebê. Voltamos e resol-
vemos casar”, disse Rita.

Campo do Tenente 
oficializa 50 uniões

O projeto ‘Dia do Sim’, iniciativa do Irpen e Funarpen, chega a seu último dia tornando 
realidade o sonho de muitos casais paranaenses

samento comunitário para os habitantes da 
cidade. “Esta ação é muito importante para 
a nossa cidade, na qual mais de 50% da 
população é carente. há casais que vivem 

mais de dois anos juntos e não têm condi-
ções para formalizar o casamento civil. o 
projeto do Irpen é essencial e importante 
para todos da região”.
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O presidente da Arpen/BR afirmou que a associação está disposta a cooperar para a efetivação do projeto

Arpen/BR participa do lançamento 
do Documento Nacional de 
Identidade no Paraná
DoCumENTo REuNIRá INICIalmENTE CPF E TÍTulo DE ElEIToR 
E PoDERá SER TRaNSPoRTaDo Em FoRmaTo FÍSICo E DIgITal
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Como solicitar o DNI
Passo 1: De acordo com o TSE, a 
pessoa que quiser solicitar o DNI 
tem de seguir os seguintes passos:

Passo 2: aqueles que já passaram 
pelo cadastramento biométrico na 
Justiça Eleitoral precisarão baixar o 
aplicativo e realizar um pré-cadastro 
solicitando o documento digital;

Passo 3: Depois, será preciso 
comparecer a um ponto de 
atendimento, que pode ser na 
Justiça Eleitoral (o aplicativo 
mostrará as opções mais próximas 
do cidadão);

Passo 4: No ponto de 
atendimento, os dados biométricos 
são validados com duas digitais do 
solicitante;

Passo 5: Depois da confirmação 
das informações, é possível emitir 
o DNI, que aparecerá no telefone 
ou tablet com o aplicativo do 
documento;

Passo 6: No caso daqueles que 
ainda não fizeram o cadastro 
biométrico na Justiça Eleitoral, é 
possível coletar os dados unidades 
federativas que firmaram convênios 
com o TSE.

a associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (arpen/
BR), representada pelo seu presidente, 
arion Toledo Cavalheiro Júnior, pela 1ª 
secretária, Elizabete Regina Vedovatto, 
e pela 1ª tesoureira, Karen lúcia Cor-
deiro andersen, participou do evento 
que lançou o Documento Nacional de 
Identificação (DNI) no Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná (TRE/PR), no dia 05 
de abril, em Curitiba.

o documento reunirá inicialmente o 
CPF e o Título de Eleitor, mas poderá 
futuramente trazer outros dados, como 
Rg, CNh e Carteira de Trabalho, além de 
ser transportado tanto em formato físi-
co como digital (smarthpone). a meta 
do governo Federal é de que o serviço 
esteja disponível para a população a 
partir de julho, depois de ser testado por 
servidores do ministério do Planejamen-
to e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para Cavalheiro, a presença da arpen
-Brasil no evento teve como objetivo 
mostrar às autoridades que a associa-
ção está disposta a cooperar para a 
efetivação do projeto. “Nossa intenção 
foi mostrar aos órgãos públicos que 
os cartórios estão à disposição para 
auxiliar nesta iniciativa, especialmente 
agora em que as serventias já emitem 
CPF direto na certidão de nascimento, 
que é o principal dado hoje do cidadão. 
Vamos trabalhar juntos para que o pro-
jeto seja posto em prática da maneira 
mais efetiva o possível”, disse.

“Nossa intenção foi mostrar aos órgãos públicos que os cartórios 
estão à disposição para auxiliar nesta iniciativa, especialmente 
agora em que as serventias já emitem CPF direto na certidão 
de nascimento, que é o principal dado hoje do cidadão. Vamos 
trabalhar juntos para que o projeto seja posto em prática da 
maneira mais efetiva possível.”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente da Arpen/BR e do Irpen/PR
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A Prática no Registro Civil das 
Pessoas Naturais - O registrador civil 
como propulsor dos afetos

oPINIão

Por Cristina Castelan Minatto – Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas e de Títulos e Documentos da Comarca de Içara/SC

Dentre as atribuições previstas na lei 
8935/1994, a do Registrador Civil é a que 
está mais intimamente ligada aos afetos 
humanos. ao ser guardião das informações 
pessoais, em especial do Estado Civil das 
pessoas naturais, promove a comprovação 
dos afetos. Partindo, pois, de afetos advin-
dos do liame biológico, com os registros de 
nascimentos por filiação biológica, passa 
pelos afetos provenientes de casamentos, 
a partir dos quais se criam outros liames de 
parentesco.

agora, com a nova visão humana de 
transformação de vínculos, torna-se, cada 

vez mais, um propulsor dos afetos. É a partir 
da publicidade do que está consignado no 
registro de nascimento e suas alterações, o 
que é feito através das certidões do Regis-
tro Civil, que a pessoa natural tem como 
comprovar a sua origem, seja ela civil, bio-
lógica, genética ou afetiva. o Registro Civil 
deve apresentar as situações relativas à vida 
civil das pessoas como forma de expressão 
da verdade a que elas pertencem. a origem 
das pessoas está comprovada através de 
documentos que facilitam o exercício dos 
direitos e o afeto é um dos genes desses 
direitos.

a regulaMentação 
aDMinistratiVa Da 
socioafetiViDaDe
Recentemente, o Conselho Nacional da 
Justiça publicou um longo Provimento, de 
n. 63, direcionado a regulamentação de 
atos a serem publicizados no Registro Civil 
de Pessoas Naturais; entre eles, a autoriza-
ção para a averbação de paternidade ou 
maternidade socioafetiva nos registros de 
nascimento.

Com a edição de Provimentos, o Conse-
lho Nacional da Justiça e as Corregedorias 
Estaduais têm promovido a desjudicializa-
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“a multiparentalidade é a 
possibilidade de uma pessoa 
ter vínculo legal com mais 
de um pai ou de uma mãe, 
ou de ambos, seja biológico 
ou afetivo. É uma forma 
de trazer para o campo 
jurídico o que há um bom 
tempo está acontecendo 
factualmente”

ção e até a “desministerialização” (ministé-
rio Público) de atos, transferindo questões 
processuais para o âmbito da atividade No-
tarial e Registral.

um dos aspectos controversos do Pro-
vimento 63 e que causa questionamentos 
entre os Registradores envolvidos é a possi-
bilidade de multiparentalidade com o reco-
nhecimento de filiação socioafetiva. Como o 
Provimento criou um processo administrati-
vo de aferição de vínculo que ocasiona uma 
variedade de efeitos na seara jurídica e tam-
bém social, eis que redireciona a sociedade 
para uma nova realidade de famílias e suas 

constelações, é natural que os Registradores 
se sintam, num primeiro momento, estra-
nhos à sistemática apresentada.

o Provimento determina que o Regis-
trador Civil efetue o Reconhecimento da 
Paternidade ou maternidade Socioafetiva, 
diretamente, sem interferência de outro 
profissional, incluindo-se, aqui, magistrado 
ou Promotor.

havia a necessidade de um processo judi-
cial para que o magistrado avaliasse os casos 
concretos à luz de uma legislação que não 
prevê expressamente a multiparentalidade, 
mas a prevê na sua omissão, como vere-
mos mais adiante. Em Santa Catarina, o que 
depois foi replicado em outros Estados, um 
Provimento da Corregedoria local já autori-
zava o Registrador Civil a efetuar a averba-
ção administrativa dos pedidos de reconhe-
cimento de paternidade socioafetiva que lhe 
eram dirigidos, pedidos estes feitos a exem-
plo do reconhecimento de filiação biológica 
regulamentado pelo CNJ. mas, a Correge-
doria Catarinense permitiu a formação do 
vínculo num procedimento administrativo 
apenas se não houvesse vínculo afetivo ou 
biológico paterno já consignado no registro. 
ou seja, não atingiu a questão da afetivida-
de materna e da multiparentalidade, no que 
o Provimento 63 do CNJ avançou.

aspectos legais Da 
MultiparentaliDaDe 
na DinâMica social
a multiparentalidade é a possibilidade de 
uma pessoa ter vínculo legal com mais de 
um pai ou de uma mãe, ou de ambos, seja 
biológico ou afetivo. É uma forma de trazer 
para o campo jurídico o que a um bom tem-
po está acontecendo factualmente. Com o 
advento da Constituição de 1988, o legis-
lador pátrio inseriu os direitos e garantias 
fundamentais, em que destacou a igualda-
de entre as pessoas. Trouxe também a firme 
convicção de proteção à Família como dever 
do Estado. assim, a partir da observação de 
variações na formação das famílias e com 
o avanço e modificação das relações fami-
liares, através de mudanças legislativas que 
facilitam a solução dos conflitos nessa seara, 
ficou cada vez mais explícita a necessidade 
de focar o afeto e não mais o caráter bioló-

gico na concepção de família. Isso abriu um 
leque de possibilidades de formação familiar 
e daí a questão da multiparentalidade.

Entendo que a multiparentalidade está 
prevista no art. 1593 do Código Civil, quan-
do temos o seguinte texto: “o parentesco é 
natural ou civil, conforme resulte da consan-
guinidade ou outra origem.” E não há dispo-
sitivo legal limitando a quantidade de pais ou 
mães. Por conseguinte, aliado ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, da igualdade 
e também à questão da proteção da família, 
não vejo como negar a alguém o direito de 
ter reconhecido e consignado nos seus docu-
mentos, para que, com a publicidade, possa 
exercer os seus direitos, a multiparentalidade.

a possibiliDaDe De 
Variações faMiliares 
e os Vínculos afetiVos
a partir desse conceito de multiparentalida-
de, poderemos encontrar inúmeras possibili-
dades de variações familiares, a princípio, de 
uma listagem não exaustiva. Entretanto, o 
Provimento 63 ateve-se a multiparentalida-
de que podemos chamar de limitada, pois 
permite a inserção de mais um pai e/ou uma 
mãe. Pode, portanto, uma pessoa ter dois 
pais e duas mães (um afetivo e um biológico 
em “cada campo”), mas, pela questão da 
não discriminação de situações de homoafe-
tividade já reconhecida pelo CNJ, poderemos 
ter 4 pais ou 4 mães, no modelo propos-
to pelo Provimento. o próprio Provimen-
to traz um novo modelo de certidão, não 
mais indicando campos para pai ou mãe, 
mas campo para informação da filiação.

Pois bem, o que se faz observar é que a fa-
mília tradicionalmente conhecida como pai 
+ mãe + filhos biológicos, numa visão gre-
goriana (Papa gregório, aos tempos da capi-
tulação do Império Romano), a partir do ins-
tituto da adoção começou a se transformar, 
pois o filho adotivo é um filho afetivo. In-
clusive a questão da adoção, com o tempo, 
passou a perder força de ser algo proibido, 
escuso, que deva ser maquiado, pois era vis-
to como a impotência do casal em ter filhos 
próprios e depois passou a demonstração 
de bondade e caridade. hoje, passa uma 
imagem de integração social, de firmeza de 
caráter, de humanidade e complementação.
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outra situação é que a separação e o di-
vórcio traziam o estigma de casamento fali-
do, de um casal que não tinha conseguido 
ser feliz. hoje, o casal se separa, exatamente 
para buscar a felicidade e não necessaria-
mente porque não foi feliz, não alçou suces-
so na união, mas porque os afetos não são 
estanques, estão em movimento, estão me-
nos pragmáticos e mais imediatos. E quem 
se separa e forma nova união cria o afeto 
da sua nova prole com o filho do casamento 
anterior. E o filho anterior pode não ser de 
um casamento, mas de uma relação menos 
duradoura. agora, os filhos são meio irmãos 
e podem já ter outros irmãos pela outra li-
nha de genitor.

Isso tudo se confirma no direito sucessório, 
com suas regras de partilha. assim, os afetos 
se multiplicam para fora do núcleo familiar. 
Isso gera um comprometimento entre os ir-
mãos afetivos e pais afetivos, que no caso 
podem ser os padrastos e madrastas. outra 
forma de multiparentalidade está nas uniões 
em que se permitem ter filhos biológicos a 
partir da inseminação ou da participação 
do terceiro para a fecundação tradicional 
e no momento da fixação legal dos afetos 
pediam ao judiciário que se consignasse o 
nome dos genitores biológicos e afetivos.

agora, o Provimento 63 também autoriza 
o registro direto da situação de reprodução 
assistida. E estamos partindo para a multipa-
rentalidade mais numerada, como no caso 
das uniões poliafetivas, ainda não regu-
lamentadas, em que temos mais de duas 
pessoas unidas estavelmente pelo afeto e 
passam a formar uma familia e tem seus fi-
lhos de forma tradicional ou não.

oPINIão

“Com a edição de Provimentos, 
o Conselho Nacional da 
Justiça e as Corregedorias 
Estaduais têm promovido 
a desjudicialização e até 
a “desministerialização” 
(ministério Público) de 
atos, transferindo questões 
processuais para o âmbito da 
atividade Notarial e Registral”

a aplicabiliDaDe
Do proViMento 63
a solicitação de processamento do pedido 
de reconhecimento de filiação socioafetiva 
não pode ser declinada pelo Registrador. 
alguns requisitos devem ser levantados 
pelo Registrador, mas apurados na entrevis-
ta que fará para atendimento às condições 
mínimas para averbação da nova situação 
registral, a qual estabelecerá o vínculo jurí-
dico entre as partes envolvidas.

assim, não basta que o Registrador pre-
encha o formulário anexo ao provimento, 
consignando as informações e colhendo a 
assinatura, mas deverá informar as conse-
quências do ato para todos os envolvidos.

l	ao efetuar o atendimento, deverá ob-
servar se os requisitos a seguir estão 
presentes:

a) as partes terem ciência de que o reconhe-
cimento ocorre em caráter irrevogável.
l	isso significa que o registrador deverá 

informar as partes sobre as conse-
quências do ato de reconhecimento, 
tanto pela impossibilidade de ocorrer 
desistência, assim como pelos efeitos 
da filiação, seja no âmbito do direito 
de família, como no de sucessões.

b) deve-se arguir das partes sobre a exis-
tência de ação judicial relacionada a 
filiação da pessoa que está sendo reco-
nhecida.
l	é importante que a filiação consig-

nada, até então, no assento, esteja 
estabilizada, sem a possibilidade de 
ser alterada por decisão judicial que 
esteja pendente.

c) não pode existir qualquer vínculo de pa-
rentesco biológico na linha ascendente, 
ou colateral (irmãos) entre o autor do 
reconhecimento e o reconhecido.
l	os mesmos parâmetros da adoção estão 

sendo utilizados na questão da filiação 
socioafetiva, pois se tratam de institu-
tos com a mesma carga de pretensão.

d) deve haver diferença de idade de, no 
mínimo, 16 anos entre o autor e o reco-
nhecido.
l	como dito acima, os mesmos critérios 

para adoção são utilizados para se 
formalizar o vínculo afetivo, pois insti-
tutos semelhantes.

e) autorização dos detentores do poder fa-
miliar.
l	os pais (pai e/ou mãe) já consignados 

no assento, conforme certidão de nas-
cimento apresentada deverão consen-
tir na pretensão do autor do pedido de 
reconhecimento.

f) autorização do reconhecido.
l	no caso do reconhecido já ter 12 anos 

completos, também deverá anuir o 
pedido, o qual deverá ser entrevistado 
pelo registrador.

l	caso o reconhecido já possua 18 
anos completos ou esteja emancipa-
do por outorga dos pais, bastará a 
sua anuência.

l	no caso do reconhecido ser portador 
de deficiência, utilizar-se-á o procedi-
mento de tomada de decisão apoiada.

alteração Do noMe
Com a aquisição de vínculo civil, a partir do 
reconhecimento da filiação, o reconhecido 
terá, dentre os direitos que lhe ficam assegu-
rados, o direito ao uso do nome de família 
do pai ou mãe que o reconhece. a forma-
ção do nome, caso inexista norma local, 
segue a norma geral de formação para os 
registros de nascimento. alerte-se, pois, que 
de posse de uma certidão em inteiro teor, a 
pessoa que teve seu nome alterado, promo-
va as devidas adequações nos documentos 
pessoais que já possua.

o processo de reconhecimento de filia-
ção socioafetiva possui várias fases, as quais 
podem ser efetuadas consecutiva e imedia-
tamente, para que o princípio da eficiência 
seja efetivamente aplicado na seara regis-
tral. obviamente que as partes, a partir do 
momento que não precisam mais recorrer 
ao judiciário para alcançarem o seu objeti-
vo, quando levaria mais de ano, já estarão 
se beneficiando do processo administrativo, 
mesmo que ele leve alguns dias. É importan-
te que se faça a entrevista, colham-se os da-
dos necessários à formalização dos atos, ob-
servando-se os requisitos acima delineados 
e se efetive o pleito através da averbação e 
expedição da certidão. afinal, não é um pro-
cedimento de simples repercussão. E, cabe 
ao Registrador, caso não haja norma local 
específica para o procedimento, verificar a 
melhor forma de prática dos atos pertinen-
tes. Entretanto, da coleta da declaração até 
a entrega da certidão, não deve ultrapassar 
o prazo de 5 dias.
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reconheciMento 
por escritura pública
o Provimento 63 não fez qualquer menção 
ao uso de Escritura Pública para o reconheci-
mento da filiação socioafetiva e nem deveria 
fazê-lo, pois é direcionado à especialidade 
do Registro Civil das Pessoas Naturais. Em 
alguns Estados, a divisão e organização do 
sistema extrajudicial prevêem o acúmulo de 
atribuições e, em alguns casos, o Registra-
dor Civil é, também, Tabelião de Notas.

No caso de acúmulo das duas especiali-
dades, por tratar-se de procedimento afeto 
ao Registro Civil, entendo que se deve optar 
pela regulamentação dada a esta especia-
lidade. Somente optar pela realização de 
Escritura Pública para Reconhecimento de 
Filiação Socioafetiva, no caso de ser com a 
falta de requisito para o procedimento pre-
visto no Provimento 63, como por exemplo, 
o não comparecimento de um anuente, pois 
o provimento indica a necessidade de coleta 
de assinaturas perante o oficial do Registro 
Civil. muitas vezes as pessoas moram em lu-
gares distantes e não conseguem conciliar 
viagens e horários para estarem juntos, no 
mesmo momento e local. Poderíamos intro-
duzir a possibilidade de se fazer representar, 
uma das partes, por procuração, eis que 
desde 1992 o seu uso é permitido para o 
reconhecimento de paternidade, mas a es-
pécie em comento é de vínculo normativo 
e o Provimento sequer previu essa hipótese.

Nesse ponto, cabe alertar aos Registrado-
res Civis que, não havendo possibilidade de 
colher a anuência, obviamente que seja in-
formado ao interessado que promova o ato 
perante tabelião, caso ocorra situação de 
partes morando em lugares distintos e, de 
forma ainda diversa, o ato seja promovido 
pela via judicial, como bem prevê a norma-
tiva do CNJ.

haverá, ainda, a necessidade de Escritu-
ra Pública, se o Registrador que promova 
o Processo de Reconhecimento não seja 
o mesmo que vá promover a averbação e, 
este último, seja de difícil recepção do pro-
cesso por meios como malote Digital, Cen-
tral Nacional de Registro Civil ou até mesmo 
os correios. ou, ainda, na mesma situação, 
caso uma das partes vá levar em mãos, o 
procedimento.

reflexo eM outros registros
há de se asseverar que, no caso de reco-
nhecimento de pessoa que já possua regis-
tros posteriores ao de nascimento, como 

casamento, deve-se instruí-la a promover a 
devida averbação junto ao respectivo Regis-
trador onde se encontrar o assento. a aver-
bação deverá ser promovida com base na 
lei 13.484/2017. Nos casos dessas averba-
ções, sugere-se que o Registrador rogado a 
realize com base em certidão de inteiro teor 
do registro, eis que, assim, tomará ciência 
do ato que produziu a alteração no assento.

eMoluMentos
Pelos processos administrativos somente po-
derão ser cobrados emolumentos, caso haja 
previsão no Regimento Estadual de Emolu-
mentos. apartadamente, deve ser verificado 
o custo de documentos que serão gerados 
para instrumentalização do processo, eis 
que será necessário extrair-se fotocópias de 
documentos e até apresentação de certi-
dões originais, em alguns casos.

No caso de averbação de reconhecimento 
de menor, o art. 102, §§ 5º e 6º do Estatuto da 
Criança e do adolescente elege a gratuidade. 
assim, o procedimento será gratuito e deve-
rá ser pago pelos fundos de compensação.

Sendo o registrado/reconhecido maior de 
idade, os emolumentos serão devidos, salvo 
previsão no Regimento de Emolumentos ou, 
em caso de declaração de hipossuficiência.

Da iMpossibiliDaDe 
Do Múltiplo 
reconheciMento
Em face do modelo instituído pelo Conse-
lho Nacional da Justiça, percebe-se que não 
há vedação ao reconhecimento afetivo por 
mais de um pai ou mãe afetivo, em favor 
da mesma pessoa. Entretanto, o Provimento 
obsta o reconhecimento por mais de uma 
pessoa, em favor de uma só a ser reconhe-
cida, em um só ato. assim, ao permitir ha-
ver dois pais ou duas mães, que, no caso 
deveria ser 4 pessoas, pois ao falar em pai 
e mãe trata de gênero e temos a questão 
da homoafetividade a ser preservada, o 
Provimento autoriza que se façam os reco-
nhecimentos, mas em momentos distintos. 
assim, para cada reconhecimento, que não 
pode ser conjunto, há de se promover um 
procedimento e, consequentemente, uma 
averbação. Enfim, uma pessoa poderá ter 
quatro pais (considerando aqui pais e mães), 
como detentores do poder familiar.

celeuMa
há um breve aspecto a se observar, diante 
da perspectiva prática do reconhecimento 

socioafetivo. ao permitir que o processo de 
pedido de reconhecimento seja promovido 
por qualquer registrador do país, indepen-
dente de estar sob sua guarda o registro em 
que se promoverá a averbação, ocorrerá 
situações nas quais uma pessoa que já te-
nha um pai ou mãe socioafetivo, venha a 
ter outro socioafetivo. Não cabe ao regis-
trador, pois não há determinação neste sen-
tido, perquirir sobre a origem das filiações 
já constantes na certidão do registrado: se 
biológicas ou afetivas.

assim, o Provimento autoriza uma con-
signação de filiação socioafetiva “em cada 
campo”, ou seja, autoriza dois reconheci-
mentos socioafetivos, mas possibilita, por 
ausência de critério expresso, que ocorram 
3 reconhecimentos socioafetivos, eis que 
havendo duas pessoas já consignadas no 
campo de filiação, não se terá informação 
de que um já tenha sido averbado em face 
de anterior reconhecimento socioafetivo, 
SalVo informação das partes, mas que não 
obstará a realização do ato, eis que não há, 
como dissemos, proibição expressa.

o teMpo e o 
estaDo ciVil
há muito, no Direito brasileiro, verificamos 
uma mudança célere no âmbito das relações 
familiares. o Estado tem se fincado no prin-
cípio da dignidade humana e suas laterali-
dades, em detrimento do interesse público 
que antes julgava maior do que as questões 
privadas. assim, mesmo regulando a vida 
privada e as relações interpessoais familia-
res, desapega-se da sua interferência no que 
hoje se julga ser a felicidade das pessoas. as 
situações existem e as relações ficavam con-
dicionadas aos vínculos consanguíneos, que 
em muitas vezes beneficiavam patrimonial-
mente pessoas sem vínculos afetivos.

a diferença é que hoje as pessoas bus-
cam o exercício dos seus direitos porque o 
Judiciário está respeitando os Direitos cons-
titucionalmente previstos nos princípios 
fundamentais da sociedade Brasileira. E a 
Constituição é para ser aplicada a todos os 
brasileiros, não só para maiorias ou mino-
rias. a hipocrisia, a venda nos olhos, o não 
querer saber de uma sociedade varrendo si-
tuações que não aceita para baixo do tape-
te, é o que por muito tempo se fez.

a multiparentalidade é uma verdade, é 
fato. a sociedade agora passa a ser de famí-
lias com muitas pessoas para se transformar 
em famílias de muitos afetos.
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Provimento nº 67 do CNJ disciplina 
procedimentos de conciliação e mediação
CoRREgEDoRIa NaCIoNal DE JuSTIça REgulamENTa a aTuação 
DoS SERVIçoS NoTaRIaIS E DE REgISTRo Na PRáTICa DESTES aToS

JuRÍDICo

Entrou em vigor no dia 27 de março de 
2018, o Provimento nº 67, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre 
os procedimentos de conciliação e de me-
diação nos serviços notariais e de registro 
do Brasil.

a partir de agora, os cartórios extrajudiciais 
do País podem praticar sessões de concilia-
ção e mediação, seguindo os requisitos e 
procedimentos listados no Provimento.

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

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

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

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

CONSIDERANDO a obrigação dos notá-
rios e registradores de cumprir as normas 
técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário 
(arts. 37 e 38 da lei n. 8.935, de 18 de 
novembro de 1994);

CONSIDERANDO a incumbência do Con-
selho Nacional de Justiça de consolidar uma 
política pública permanente de incentivo e 
aperfeiçoamento dos mecanismos consen-
suais de solução de litígios (Resolução CNJ 
n. 125, de 29 de novembro de 2010);

CONSIDERANDO a efetividade da conci-
liação e da mediação como instrumentos 
de pacificação social, solução e prevenção 
de litígios;

CONSIDERANDO a necessidade de or-
ganização e uniformização de normas e 
procedimentos afetos aos serviços de con-
ciliação, mediação e a outros métodos con-
sensuais de solução de conflitos, a serem 
prestados, de forma facultativa, pelos ser-
viços notariais e de registro;

CONSIDERANDO as disposições do Có-
digo de Processo Civil, da lei n. 13.140, 
de 26 de junho de 2015, as sugestões e 
aquiescência da Comissão de acesso à Jus-
tiça e Cidadania (CaJC), do Conselho Na-
cional de Justiça, bem como a decisão pro-
ferida nos autos do Pedido de Providências 
n. 0005163-92.2017.2.00.0000,

RESOLVE:

Seção I
Das Regras Gerais

Art. 1º Dispor sobre os procedimentos de 
conciliação e de mediação nos serviços no-
tariais e de registro do Brasil.

Art. 2º os procedimentos de conciliação 
e de mediação nos serviços notariais e de 
registro serão facultativos e deverão ob-
servar os requisitos previstos neste provi-
mento, sem prejuízo do disposto na lei n. 
13.140/2015.

Art. 3º as corregedorias-gerais de justiça 
dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Territórios manterão em seu site listagem 
pública dos serviços notariais e de regis-
tro autorizados para os procedimentos de 
conciliação e de mediação, indicando os 
nomes dos conciliadores e mediadores, de 
livre escolha das partes.

Art. 4º o processo de autorização dos ser-
viços notariais e de registro para a realiza-
ção de conciliação e de mediação deverá 
ser regulamentado pelos Núcleos Perma-
nentes de métodos Consensuais de Solu-
ção de Conflitos (NuPEmEC) e pelas corre-
gedorias-gerais de justiça (CgJ) dos Estados 
e do Distrito Federal e dos Territórios.
Parágrafo único. os serviços notariais e de 
registro poderão solicitar autorização espe-

cífica para que o serviço seja prestado, sob 
supervisão do delegatário, por no máximo 
cinco escreventes habilitados.

Art. 5º os procedimentos de conciliação e 
de mediação serão fiscalizados pela CgJ e 
pelo juiz coordenador do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania (CE-
JuSC) da jurisdição a que estejam vincula-
dos os serviços notariais e de registro.
1º o NuPEmEC manterá cadastro de con-

ciliadores e mediadores habilitados, do 
qual deverão constar dados relevantes de 
atuação, tais como o número de causas 
de que participou, o sucesso ou insuces-
so da atividade, a matéria sobre a qual 
versou a controvérsia, além de outras in-
formações que julgar relevantes.

2º os dados colhidos na forma do pará-
grafo anterior serão classificados siste-
maticamente pelo NuPEmEC, que os 
publicará, ao menos anualmente, para 
conhecimento da população e para fins 
estatísticos e de avaliação da conciliação 
e da mediação pelos serviços notariais 
e de registro e de seus conciliadores e 
mediadores.

Art. 6º Somente poderão atuar como 
conciliadores ou mediadores aqueles que 
forem formados em curso para o desempe-
nho das funções, observadas as diretrizes 
curriculares estabelecidas no anexo I da 
Resolução CNJ n. 125/2010, com a reda-
ção dada pela Emenda n. 2, de 8 de março 
de 2016.
1º o curso de formação mencionado no 

caput deste artigo será custeado pelos 
serviços notariais e de registro e será 
ofertado pelas escolas judiciais ou por 
instituição formadora de mediadores 
judiciais, nos termos do art. 11 da lei 
n. 13.140/2015, regulamentada pela 
Resolução ENFam n. 6 de 21 de novem-
bro de 2016.

2º os tribunais de justiça dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Territórios poderão 
credenciar associações, escolas e insti-
tutos vinculados aos serviços notariais 
e de registro não integrantes do Poder 
Judiciário para que realizem, sob super-
visão, o curso de formação mencionado 
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Seção II
Das Partes

Art. 10. Podem participar da conciliação e 
da mediação como requerente ou requeri-
do a pessoa natural absolutamente capaz, 
a pessoa jurídica e os entes despersonali-
zados a que a lei confere capacidade pos-
tulatória.
1º a pessoa natural poderá ser representa-

da por procurador devidamente consti-
tuído, mediante instrumento público ou 
particular com poderes para transigir e 
com firma reconhecida.

2º a pessoa jurídica e o empresário indivi-
dual poderão ser representados por pre-
posto, munido de carta de preposição 
com poderes para transigir e com firma 
reconhecida, sem necessidade da exis-
tência de vínculo empregatício.

3º Deverá ser exigida da pessoa jurídica a 
prova de representação mediante a exi-
bição dos seus atos constitutivos.

4º os entes despersonalizados poderão ser 
representados conforme previsto em lei.

Art. 11. as partes poderão ser assistidas 
por advogados ou defensores públicos 
munidos de instrumento de mandato com 
poderes especiais para o ato.
Parágrafo único. Comparecendo uma das 
partes desacompanhada de advogado ou 
de defensor público, o conciliador ou me-
diador suspenderá o procedimento até que 
todas estejam devidamente assistidas.

Seção III
Do Objeto

Art. 12. os direitos disponíveis e os indis-
poníveis que admitam transação poderão 
ser objeto de conciliação e de mediação, 
o qual poderá versar sobre todo o conflito 
ou parte dele.
1º a conciliação e a mediação que envol-

vam direitos indisponíveis, mas transigí-
veis, deverão ser homologadas em juí-
zo, na forma do art. 725, VIII, do CPC e 
do art. 3º, § 2º, da lei n. 13.140/2015.

2º Na hipótese do parágrafo anterior, o 
cartório encaminhará ao juízo compe-
tente o termo de conciliação ou de me-
diação e os documentos que instruíram 
o procedimento e, posteriormente, em 
caso de homologação, entregará o ter-
mo homologado diretamente às partes.

Seção IV
Do Requerimento

Art. 13. o requerimento de conciliação 
ou de mediação poderá ser dirigido a 

qualquer serviço notarial ou de registro de 
acordo com as respectivas competências 
(art. 42 da lei n. 13.140/2015).
Parágrafo único. admitir-se-á a formu-
lação de requerimento conjunto firmado 
pelos interessados.

Art. 14. São requisitos mínimos do reque-
rimento de realização de conciliação ou de 
mediação:

I – qualificação do requerente, em espe-
cial, o nome ou denominação social, 
endereço, telefone e e-mail de conta-
to, número da carteira de identidade 
e do cadastro de pessoas físicas (CPF) 
ou do cadastro nacional de pessoa ju-
rídica (CNPJ) na Secretaria da Receita 
Federal, conforme o caso;

II – dados suficientes da outra parte para 
que seja possível sua identificação e 
convite;

III – a indicação de meio idôneo de notifi-
cação da outra parte;

IV – narrativa sucinta do conflito e, se 
houver, proposta de acordo;

V – outras informações relevantes, a cri-
tério do requerente.

1º Para os fins do caput deste artigo, os 
serviços notariais e de registro pode-
rão disponibilizar aos usuários, por 
intermédio da rede mundial de com-
putadores ou presencialmente, um 
formulário-padrão.

2º Caberá ao requerente oferecer tantas 
cópias do requerimento quantas fo-
rem as partes interessadas, caso não 
opte pelo meio eletrônico como forma 
de notificação.

3º Serão de inteira responsabilidade do 
requerente a veracidade e correção 
dos dados fornecidos relacionados 
nos incisos I a V deste artigo.

Art. 15. após o recebimento e protocolo 
do requerimento, se, em exame formal, 
for considerado não preenchido algum 
dos requisitos previstos no art. 14 deste 
provimento, o requerente será notificado, 
preferencialmente por meio eletrônico, 
para sanar o vício no prazo de 10 (dez) 
dias, marcando-se nova data para audiên-
cia, se necessário.
1º Persistindo o não cumprimento de 

qualquer dos requisitos, o conciliador 
ou o mediador rejeitará o pedido.

2º a inércia do requerente acarretará o ar-
quivamento do pedido por ausência de 
interesse.

Art. 16. No ato do requerimento, o re-

no caput deste artigo, desde que respei-
tados os parâmetros estabelecidos pela 
Resolução ENFam n. 6/2016.

3º os conciliadores e mediadores autoriza-
dos a prestar o serviço deverão, a cada 
2 (dois) anos, contados da autorização, 
comprovar à CgJ e ao NuPEmEC a que 
estão vinculados a realização de curso 
de aperfeiçoamento em conciliação e 
em mediação.

4º a admissão, como conciliadores ou me-
diadores, daqueles que comprovarem a 
realização do curso de formação men-
cionado no caput deste artigo promovi-
do por entidade não integrante do Po-
der Judiciário e anterior à edição deste 
provimento será condicionada a prévio 
treinamento e aperfeiçoamento (art. 12, 
§ 1º, da Resolução CNJ n. 125/2010).

Art. 7º o conciliador e o mediador obser-
varão os princípios e regras previstos na 
lei n. 13.140/2015, no art. 166 do CPC 
e no Código de Ética de Conciliadores e 
mediadores (anexo III da Resolução CNJ n. 
125/2010).

Art. 8º Toda e qualquer informação reve-
lada na sessão de conciliação ou mediação 
será confidencial, salvo as hipóteses do art. 
30 da lei n. 13.140/2015.
1º o dever de confidencialidade aplica-se 

ao conciliador, ao mediador, às partes, 
a seus prepostos, advogados, assessores 
técnicos e a outras pessoas que tenham, 
direta ou indiretamente, participado dos 
procedimentos.

2º Não será protegida pela regra de con-
fidencialidade a informação relativa à 
ocorrência de crime de ação pública.

3º a confidencialidade não afastará o de-
ver de prestar informações à administra-
ção tributária.

4º Serão vedados para fim diverso daquele 
expressamente deliberado pelas partes 
o registro, a divulgação e a utilização 
das informações apresentadas no curso 
do procedimento.

Art. 9º aos que atuarem como concilia-
dores e mediadores aplicar-se-ão as re-
gras de impedimento e suspeição, nos 
termos do disposto nos arts. 148, II, 167, 
§ 5º, 172 e 173 do CPC e 5º a 8º da lei 
n. 11.340/2015, devendo, quando consta-
tadas essas circunstâncias, ser informadas 
aos envolvidos, interrompendo-se a sessão.
Parágrafo único. Notários e registradores 
poderão prestar serviços profissionais re-
lacionados com suas atribuições às partes 
envolvidas em sessão de conciliação ou de 
mediação de sua responsabilidade.
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querente pagará emolumentos referentes 
a uma sessão de mediação de até 60 (ses-
senta) minutos.

Art. 17. a distribuição do requerimento 
será anotada no livro de protocolo de con-
ciliação e de mediação conforme a ordem 
cronológica de apresentação.

Art. 18. ao receber o requerimento, o ser-
viço notarial ou de registro designará, de 
imediato, data e hora para a realização da 
sessão de conciliação ou de mediação e 
dará ciência dessas informações ao apre-
sentante do pedido, dispensando-se a no-
tificação do requerente.
1º a ciência a que se refere o caput deste 

artigo recairá na pessoa do apresentan-
te do requerimento, ainda que não seja 
ele o requerente.

2º ao apresentante do requerimento será 
dado recibo do protocolo e de todos 
os valores recebidos a título de depó-
sito prévio.

Art. 19. a notificação da parte requerida 
será realizada por qualquer meio idôneo 
de comunicação, devendo ocorrer pre-
ferencialmente por meio eletrônico, por 
carta com aR ou notificação por oficial de 
registro de títulos e documentos do domi-
cílio de quem deva recebê-la.
1º o serviço notarial ou de registro infor-

mará ao requerente os meios idôneos 
de comunicação permitidos e respecti-
vos custos.

2º o requerente arcará com o custo da 
notificação; no entanto, se for feita por 
meio eletrônico, não será cobrada.

3º o custo do envio da carta com aR 
não poderá ser superior ao praticado 
pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e o custo da notificação 
por oficial de registro de títulos e do-
cumentos será o previsto na tabela de 
emolumentos.

Art. 20. o serviço notarial ou de registro 
remeterá, com notificação, cópia do re-
querimento à parte requerida, esclarecen-
do, desde logo, que sua participação na 
sessão de conciliação ou de mediação será 
facultativa e concederá prazo de 10 (dez) 
dias para que, querendo, indique, por es-
crito, nova data e horário, caso não possa 
comparecer à sessão designada.
Parágrafo único. Para a conveniência 
dos trabalhos, o serviço notarial ou de 
registro poderá manter contato com as 
partes no intuito de designar data de co-
mum acordo para a sessão de conciliação 
ou de mediação.

JuRÍDICo

Seção V
Das Sessões

Art. 21. os serviços notariais e de registro 
manterão espaço reservado em suas de-
pendências para a realização das sessões 
de conciliação e de mediação durante o 
horário de atendimento ao público.
1º Na data e hora designados para a rea-

lização da sessão de conciliação ou de 
mediação, realizado o chamamento 
nominal das partes e constatado o não 
comparecimento de qualquer delas, o 
requerimento será arquivado.

2º Não se aplicará o disposto no parágrafo 
anterior se estiverem preenchidos, cumu-
lativamente, os seguintes requisitos:
I – pluralidade de requerentes ou de 

requeridos;
II – comparecimento de ao menos 

duas partes contrárias com o intui-
to de transigir;

III – identificação formal da viabilidade 
de eventual acordo.

3º a sessão de conciliação ou de mediação 
terá eficácia apenas entre as partes pre-
sentes.

Art. 22. obtido o acordo, será lavrado 
termo de conciliação ou de mediação e as 
partes presentes assinarão a última folha 
do termo, rubricando as demais. Finalizado 
o procedimento, o termo será arquivado 
no livro de conciliação e de mediação.
Parágrafo único. Será fornecida via do ter-
mo de conciliação ou de mediação a cada 
uma das partes presentes à sessão, que 
será considerado documento público com 
força de título executivo extrajudicial, nos 
termos do art. 784, IV, do CPC.

Art. 23. a não obtenção de acordo não 
impedirá a realização de novas sessões de 
conciliação ou de mediação até que finali-
zadas as tratativas.

Art. 24. o pedido será arquivado, indepen-
dentemente de anuência da parte contrária, 
se o requerente solicitar, a qualquer tem-
po e por escrito, a desistência do pedido.
1º Solicitada a desistência, o requerimento 

será arquivado em pasta própria, não 
subsistindo a obrigatoriedade de sua 
conservação quando for microfilmado 
ou gravado por processo eletrônico de 
imagens.

2º Presumir-se-á a desistência do requeri-
mento se o requerente, após notificado, 
não se manifestar no prazo de 30 (trin-
ta) dias.

Art. 25. Em caso de não obtenção do acor-

do ou de desistência do requerimento an-
tes da sessão de conciliação ou de media-
ção, o procedimento será arquivado pelo 
serviço notarial ou de registro, que anotará 
essa circunstância no livro de conciliação e 
de mediação.

Seção VI
Dos Livros

Art. 26. os serviços notariais e de registro 
optantes pela prestação do serviço criarão 
livro de protocolo específico para recebi-
mento de requerimentos de conciliação e 
de mediação.
1º o livro de protocolo, com trezentas fo-

lhas, será aberto, numerado, autentica-
do e encerrado pelo oficial do serviço 
notarial e de registro, podendo ser uti-
lizado, para tal fim, processo mecânico 
de autenticação previamente aprovado 
pela autoridade judiciária competente.

2º Do livro de protocolo deverão constar 
os seguintes dados:
I – o número de ordem, que seguirá 

indefinidamente nos livros da mes-
ma espécie;

II – a data da apresentação do requeri-
mento;

III – o nome do requerente;
IV – a natureza da mediação.

Art. 27. os serviços notariais e de registro 
que optarem por prestar o serviço deverão 
instituir livro de conciliação e de mediação, 
cuja abertura atenderá às normas estabe-
lecidas pelas corregedorias-gerais de justi-
ça dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Territórios.
1º os termos de audiência de conciliação 

ou de mediação serão lavrados em livro 
exclusivo, vedada sua utilização para 
outros fins.

2º os livros obedecerão aos modelos de 
uso corrente, aprovados pelo juízo da 
vara de registros públicos.

3º os números de ordem dos termos de 
conciliação e de mediação não serão 
interrompidos ao final de cada livro, 
mas continuarão indefinidamente nos 
seguintes da mesma espécie.

4º Poderá ser adotado simultaneamente 
mais de um livro de conciliação e de 
mediação para lavratura de audiências 
por meio eletrônico.

5º Deverá ser adotado pelos serviços nota-
riais e de registro livro de carga físico, no 
qual serão correlacionados os escreven-
tes e os livros quando o serviço utilizar, 
concomitantemente, mais de um livro 
de conciliação e de mediação.

6º o livro sob a responsabilidade de um 
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escrevente é de seu uso exclusivo, per-
mitida a utilização por outro escrevente 
apenas com autorização prévia do notá-
rio e do registrador, lançada e datada no 
livro de carga.

Art. 28. o livro de conciliação e de me-
diação terá trezentas folhas, permitido o 
acréscimo apenas para evitar a inconveni-
ência de cisão do ato.
1º além do timbre do serviço notarial e de 

registro, todas as folhas conterão o nú-
mero do livro e do termo de conciliação 
ou de mediação correspondentes, nu-
meradas em ordem crescente por siste-
ma mecânico ou eletrônico.

2º Eventual erro material na numeração 
das folhas poderá ser corrigido pelo no-
tário ou registrador, devendo constar do 
termo de encerramento.

3º o livro eletrônico somente poderá ser 
adotado por sistema que garanta a veri-
ficação da existência e conteúdo do ato, 
subordinando se às mesmas regras de 
lavratura atinentes ao livro físico.

Art. 29. Nos termos de audiências de con-
ciliação e de mediação lavradas em livro de 
folhas soltas, as partes lançarão a assinatu-
ra no final da última, rubricando as demais.
Parágrafo único. Se os declarantes ou par-
ticipantes não puderem, por alguma cir-
cunstância, assinar, far-se-á declaração no 
termo, assinando a rogo outra pessoa e 
apondo-se à margem do ato a impressão 
datiloscópica da que não assinar.

Art. 30. as folhas soltas utilizadas serão 
acondicionadas em pasta própria, corres-
pondente ao livro a que pertençam, até a 
encadernação, que ocorrerá no período de 
até 60 (sessenta) dias subsequentes à data 
do encerramento.
Parágrafo único. o encerramento será 
feito imediatamente após a lavratura do 
último termo de audiência, ainda que pen-
dente o decurso do prazo previsto no caput 
deste artigo para ultimação do ato previa-
mente praticado e não subscrito.

Art. 31. o livro de conciliação e de me-
diação conterá índice alfabético com a 
indicação dos nomes das partes interessa-
das presentes à sessão, devendo constar o 
número do CPF/CNPJ – ou, na sua falta, o 
número de documento de identidade – e a 
referência ao livro e folha em que foi lavra-
do o termo de conciliação ou de mediação.
Parágrafo único. os índices poderão ser 
elaborados pelo sistema de fichas, microfi-
chas ou eletrônico, em que serão anotados 
os dados das partes envolvidas nos proce-

dimentos de mediação ou de conciliação.

Art. 32. o livro e qualquer documento 
oriundo de conciliação ou de mediação ex-
trajudicial deverão permanecer no ofício e 
quaisquer diligências judiciais ou extrajudi-
ciais que exigirem sua apresentação serão 
realizadas, sempre que possível, no próprio 
ofício, salvo por determinação judicial, caso 
em que o documento ou o livro poderá dei-
xar o serviço extrajudicial.

Art. 33. os serviços notariais e de registro 
deverão manter em segurança permanente 
os livros e documentos de conciliação e de 
mediação, respondendo pela ordem, guar-
da e conservação.
Parágrafo único. o livro de conciliação 
e de mediação poderá ser escriturado em 
meio eletrônico e o traslado do termo res-
pectivo poderá ser disponibilizado na rede 
mundial de computadores para acesso res-
trito, mediante a utilização de código espe-
cífico fornecido às partes.

Art. 34. os documentos eventualmente 
apresentados pelas partes para a instrução 
da conciliação ou da mediação serão exami-
nados e devolvidos a seus titulares durante 
a sessão, devendo os serviços notariais e de 
registro manter em arquivo próprio, além do 
requerimento firmado pelas partes, todos os 
documentos que julgar pertinentes.

Art. 35. os serviços notariais e de registro 
observarão o prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos para arquivamento dos documentos 
relativos a conciliação e mediação.
Parágrafo único. Não subsistirá a obriga-
toriedade de conservação dos documentos 
microfilmados ou gravados por processo 
eletrônico de imagens.

Seção VII
Dos Emolumentos

Art. 36. Enquanto não editadas, no âmbi-
to dos Estados e do Distrito Federal, nor-
mas específicas relativas aos emolumentos, 
observadas as diretrizes previstas pela lei 
n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, 
aplicar-se-á às conciliações e às mediações 
extrajudiciais a tabela referente ao menor 
valor cobrado na lavratura de escritura pú-
blica sem valor econômico.
1º os emolumentos previstos no caput 

deste artigo referem-se a uma sessão de 
até 60 (sessenta) minutos e neles será 
incluído o valor de uma via do termo 
de conciliação e de mediação para cada 
uma das partes.

2º Se excedidos os 60 (sessenta) minutos 

mencionados no parágrafo anterior ou 
se forem necessárias sessões extraordi-
nárias para a obtenção de acordo, serão 
cobrados emolumentos proporcionais 
ao tempo excedido, na primeira hipó-
tese, e relativos a cada nova sessão de 
conciliação ou de mediação, na segunda 
hipótese, mas, em todo caso, poderá o 
custo ser repartido pro rata entre as par-
tes, salvo se transigirem de forma diversa.

3º Será considerada sessão extraordinária 
aquela não prevista no agendamento.

Art. 37. É vedado aos serviços notariais e 
de registro receber das partes qualquer van-
tagem referente à sessão de conciliação ou 
de mediação, exceto os valores relativos aos 
emolumentos e despesas de notificação.

Art. 38. Na hipótese de o arquivamento 
do requerimento ocorrer antes da sessão 
de conciliação ou de mediação, 75% (se-
tenta e cinco por cento) do valor recebido 
a título emolumentos será restituído ao 
requerente.
Parágrafo único. as despesas de notifica-
ção não serão restituídas, salvo se ocorrer 
desistência do pedido antes da realização 
do ato.

Art. 39. Com base no art. 169, § 2º, do 
CPC, os serviços notariais e de registro reali-
zarão sessões não remuneradas de concilia-
ção e de mediação para atender demandas 
de gratuidade, como contrapartida da au-
torização para prestar o serviço.
Parágrafo único. os tribunais determina-
rão o percentual de audiências não remu-
neradas, que não poderá ser inferior a 10% 
da média semestral das sessões realizadas 
pelo serviço extrajudicial nem inferior ao 
percentual fixado para as câmaras privadas.

Seção VIII
Das Disposições Finais

Art. 40. Será vedado aos serviços notariais e 
de registro estabelecer, em documentos por 
eles expedidos, cláusula compromissária de 
conciliação ou de mediação extrajudicial.

Art. 41. aplica-se o disposto no art. 132, 
caput e § 1º, do Código Civil brasileiro à 
contagem dos prazos.

Art. 42. Este provimento entra em vigor na 
data da sua publicação, permanecendo váli-
dos os provimentos editados pelas correge-
dorias de justiça no que forem compatíveis.

Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
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Estão abertas as inscrições para o Congresso Nacional do Registro 
Civil (Conarci), que será realizado em Foz do Iguaçu (PR), entre os 
dias 13 e 15 de setembro, no Recanto Cataratas Thermas Resort 
& Convention.

Promovido pela associação Nacional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (arpen-Brasil) e coordenado pelo Instituto de Registro Civil 
de Pessoas Naturais do Paraná (Irpen/PR), o Conarci está em sua 24ª 
edição e tem como objetivo aprimorar, atualizar e debater os princi-
pais assuntos relacionados com a atividade registral brasileira.

Já estão previstos na grade de palestras temas como filiação so-
cioafetiva e multiparentalidade, os deveres trabalhistas dos regista-
dores, os novos provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça, a 
Central de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), identidade 
de gênero no Registro Civil e responsabilidade administrativa.

o Congresso contará com especialistas no Registro Civil, como 
arion Toledo Cavalheiro Júnior, Cristiano Cassetari e José m. P. ma-
deira. a Palestra magna será realizada pelo cineasta, jornalista e 

Abertas as inscrições para o 
Congresso Nacional do Registro Civil
CoNaRCI 2018 SERá REalIZaDo Na CIDaDE DE FoZ Do Iguaçu, No PaRaNá. 
INSCRIçõES Já ESTão aBERTaS PElo SITE Da aRPEN-BRaSIl (WWW.aRPENBRaSIl.oRg.BR)

NaCIoNal

Valores:

Inscrições até 10/06 R$ 300,00

Inscrições de 10/06 até 10/07 R$ 350,00

Inscrições de 10/07 até 10/08 R$ 400,00

Inscrições de 10/08 até 10/09 R$ 450,00

Inscrições de 06/04/2018 a 10/09/2018 | 400 vagas

comentarista arnaldo Jabor. Durante os próximos meses, outras 
palestras e autoridades serão confirmadas.

Para se inscrever basta acessar o site da arpen-Brasil, por meio do 
endereço www.arpenbrasil.org.br/conarci até o dia 10 de setem-
bro. as vagas são limitadas ao número máximo de 400 inscrições. 

Veja abaixo o valor das inscrições:
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