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EXPEDIENTE

“Finalizamos lembrando do papel social do registro Civil 
que, por meio de ações sociais, promove a inclusão 
daqueles que não possuem recursos financeiros nem condições, 
como a realizada recentemente pelo Irpen, que auxilia presídios 
femininos no Estado do Paraná a combater o sub-registro”

Debates que promovem
desenvolvimento!
Caros colegas,

o Congresso Nacional do registro Civil (Conarci 2018), que acontecerá em setembro, 
será uma oportunidade única para trazer ao debate temas de relevância para o registro 
Civil de Pessoas Naturais, além da oportunidade de trocar experiência com colegas de 
todo o Brasil, assim como ouvir nomes de destaque dos diferentes Poderes constituídos 
– Executivo, Legislativo e Judiciário -, que auxiliarão no esclarecimento de dúvidas perti-
nentes à atividade.

Nesta edição, trazemos detalhes sobre o evento, como as principais palestras e temas 
que serão abordados, assim como todas as atrações que podem ser desfrutadas em Foz 
do Iguaçu, cidade paranaense que irá recepcionar todos os participantes do encontro.

Aqueles que comparecerem ao Conarci irão acompanhar painéis relacionados às últi-
mas normativas da Corregedoria Nacional de Justiça, tais como o Provimento nº 67/2018, 
sobre Conciliação e Mediação; o Provimento nº 63/2017, sobre Paternidade e Materni-
dade Socioafetiva; e o Provimento nº 74/2018, sobre os Padrões Mínimos de Tecnologia 
para Cartórios.

Também abordaremos nesta edição a aprovação da Lei 13.709 de 2018, conhecida como 
Lei Geral de Proteção de Dados. Sancionada pelo presidente Michel Temer, no dia 14 de 
agosto, a Lei é um grande ganho para os brasileiros, que terão maior controle sobre seus 
dados pessoais, e para o Brasil, que entrará para o grupo de 125 países que já possuem 
legislação sobre o tema. Nós, registradores civis, guardiões de dados pessoais e sensíveis, 
comemoramos a conquista!

Além de toda a programação prevista no Congresso Nacional de setembro, a edição 
também traz a cobertura das últimas duas edições do Seminário Nacional do registro Civil, 
uma na Bahia e outra no Tocantins. ocasião que possibilitou levar aos registradores civis 
de cada região discussões de grande importância sobre a CrC Nacional e as mais recentes 
normatizações editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, como o Provimento nº 73, 
que trata da alteração de nome e gênero nos registros civis.

Finalizamos lembrando do papel social do registro Civil que, 
por meio de ações de cidadania, promove a inclusão daqueles 
que não possuem recursos financeiros nem condições, como a 
realizada recentemente pelo Irpen, que auxilia presídios femini-
nos no Estado do Paraná a combater o sub-registro. Nos coloca-
mos à disposição para ajudar a solucionar esses eventos.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen/PR e da Arpen-Brasil
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o registro civil é direito humano fundamen-
tal que possibilita o exercício da cidadania 
e a dignidade da pessoa humana, e a Lei 
9.534/97, que modificou a lei 6.015/73, 
assegura a gratuidade do registro de nas-
cimento. Segundo a legislação, os pais têm 
o prazo de 15 dias para realizar o assento 
do nascimento, ou 30 dias caso morem a 
mais de 30 quilômetros de um cartório de 
registro civil, porém, para mães que estão 
cumprindo pena em regime fechado nos 
presídios femininos, o ato do registro de 
nascimento não lhes compete. 

Segundo Sandra rocha Loures ramos, 
vice-diretora da Penitenciária Feminina do 
Paraná, localizada no município de Piraqua-
ra, o serviço de assistência social da unida-

de prisional é que junta a documentação 
da mãe e do bebê para que o registro civil 
de nascimento seja realizado. 

Para que os bebês nascidos dentro do 
sistema prisional tenham garantido este di-
reito fundamental, o Instituto do registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Pa-
raná (Irpen/Pr) se dispôs a auxiliar este pro-
cesso. “A iniciativa surgiu de uma matéria 
divulgada em um jornal em rede nacional, 
onde afirmava que existiam muitas crianças 
que nascem em presídios no Brasil e encon-
tram-se totalmente sem registro de nasci-
mento, sendo nestas situações um número 
grande de sub-registros e total descaso das 
autoridades, daí o Irpen/Pr se mobilizou 
no Paraná para resolver as situações pen-

Elisabete Vedovatto conta que a iniciativa surgiu devido ao número de crianças que nascem em presídios

Irpen auxilia presídio feminino 
a combater sub-registro
ALéM DE ANTEDEr rECéM-NASCIDoS, o INSTITuTo ATuA NA 
rECuPErAção DE DoCuMENToS DE MuLhErES Do SISTEMA PrISIoNAL

CIDADANIA

“Nosso maior problema com 
o registro de recém-nascidos 
de mães presas é a falta de 

documentação da responsável 
pelo bebê. Muitas perderam o 

documento no decorrer da vida 
ou mesmo nunca o tiveram.”

Sandra Rocha Loures Ramos, 
vice-diretora da Penitenciária 

Feminina do Paraná
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dentes em nosso Estado”, comenta a vice
-presidente do Instituto do registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen/Pr), Elisabete regina vedovatto.

A primeira visita à penitenciária femini-
na foi realizada no mês de julho pela vice
-presidente e a 1ª secretária do Irpen/Pr, 
Karen Lúcia Cordeiro Andersen. “Nosso 
maior problema com o registro de recém-
nascidos de mães presas é a falta de docu-
mentação da responsável pelo bebê. Mui-
tas perderam o documento no decorrer da 
vida ou mesmo nunca o tiveram por terem 
deixado o seio familiar ainda muito novas. 
recuperar a documentação da mãe leva 
muito tempo, por demandar pesquisas em 
diversos cartórios, esse é um trabalho bas-
tante complexo para nós. A disposição do 
Irpen em nos auxiliar irá contribuir imensa-
mente na resolução desses casos”, afirma 
Sandra ramos.

“Algumas vezes demora um pouco mais 
de 40 dias para conseguir fazer algum re-
gistro de um recém-nascido porque a mãe 
da criança, no caso a presa, está sem do-
cumentos. o Irpen se colocou à disposição 
para ajudar solucionar esses eventos, sen-
do certo que já conseguimos certidão de 
nascimento de uma presa que inicialmente 
deu entrada com nome falso e que agora 
queria regularizar seus documentos. res-
saltamos, também que para nós do IrPEN 
foi fácil conseguir localizar o documento 
da presa eis que temos a Central de Infor-
mações do registro Civil (CrC)”, comenta 
Elisabete vedovatto. 

o registro é essencial para que a crian-
ça possa ser atendida na rede pública de 
saúde, para vacinação e mesmo inclusão 
escolar. Segundo a diretoria, o trabalho é 
para que seja evitado ao máximo o caso 
de crianças que deixam a unidade prisional 
sem a certidão de nascimento. Antes desse 
trabalho, algumas mães recebiam o alvará 
de soltura e os bebês eram liberados sem 
a certidão de nascimento, apenas com a 
Declaração de Nascido vivo (DNv) emitida 
pelo hospital. Em muitos casos esse docu-
mento era extraviado ou danificado antes 
do assento do registro de nascimento, ele-
vando os números do sub-registro no País. 
“o círculo vicioso nunca era interrompido 
e, assim como a mãe, a criança crescia sem 

 “Algumas vezes demora um 
pouco mais de 40 dias para 

conseguir fazer algum registro 
de um recém-nascido porque 
a mãe da criança, no caso a 

presa, está sem documentos. o 
Irpen se colocou à disposição 
para ajudar solucionar esses 

eventos, sendo certo que 
já conseguimos certidão de 
nascimento de uma presa.”

Elisabete Regina Vedovatto, 
vice-presidente do Irpen/PR

Crianças no Sistema Carcerário

A Penitenciária Feminina do Paraná 
mantém uma creche, em parceria com 
a rede Marista de Educação e Solida-
riedade, para que as mãe e filho per-
maneçam juntos durante o dia em um 
ambiente diferente das celas, onde as 
demais presas ficam. A estrutura é uma 
exigência da Lei de Execução Penal que 
permite a permanência de crianças de 
até 6 anos e 11 meses no local, porém 
a diretoria do local trabalha para que o 
prazo máximo de permanência seja de 
18 meses.

documentação. Em nossa gestão podemos 
dizer que nenhuma criança deixou o com-
plexo sem essa documentação essencial”. 

Ainda segundo Sandra, outra grande 
questão do registro civil das crianças nasci-
das de mães que estão cumprindo pena é a 
ausência do pai na certidão de nascimento, 
esse número compõe a estatística de 2878 
crianças que foram registradas apenas com 
o nome da mãe no Estado do Paraná, no 
período de março a julho de 2018. “Nor-
malmente, se o pai da criança está em li-
berdade, nós entramos em contato para 

que ele possa trazer a documentação, po-
rém não é incomum que o pai da criança 
também esteja preso, nesses casos é muito 
difícil conseguir a documentação. Pode-
mos dizer hoje que a maioria das crianças 
que nascem dentro do sistema prisional é 
registrada apenas com a maternidade esta-
belecida. Quando nos deparamos com esse 
problema, orientamos a mãe a procurar um 
cartório de registro civil após a soltura, para 
dar entrada no pedido de reconhecimento 
de paternidade”. 

A mãe ou responsável pode requerer o 
reconhecimento de paternidade em qual-
quer cartório de registro civil, independen-
temente de onde tenha sido realizado o 
registro inicial da criança, mediante o pre-
enchimento de um formulário fornecido 
pelo próprio cartório, para que o caso seja 
levado ao Ministério Público em ação de in-
vestigação de paternidade. o procedimen-
to foi regulado pelo Provimento 16/2012, 
da Corregedoria do Conselho Nacional de 
Justiça, que desburocratiza o reconheci-
mento tardio espontâneo de paternidade. 
o pai também pode fazer o reconhecimen-
to de paternidade tardia espontânea dire-
tamente no cartório.

“De acordo com o levantamento que fize-
mos, ainda existem 20 mulheres gestantes 
que precisam receber o atendimento, e nos-
so trabalho só será completo quando estas 
futuras mães e as crianças estiverem com 
suas situações regularizadas”, completou.
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NACIoNAL

Foi sancionada pelo presidente Michel Te-
mer, no dia 14 de agosto, a Lei Geral de 
Proteção de Dados, Lei 13.709, de 14 de 
agosto de 2018. o Projeto de Lei 53/2018, 
responsável pela criação da Lei, foi apro-
vado pelo Plenário do Senado no dia 10 
de julho e garante maior controle dos ci-
dadãos sobre seus dados pessoais, exigin-
do consentimento explícito do titular para 
coleta e uso dos dados, tanto pelo poder 
público quanto pela iniciativa privada, e 
obriga a oferta de opções para o usuário 
visualizar, corrigir e excluir esses dados. 

No entanto, Temer vetou os artigos que 
previam a criação da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD), órgão con-
siderado um dos pilares da regulamentação 
brasileira e que garantiria o cumprimento 
das novas regras, alegando “vício de inicia-
tiva”. No entendimento do Governo, cabe 
ao Executivo propor a criação da ANPD.

Para corrigir o vício de iniciativa, o presi-

dente declarou que enviará um novo pro-
jeto ao Congresso sobre o mesmo tema. 
Questionado após a cerimônia de sanção 
se o órgão será vinculado ao Ministério 
da Justiça, responde que ainda vai definir. 
“vou definir, vou mais ou menos deixar tal 
como está do projeto. A questão teve vício 
de iniciativa. Portanto, vou consertar este 
vício de iniciativa, nada mais do que isso. 
No mais, continua igual”, disse.

Com a sanção do texto que teve sua 
primeira aprovação na Câmara dos De-
putados, o Brasil será colocado em pé de 
igualdade com outros países que já pos-
suem legislação sobre o tema. A Lei passa a 
vigorar 18 meses após sua publicação. 

No total, cerca de 125 países no mundo 
já adotaram normas específicas de prote-
ção de dados, dentre esses, seis estão na 
América do Sul: Chile, Argentina, uruguai, 
Paraguai, Peru e Colômbia. “Passa da hora, 
portanto, de o Brasil aderir a esse seleto 

grupo. A cada ano de omissão deste Con-
gresso Nacional, vultosas somas de investi-
mento internacional são excluídas da rota 
brasileira, em razão da inadequação em 
que nosso ordenamento jurídico se encon-
tra com relação aos países desenvolvidos 
que já adotaram leis protetivas”, afirma o 
relator da matéria no Senado, senador ri-
cardo Ferraço (PSDB/ES).

o Projeto de Lei 53/2018, que cria a Lei 
popularmente chamada de Lei Geral de Pro-
teção de Dados, nasceu do texto apresenta-
do pelo deputado Milton Monti (Pr/SP) há 
seis anos, o PL 4060/2012. Nesse ínterim, a 
matéria passou por várias audiências públi-
cas e ouviu diversos setores da sociedade. 
As últimas foram em abril deste ano, quando 
ainda tramitava na Câmara dos Deputados, 
e enquanto era analisado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), antes de ser 
aprovado pelo Senado. Tornando-se, assim, 
o texto mais completo sobre o assunto.

Assinatura da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: Brasil finalmente regula o tratamento de informações de seus cidadãos

Lei de Proteção de Dados é sancionada 
pelo presidente Michel Temer
ArTIGo QuE DETErMINA A CrIAção DA AuTorIDADE NACIoNAL FoI vETADo
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“E esse é um desafio ainda 
maior no Brasil, na medida 

em que nossa sociedade está 
pouco habituada à cultura de 
valorização de dados pessoais 
e da privacidade e não há uma 

definição clara de direitos, 
obrigações e responsabilidades”

Ricardo Ferraço, senador (PSDB/ES)

O que prevê O pL
Além de dados pessoais - toda informação 
relacionada a uma pessoa e que permite 
identificá-la -, como nome e sobrenome, 
data e local de nascimento, idade, endereço, 
telefone, estado civil, nome dos pais, situa-
ção de trabalho, escolaridade, o texto tam-
bém define dados sensíveis, que são aque-
les que revelam a origem racial ou étnica, 
opiniões políticas e convicções religiosas ou 
filosóficas; filiação sindical; dados genéticos, 
dados biométricos tratados simplesmente 
para identificar um ser humano; dados rela-
cionados com a saúde; dados relativos à vida 
sexual ou orientação sexual da pessoa. 

Tanto os dados pessoais como os dados 
sensíveis só poderão ser tratados median-
te consentimento do titular. No entanto, 
os dados sensíveis só poderão ser tratados 
com fornecimento de consentimento es-
pecífico e em destaque, pelo titular, para 
finalidades específicas, caso contrário, não 
será permitido seu tratamento.

Também é previsto que o responsável 
pelo tratamento deve apontar a finalida-
de certa, garantida e justificável, para o 
tratamento de quaisquer dados de pessoa 
natural, além de garantir que serão utiliza-
dos apenas para tal fim. As organizações 
também são responsáveis por incidentes 
- como vazamentos – devendo aplicar 
medidas de prevenção e proteção à se-
gurança dos dados que manuseia, como 
anonimização e encriptação das informa-
ções. Ainda assim, no caso de qualquer 
incidente, é obrigação da organização 
notificar as autoridades imediatamente.

O deputado Milton Monti (PR/SP), autor 
do PL, vê o tema de proteção de dados 
pessoais como de extrema relevância

O senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES) 
acredita que “passou da hora de o Brasil 
aderir a esse seleto grupo de países que 
possui legislação sobre o tema

o deputado, que vê o tema como de 
extrema relevância, conta o que o motivou 
a apresentar o projeto ao legislativo. “Este 
projeto trata de um tema extremamente 
relevante, cada vez mais atual, pois dá se-
gurança às pessoas. A minha intenção foi 
a de preservar a individualidade e a priva-
cidade e fazer com que a cidadania fosse 
enaltecida.”

o PL teve voto favorável do relator da 
matéria no Senado, que fez alguns ajustes 
de redação e rejeitou outras três proposi-
ções sobre o tema, que tramitavam em 
conjunto: PLS 131/2014, PLS 181/2014 e 
PLS 330/2013. Segundo ele, a proposição 
votada na Câmara se aproximou muito do 
que era esperado pelo Senado e as emen-
das feitas pela Casa foram apenas para 
aprimorar a técnica legislativa.

A matéria tramitou em regime de urgên-
cia após ser aprovada na Câmara dos De-
putados, em maio. A razão da rapidez foi 
a publicação da Lei Geral de Proteção de 
Dados da união Europeia (GDPr, sigla em 
inglês para General Data Protection regu-
lation), publicada no dia 25 de maio, que 
tem pressionado empresas e governos do 
mundo inteiro a se adequar às normas da 
união Europeia.

o texto também estabelece punições 
para aqueles que descumprirem as regras, 
que variam entre advertências, aplicação 
de multas, suspensão e até mesmo proi-
bição das atividades relacionadas ao tra-
tamento de dados. Essas punições variam 
de forma gradativa, de acordo com cada 
caso, conforme gravidade do dano, con-
dição econômica do infrator, reincidência, 
boa-fé do infrator, e devem ser investiga-
das por meio de um processo administra-
tivo que assegura o contraditório, a ampla 
defesa e o direito de recurso. As multas 
podem ser simples ou diárias com valor 
relativo a 2% do faturamento da organi-
zação privada limitada a um total de r$ 50 
milhões por infração.

Não são previstas obrigações legais para 
o tratamento de dados para fins pessoais, 
jornalísticos e artísticos. o Poder Público 
e os cartórios extrajudiciais também têm 
o direito de tratar sem consentimento da-
dos pessoais em determinadas situações, 
como na execução de políticas públicas. 
Para isso, deve ser informado no site do 
órgão em qual hipótese o processamen-
to de dados é realizado, assim como sua 
finalidade e quais são os procedimentos 
adotados.
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Segundo o artigo 22 da Lei 8.935/1994 

“Os notários e oficiais de registro são civil-
mente responsáveis por todos os prejuízos 
que causarem a terceiros, por culpa ou 
dolo, pessoalmente, pelos substitutos que 
designarem ou escreventes que autoriza-
rem, assegurado o direito de regresso”. 

Porém, nenhum desses profissionais, 
nem mesmo seus funcionários, têm o intui-
to de falhar no exercício de suas atividades, 
mas, muitas vezes, os erros são cometidos, 
alguns, inclusive, estão fora do controle de 
um titular de cartório, como a ausência de 
um juiz de paz contratado em determinada 
serventia. é nesse cenário que a contrata-
ção de um seguro de responsabilidade civil, 
uma garantia para os riscos profissionais, se 
mostra essencial.

Essas apólices preveem o pagamento de 
prejuízos decorrentes de danos causados 
pelo seu contratante (até o limite de cober-
tura) a terceiros. Este tipo de apólice cobre 
despesas com processos judiciais decorren-
tes de reconhecimento de firma indevido, 
erro na emissão de certidões, falha em au-
tenticação de documentos ou mesmo pro-
testos indevidos.

Segundo vinicius Zitta, da Zitta Seguros, 
corretora oficial da Associação Nacional 
dos registradores de Pessoas Naturais (Ar-
pen/Br), hoje, existem diversas opções no 
mercado que garantem coberturas básicas, 
mas após conversas com entidades que re-
presentam cartorários, a corretora decidiu 
criar um produto que oferecesse maior se-

gurança para notários e registradores com 
coberturas exclusivas, como responsabili-
dade cibernética, que protege o profissio-
nal no caso de falhas de sistema ou ataque 
de hackers. “Com o advento da informa-
tização dos cartórios, essa cobertura visa 
cobrir problemas irreparáveis que podem 
afetar o sistema de um cartório”, afirma 
vinicius. outra cobertura exclusiva é a de 
custo de restituição de imagem, que visa 
cobrir despesas com publicidade que busca 
proteger e blindar a imagem da dignidade 
do cartorário em casos de difamação, calú-
nia e injúria.

o seguro de responsabilidade civil é obri-
gatório apenas no Estado de Pernambuco, 
no restante do Brasil, é facultativo. o Es-
tado instituiu a obrigatoriedade em 2009.

“Apesar de facultativo, com exceção 
para os registradores e notários pernambu-
canos, o seguro é importante porque nos 
deixa mais tranquilos em relação a um pos-
sível erro dentro da serventia. Essas apóli-
ces são essenciais para que possamos nos 
resguardar de possíveis desembolsos de al-
tos valores devido a problemas em nossas 
atividades diárias. Fazer um seguro de res-
ponsabilidade civil é tão essencial quanto 
um seguro para nosso carro ou casa, pois é 
preciso estar sempre prevenido para possí-
veis acidentes e perdas”, afirma o presiden-

te do Instituto de registro Civil de Pessoas 
Naturais do Paraná (Irpen/Pr), Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior.

Ainda segundo vinicius, “o seguro de 
responsabilidade civil profissional para car-
tórios garante o ressarcimento de eventual 
indenização paga a terceiros, no limite da 
importância financeira que foi contratada, 
em caso de condenação judicial ou quais-
quer prejuízos financeiros causados por 
falhas no exercício da atividade e de even-
tuais perdas resultantes de sua responsabi-
lidade perante terceiros, por ações e omis-
sões. é uma proteção financeira a fim de 
respaldar o serviço dos cartorários”.

Seguro de Responsabilidade Civil garante 
tranquilidade no exercício de atividades registrais
o SEGuro PrEvê o rESSArCIMENTo DE EvENTuAL INDENIZAção PAGA A TErCEIroS

NACIoNAL

“Fazer um seguro de 
responsabilidade civil é tão 
essencial quanto um seguro 
para nosso carro ou casa, 

pois é preciso estar sempre 
prevenido para possíveis 

acidentes e perdas”

Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR e Arpen/BR

“Com o advento da 
informatização dos cartórios, a 
cobertura de riscos cibernéticos 

visa cobrir problemas 
irreparáveis que podem afetar o 

sistema de um cartório”

Vinicius Zitta, 
responsável pela Zitta Seguros, 
corretora oficial da Arpen-Brasil
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A Associação Nacional dos registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen/Br) esteve presen-
te, representada por seu presidente, o regis-
trador civil Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
no I Congresso de Notários e registradores 
do Maranhão, realizado no dia 31 de agos-
to. Durante sua apresentação, o líder da 
entidade falou sobre a evolução recente do 
registro Civil no Brasil, para uma plateia de 
notários e registradores de todo o Estado.

“Escolhi este tema porque é importante 
mostrar aos colegas de todas as naturezas 
que juntos somos fortes, e que as conquis-
tas que conseguimos para a classe ao lon-
go dos anos foi graças a muito trabalho e 
união”, destacou Cavalheiro.

Segundo o presidente da Associação 
dos registradores de Pessoas Naturais do 
Estado do Maranhão (Arpen/MA), Devanir 
Garcia, este evento marcou o processo de 
união da classe dos notários e registradores 
do Estado. 

“o Congresso foi muito importante para 
nós, pois mostrou que a classe está se unin-
do aqui no Maranhão, uma vez que este 
evento foi organizado pela ATC, Anoreg/
MA e IEPTB/MA, mas contou com a presen-
ça de colegas de todas as naturezas. Isso 
sem contar que tivemos a participação do 
presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
[desembargador José Joaquim Figueiredo 
dos Anjos], que falou sobre a importância 
dos cartórios extrajudiciais para a socieda-
de”, relatou Garcia.

o presidente da Arpen/MA também 
agradeceu ao presidente da entidade na-

“Escolhi este tema porque 
é importante mostrar aos 

colegas de todas as naturezas 
que juntos somos fortes, 
e que as conquistas que 

conseguimos para a classe ao 
longo dos anos foi graças a 

muito trabalho e união”

Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR e Arpen/BR

Arion Cavalheiro Júnior falou sobre a evolução do Registro Civil para uma plateia 
formada por notários e registradores

“o Congresso foi muito 
importante para nós, pois 

mostrou que a classe está se 
unindo aqui no Maranhão”

Devanir Garcia, 
presidente da Arpen/MA

Arpen/BR participa de Congresso de 
Notários e Registradores no Maranhão
ArIoN CAvALhEIro JúNIor, PrESIDENTE DA ASSoCIAção, 
FALou SoBrE A EvoLução rECENTE Do rEGISTro CIvIL No BrASIL

NACIoNAL

cional pela prontidão em comparecer ao 
evento. “o Arion atravessou o País para 
estar presente aqui neste Congresso, que 
foi agendado de última hora, menos de 90 
dias depois dele ter estado aqui na reinau-
guração da Arpen. Então fico muito feliz 
em ver que a Associação nacional está nos 
valorizando”, acrescentou.

o evento foi realizado pela Associação 
dos Titulares de Cartórios do Maranhão 
(ATC/MA), pelo Instituto de Estudos de Pro-
testo de Títulos do Brasil – Seção Maranhão 
(IEPTB/MA), pela Associação dos Titulares 
de Cartórios do Paraná (ATC/Pr) e pela As-
sociação dos Notários e registradores do 

Estado do Maranhão (Anoreg/MA), com o 
apoio do Instituto de Estudos de Protesto 
de Títulos do Brasil – Seção Minas Gerais 
(IEPTB/MG)
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Provimento 73 padroniza alteração 
de nome e gênero para pessoas 
transexuais diretamente em cartório
APóS DECISão hISTórICA Do STF, EM MArço DE 2018, CorrEGEDorIA 
NACIoNAL DE JuSTIçA PuBLICA ProvIMENTo Nº 73, QuE DISCIPLINA o ATo

NACIoNAL
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o Supremo Tribunal Federal (STF), por una-
nimidade, decidiu que transexuais e trans-
gêneros podem alterar prenome e gênero 
no registro civil sem a necessidade de reali-
zar cirurgia de redesignação sexual, autori-
zação judicial ou laudo médico, em março 
de 2018 e, em 29 de junho, a Corregedoria 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pu-
blicou Provimento Nº 73 que padronizou o 
procedimento nos Cartórios. 

A histórica decisão do STF ocorreu no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitu-

cionalidade (ADI) 4275, ajuizada em 2009 
pela procuradora Deborah Duprat e o pro-
vimento atendeu a necessidade de padro-
nização do procedimento — antes do ato 
normativo sobre o assunto, cabia a cada ti-
tular realizar ou não o procedimento, assim 
como a indicação dos documentos a serem 
solicitados ao cidadão.

“Solicitei a mudança de prenome e gê-
nero assim que soube do provimento. 
Quando recebi minha nova certidão de 
nascimento tive um sentimento de renas-
cimento e comemorei com a minha família 
como se fosse o dia do meu aniversário”, 
conta o estudante Felipe Augusto Del Zot-
to Batistelli, de 21 anos, que, há um ano, 
vinha poupando para arcar com as custas 
de um processo judicial para realizar seu 
sonho de ter documentos condizentes com 
o gênero que se identifica. 

“é maravilhoso ver um direito nascer, ain-
da mais em se tratando de algo tão caro 
à população trans, que é historicamente 
vulnerável. Penso nas inúmeras pessoas 
trans que morreram sem terem seu nome 
e gênero reconhecidos e isso me emociona 

muito”, declarou a advogada Gisele Ales-
sandra Schmidt e Silva, a primeira transe-
xual a subir no plenário do STF (Supremo 
Tribunal Federal) para uma sustentação oral 
defendendo o direito de transexuais muda-
rem o nome e o sexo no registro civil sem 
a necessidade de cirurgia durante o julga-
mento da ADI 4275. A advogada realizou 
a retificação do nome e gênero por via 
judicial e avalia os ganhos com a decisão. 
“Agora temos a certeza que o prenome e 
gênero será retificado e de maneira célere, 
basta preencher os requisitos do Provimen-
to Nº 73, ao contrário do que ocorria na via 
judicial onde o processo, além de moroso, 
não nos dava a certeza do deferimento”.

“Desde os 15 anos eu uso meu nome 
social, Leandra. Nunca foi fácil ser aceita e 
respeitada, porém batalhei muito por isso. 
Apesar de a vontade de mudar oficialmen-
te meu nome ter nascido recentemente em 
mim, receber a notícia do Provimento foi 
motivo de grande alegria”, conta cozinhei-
ra Leandra Maria dos Santos, de 29 anos. 

Segundo o Provimento, estão autoriza-
das a mudança prenome e agnomes indi-
cativos de gênero (filho, júnior, neto) e o 
gênero em certidões de nascimento e de 
casamento (com a autorização do cônjuge) 
as pessoas trans maiores de 18 anos ou 
menores de idade com a concordância dos 
pais. o pedido pode ser feito no cartório 
onde o registro de nascimento foi realizado 
originalmente ou em qualquer outro cartó-

“Solicitei a mudança de 
prenome e gênero assim que 

soube do provimento. Quando 
recebi minha nova certidão de 

nascimento, tive um sentimento 
de renascimento e comemorei 
com a minha família como se 

fosse o dia do meu aniversário.”

Felipe Augusto Del Zotto Batistelli, 
transgênero

Felipe Augusto diz que a prova de vestibular para uma Universidade Federal será seu 
primeiro ato público com o novo nome

“A regulamentação da matéria, 
por meio do Provimento, dará 
mais credibilidade e segurança 

tanto para usuário quanto 
para o próprio cartório dar 

andamento a essa alteração”

Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR e Arpen/BR



12

rio com o requerimento encaminhado ao 
cartório de origem. Nesses casos, o pedido 
deverá ser feito por meio do ofício do re-
gistro Civil de Pessoas Naturais (rCPN).

“A publicação é muito importante, pois 
vamos conseguir recepcionar os pedidos 
sem a necessidade de uma apreciação ju-
dicial. A regulamentação da matéria, por 
meio do Provimento, dará mais credibilida-
de e segurança tanto para usuário quanto 
para o próprio cartório dar andamento a 
essa alteração”, afirma o presidente do Ins-
tituto do registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen/Pr), Arion Tole-
do Cavalheiro Junior.

“No julgamento da ADI 4.275 pelo Su-
premo Tribunal Federal, que foi assegurada 
repercussão geral e reconheceu aos trans-
gêneros o direito de alterarem nome e sexo 
diretamente no cartório de registro civil, 
não precisando de ação judicial para tan-
to. Segundo aquele julgamento, bastava 
a vontade da pessoa, não sendo exigida, 
tampouco, a cirurgia. Contudo, o Provi-
mento nº 73 do CNJ, inovou, trazendo uma 
série de requisitos para que seja possível a 
referida retificação”, comenta a juíza e vi-
ce-presidente da Comissão de Direito ho-
moafetivo e Gênero do Instituto Brasileiro 
de Direito de Família (IBDFam), Ana Maria 
Gonçalves Louzada. 

“A principal consequência positiva é que 
a partir da edição do Provimento, a alte-
ração passou a ser efetivada em todo o 
País, o que ainda não estava ocorrendo, 
visto que mesmo depois da decisão do STF 
muitos registradores estavam aguardando 

esta normativa interna. A partir dela muitas 
dúvidas restaram superadas e a efetivação 
da alteração passa a ser uma realidade na-
cional padronizada. outro aspecto que não 
pode deixar de ser anotado é que, a partir 
da decisão e do Provimento, a alteração 
pode ser obtida exclusivamente pela via ex-
trajudicial, sem necessidade de se recorrer 
ao Poder Judiciário, o que é mais um passo 
no movimento de desjudicialização do di-
reito privado brasileiro”, afirma o advogado 
ricardo Calderón.

A maior esperança de Felipe Augusto 
com sua recente alteração de prenome e 
gênero é o fim do constrangimento diário 
a que era submetido devido aos documen-
tos que não condiziam com sua aparência. 
“Em breve farei uma prova de vestibular 
para uma universidade Federal e esse será 
meu primeiro ato público com meu novo 
nome. Fiz a mesma prova no ano passado 
usando Felipe Augusto como nome social, 
porém o simples fato de alguém comparar 
o nome que constava em meu documento 
com o meu nome social me causou uma 
enorme crise de ansiedade. o resultado fo-
ram diversas questões em branco e a minha 
reprovação. Este ano espero que tudo seja 
diferente. Tenho certeza que agora minha 
vida ficará muito mais fácil”. 

Para Leandra, o novo documento irá re-
solver o último item de incomodo em sua 
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Gisele Alessandra Schmidt e Silva diz que os dados da ONG Transgender Europe afirmam 
que o Brasil é o País que mais assassina pessoas trans no mundo

“é maravilhoso ver um direito 
nascer, ainda mais em se 
tratando de algo tão caro 
à população trans, que é 
historicamente vulnerável. 

Penso nas inúmeras pessoas 
trans que morreram sem ter seu 
nome e gênero reconhecidos e 

isso me emociona muito.” 

Gisele Alessandra Schmidt e Silva, 
advogada e primeira transexual 

a subir no plenário do STF 
para uma sustentação oral

“outro aspecto do Provimento 
Nº 73 é que, a partir da 

decisão, a alteração pode 
ser obtida exclusivamente 
pela via extrajudicial, sem 

necessidade de se recorrer ao 
Poder Judiciário, o que é mais 
um passo no movimento de 
desjudicialização do direito 

privado brasileiro”

Ricardo Calderón, 
advogado

lista, seu nome no cartão de controle da 
jornada de trabalho. “ A empresa em que 
eu trabalho já respeitava meu nome social, 
então no meu crachá e vários outros docu-
mentos já constavam Leandra, mas todos 
os dias eu precisava ver meu nome de re-
gistro no cartão de ponto e isso vinha me 
incomodando bastante. Agora, finalmente, 
verei Leandra também neste documento”.

Tanto Leandra quanto Felipe Augusto 
passaram por momentos de constrangi-
mento devido aos documentos. Leandra 
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“Desde os 15 anos eu uso meu 
nome social: Leandra. Nunca 

foi fácil ser aceita e respeitada, 
porém batalhei muito por isso. 
Apesar de a vontade de mudar 

oficialmente meu nome ter 
nascido recentemente em mim, 
receber a notícia do Provimento 
foi motivo de grande alegria.”

Leandra Maria dos Santos, 
transgênero

ouviu comentários preconceituosos ao 
abrir uma conta em uma agência bancária 
e precisou provar que era ela mesma du-
rante uma averiguação policial em que o 
agente pediu seu documento. 

“Esse é o primeiro passo para que sejamos 
compreendidas e aceitas”, afirma a advoga-
da Schmidt e Silva. “Porém, ainda falta le-
gislação no sentido de coibir a violência que 
é cometida contra nós. os dados da oNG 
Transgender Europe apontam como sendo o 
Brasil o País que mais assassina pessoas trans 
no mundo (com requintes de crueldade, a 
violência é sempre extremada), precisamos 
de políticas públicas, ou até mesmo de le-
gislação, para que possamos ser inseridas 
no mercado de trabalho e que tenhamos 
acesso pleno a educação, porque somente 
assim seremos capacitadas para o mercado 
de trabalho”, completa.

Calderón também acredita que decisão 
traz maior dignidade para a população 
trans. “Certamente há muitas conquistas 
para as pessoas que se encontram nesta si-
tuação, que agora passam apenas a obter o 
seu primeiro reconhecimento. Importa des-
tacar que a alteração extrajudicial de nome 
e gênero é significativa, pois retira tais pes-
soas da invisibilidade e passa a lhes conferir 
um facilitado tratamento jurídico. Mais uma 
vez os registradores civis estão à frente de 
uma importante questão que envolve direi-

tos fundamentais, o que merece destaque e 
ressalta o relevante papel desta atividade”. 

Apesar do momento de celebração pela 
conquista do direito, os transgêneros criti-
cam alguns pontos do provimento. A exi-
gência de diversas certidões é o maior alvo 
de críticas. “o processo ficou um pouco 
mais caro do que eu esperava, mas muito 
longe do que eu pagaria pela via judicial”, 
conclui Felipe Augusto. “Em minha visão, 
o Estado é que deveria arcar com o ônus 
da transferência de direitos e obrigações ao 
novo prenome”, afirma a advogada Gisele 
Schmidt e Silva.

“Esse rol de certidões é importante por-
que a pessoa pode estar trocando de nome 
para fugir de uma condenação criminal ou 
porque tem algum título protestado. Por 
isso, tem que apresentar essa lista de certi-
dões”, explicou Cavalheiro. “Mas é impor-
tante lembrar que, mesmo que uma dessas 
certidões seja positiva, a pessoa pode alte-
rar o nome”, completou. 

“Acredito que possa ser pensada uma 
futura facilitação da obtenção desta medi-
da, com uma redução do número de do-
cumentos previamente exigidos (como as 
certidões de feitos judiciais, por exemplo). 
A partir do comando proferido pelo STF 
também parecem desnecessárias as refe-
rências a laudos médicos ou cirúrgicos. ha-
via inclusive algumas normativas estaduais 
já aprovadas com uma simplificação muito 
maior, que ainda podem servir de baliza 
para posterior alteração do provimento. 
De todo modo, é possível vislumbrar que 
a experiência obtida com os primeiros me-
ses deste regramento pode servir de orien-
tação para uma maior facilitação futura”, 
afirma Calderón.

A juíza Ana Maria Gonçalves Louzada diz que o provimento inovou, trazendo uma série 
de requisitos para tornar possível a retificação do nome direto em cartório

Conheça a documentação 
necessária para a alteração 
de nome no registro civil

l Certidão de nascimento atualizada
l Certidão de casamento atualizada 
 (se for o caso)
l registro Geral de Identidade
l Identificação civil nacional 
 (se for o caso)
l Passaporte (se for o caso)
l CPF
l Título de eleitor 
l Carteira de identidade 
l Comprovante de endereço
l Certidão do distribuidor 
 cível do local de residência
l Certidão do distribuidor criminal 
 do local de residência
l Certidão de execução criminal
l Certidão dos tabelionatos de 
 protesto do local de residência 
l Certidão da justiça eleitoral 
 do local de residência
l Certidão da justiça do trabalho 
 do local de residência
l Certidão da justiça militar
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Art. 4º o procedimento será realizado com 
base na autonomia da pessoa requerente, 
que deverá declarar, perante o registrador 
do rCPN, a vontade de proceder à adequa-
ção da identidade mediante a averbação 
do prenome, do gênero ou de ambos.
§ 1º o atendimento do pedido apresen-
tado ao registrador independe de prévia 
autorização judicial ou da comprovação de 
realização de cirurgia de redesignação se-
xual e/ou de tratamento hormonal ou pa-
tologizante, assim como de apresentação 
de laudo médico ou psicológico.
§ 2º o registrador deverá identificar a pes-
soa requerente mediante coleta, em termo 
próprio, conforme modelo constante do 
anexo deste provimento, de sua qualifica-
ção e assinatura, além de conferir os docu-
mentos pessoais originais.
§ 3º o requerimento será assinado pela pes-
soa requerente na presença do registrador 
do rCPN, indicando a alteração pretendida.
§ 4º A pessoa requerente deverá declarar a 
inexistência de processo judicial que tenha 
por objeto a alteração pretendida.
§ 5º A opção pela via administrativa na hi-
pótese de tramitação anterior de processo 
judicial cujo objeto tenha sido a alteração 
pretendida será condicionada à comprova-
ção de arquivamento do feito judicial.
§ 6º A pessoa requerente deverá apresen-
tar ao ofício do rCPN, no ato do requeri-
mento, os seguintes documentos:
I certidão de nascimento atualizada;
II certidão de casamento atualizada, se 

for o caso;
 Este texto não substitui o publicado no 

Diário de Justiça Eletrônico do CNJ, 29 
jun. 2018.

III cópia do registro geral de identidade (rG);
Iv cópia da identificação civil nacional 

(ICN), se for o caso;
v cópia do passaporte brasileiro, se for 

o caso;
vI cópia do cadastro de pessoa física 

(CPF) no Ministério da Fazenda;
vII cópia do título de eleitor;
IX cópia de carteira de identidade social, 

se for o caso;
X comprovante de endereço;
XI certidão do distribuidor cível do local 

de residência dos últimos cinco anos 
(estadual/federal);
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Corregedoria Nacional publica Provimento Nº 73
DoCuMENTo NorMATIZA A ALTErAção Do PrENoME 
E Do GêNEro DIrETo EM CArTórIo DE rEGISTro CIvIL

o CORREGEDOR NACIONAL DE 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 (CF/88)];
CONSIDERANDO a competência do Po-
der Judiciário de fiscalizar os serviços dos 
rCPNs (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, 
da CF/88);
CONSIDERANDO a competência do Cor-
regedor Nacional de Justiça de expedir 
provimentos e outros atos normativos des-
tinados ao
CONSIDERANDO a legislação internacio-
nal de direitos humanos, em especial, o 
Pacto de San Jose da Costa rica, que impõe 
o respeito ao direito ao nome (art. 18), ao 
reconhecimento da personalidade jurídica 
(art. 3º), à liberdade pessoal (art. 7º.1) e à 
honra e à dignidade (art. 11.2);
CONSIDERANDO a Convenção Intera-
mericana de Direitos humanos, da qual a 
república Federativa do Brasil é signatária 
e cujos dispositivos devem ser observados 
sob pena de responsabilidade internacional;
CONSIDERANDO a opinião Consultiva n. 
24/17 da Corte Interamericana de Direitos 
humanos, que trata da identidade de gê-
nero, igualdade e não discriminação e defi-
ne as obrigações dos Estados-Parte no que 
se refere à alteração do nome e à identida-
de de gênero;
CONSIDERANDO o direito constitucional à 
dignidade (art. 1º, III, da CF/88), à intimida-
de, à vida privada, à honra, à imagem (art. 
5º, X, da CF/88), à igualdade (art. 5º, caput, 
da CF/88), à identidade ou expressão de 
gênero sem discriminações;
CONSIDERANDO a decisão da organiza-
ção Mundial da Saúde de excluir a transe-
xualidade do capítulo de doenças mentais 
da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas relacionados à 
Saúde (CID);
CONSIDERANDO a possibilidade de o Brasil, 
como Estado-Membro das Nações unidas, 
adotar a nova CID a partir de maio de 2019, 
quando da apresentação do documento na 
Assembleia Mundial da Saúde, sendo permi-
tidos, desde já, o planejamento e a adoção 

de políticas e providências, inclusive norma-
tivas, adequadas à nova classificação;
CONSIDERANDO a decisão do Supremo 
Tribunal Federal que conferiu ao art. 58 da 
Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
interpretação conforme à Constituição Fede-
ral, reconhecendo o direito da pessoa trans-
gênero que desejar, independentemente de 
cirurgia de redesignaçãoou da realização de 
tratamentos hormonais ou patologizantes, 
à substituição de prenome e gênero direta-
mente no ofício do rCPN (ADI n. 4.275/DF);
CONSIDERANDO a decisão proferida 
nos autos do Pedido de Providências n. 
0005184-05.2016.2.00.0000, em trâmite 
no Conselho Nacional de Justiça,

RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre a averbação da altera-
ção do prenome e do gênero nos assentos de 
nascimento e casamento de pessoa transgê-
nero no registro Civil das Pessoas Naturais.

Art. 2º Toda pessoa maior de 18 anos com-
pletos habilitada à prática de todos os atos 
da vida civil poderá requerer ao ofício do 
rCPN a alteração e a averbação do pre-
nome e do gênero, a fim de adequá-los à 
identidade autopercebida.
§ 1º A alteração referida no caput deste 
artigo poderá abranger a inclusão ou a ex-
clusão de agnomes indicativos de gênero 
ou de descendência.
§ 2º A alteração referida no caput não 
compreende a alteração dos nomes de fa-
mília e não pode ensejar a identidade de 
prenome com outro membro da família.
§ 3º A alteração referida no caput pode-
rá ser desconstituída na via administrativa, 
mediante autorização do juiz corregedor 
permanente, ou na via judicial.

Art. 3º A averbação do prenome, do gêne-
ro ou de ambos poderá ser realizada dire-
tamente no ofício do rCPN onde o assento 
foi lavrado.
Parágrafo único. o pedido poderá ser 
formulado em ofício do rCPN diverso do 
que lavrou o assento; nesse caso, deverá o 
registrador encaminhar o procedimento ao 
oficial competente, às expensas da pessoa 
requerente, para a averbação pela Central 
de Informações do registro Civil (CrC).
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ANEXO
Sr. oFICIAL DE rEGISTro CIvIL DAS PES-
SoAS NATurAIS Do MuNICÍPIo DE ...
Este texto não substitui o publicado no Diário 
de Justiça Eletrônico do CNJ, 29 jun. 2018.
I - REQUERENTE:
Nome civil completo, nacionalidade, natu-
ralidade, data e local do nascimento, esta-
do civil, profissão, rG, CPF, endereço com-
pleto, telefone, endereço eletrônico.
II - REQUERIMENTO:
visto que o gênero que consta em meu 
registro de nascimento não coincide com 
minha identidade autopercebida e vivida, 
solicito que seja averbada a alteração do 
sexo para (masculino ou feminino), bem 
como seja alterado o prenome para...
III - DECLARAÇÕES SOB AS PENAS DA LEI
Declaro que não possuo passaporte, identi-
ficação civil nacional (ICN) ou registro geral 
de identidade (rG) emitido em outra unida-
de da Federação.
ou
Declaro que possuo o Passaporte n. ...., 
ICN n. .... e rG n. ...
Estou ciente de que não será admitida ou-
tra alteração de sexo e prenome por este 
procedimento diretamente no registro civil, 
resguardada a via administrativa perante o 
juiz corregedor permanente.
Estou ciente de que deverei providenciar a 
alteração nos demais registros que digam 
respeito, direta ou indiretamente, a minha 
pessoa e nos documentos pessoais.
Declaro que não sou parte em ação judicial 
em trâmite sobre identidade de gênero (ou 
Declaro que o pedido que estava em trâmi-
te na via judicial foi arquivado, conforme 
certidão anexa.)
IV - FUNDAMENTO JURÍDICO
o presente requerimento está fundamen-
tado no princípio da dignidade da pessoa 
humana, no art. 58 da Lei n. 6.015/1973, 
interpretado pelo Supremo Tribunal Federal 
no julgamento da ADI n. 4.275, e no Provi-
mento CN-CNJ n. ......./2018.
Por ser verdade, firmo o presente termo.
Local e data.
Assinatura do requerente
CErTIFICo E Dou Fé que a assinatura supra 
foi lançada em minha presença.
Local e data.
Carimbo e assinatura do cartório

XII certidão do distribuidor criminal do 
local de residência dos últimos cinco 
anos (estadual/federal);

XIII certidão de execução criminal do local 
de residência dos últimos cinco anos 
(estadual/federal);

XIv certidão dos tabelionatos de protestos 
do local de residência dos últimos cin-
co anos;

Xv certidão da Justiça Eleitoral do local de 
residência dos últimos cinco anos;

XvI certidão da Justiça do Trabalho do local 
de residência dos últimos cinco anos;

XvII certidão da Justiça Militar, se for o caso.
§ 7º Além dos documentos listados no 
parágrafo anterior, é facultado à pessoa 
requerente juntar ao requerimento, para 
instrução do procedimento previsto no pre-
sente provimento, os seguintes documentos:
I laudo médico que ateste a transexualida-

de/travestilidade;
II parecer psicológico que ateste a transe-

xualidade/travestilidade;
III laudo médico que ateste a realização de 

cirurgia de redesignação de sexo.
§ 8º A falta de documento listado no § 6º 
impede a alteração indicada no requeri-
mento apresentado ao ofício do rCPN.
§ 9º Ações em andamento ou débitos pen-
dentes, nas hipóteses dos incisos XI, XII, 
XIII, XIv, Xv, XvI e XvII do § 6º, não impe-
dem a averbação da alteração pretendida, 
que deverá ser comunicada aos juízos e 
órgãos competentes pelo ofício do rCPN 
onde o requerimento foi formalizado.

Art. 5º A alteração de que trata o presen-
te provimento tem natureza sigilosa, razão 
pela qual a informação a seu respeito não 
pode constar das certidões dos assentos, 
salvo por solicitação da pessoa requerente 
ou por determinação judicial, hipóteses em 
que a certidão deverá dispor sobre todo o 
conteúdo registral.

Art. 6º Suspeitando de fraude, falsida-
de, má-fé, vício de vontade ou simulação 
quanto ao desejo real da pessoa requeren-
te, o registrador do rCPN fundamentará a 
recusa e encaminhará o pedido ao juiz cor-
regedor permanente.

Art. 7º Todos os documentos referidos 
no art. 4º deste provimento deverão per-

manecer arquivados indefinidamente, de 
forma física ou eletrônica, tanto no ofício 
do rCPN em que foi lavrado originalmente 
o registro civil quanto naquele em que foi 
lavrada a alteração, se diverso do ofício do 
assento original.
Parágrafo único. o ofício do rCPN deverá 
manter índice em papel e/ou eletrônico de 
forma que permita a localização do regis-
tro tanto pelo nome original quanto pelo 
nome alterado.

Art. 8º Finalizado o procedimento de alte-
ração no assento, o ofício do rCPN no qual 
se processou a alteração, às expensas da 
pessoa requerente, comunicará o ato ofi-
cialmente aos órgãos expedidores do rG, 
ICN, CPF e passaporte, bem como ao Tribu-
nal regional Eleitoral (TrE).
§ 1º A pessoa requerente deverá providen-
ciar a alteração nos demais registros que di-
gam respeito, direta ou indiretamente, a sua 
identificação e nos documentos pessoais.
§ 2º A subsequente averbação da altera-
ção do prenome e do gênero no registro de 
nascimento dos descendentes da pessoa 
requerente dependerá da anuência deles 
quando relativamente capazes ou maiores, 
bem como da de ambos os pais.
§ 3º A subsequente averbação da alteração 
do prenome e do gênero no registro de casa-
mento dependerá da anuência do cônjuge.
§ 4º havendo discordância dos pais ou do 
cônjuge quanto à averbação mencionada 
nos parágrafos anteriores, o consentimen-
to deverá ser suprido judicialmente.

Art. 9º Enquanto não editadas, no âmbito 
dos Estados e do Distrito Federal, normas 
específicas relativas aos emolumentos, ob-
servadas as diretrizes previstas pela Lei n. 
10.169, de 29 de dezembro de 2000, apli-
car-se-á às averbações a tabela referente 
ao valor cobrado na averbação de atos do 
registro civil.
Parágrafo único. o registrador do rCPN, 
para os fins do presente provimento, deve-
rá observar as normas legais referentes à 
gratuidade de atos.

Art. 10. Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
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Arpen-Brasil realiza Conarci 2018 na 
cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná
MAIor EvENTo Do rEGISTro CIvIL BrASILEIro TErá CoMo FoCo AS NorMATIvAS 
DA CorrEGEDorIA NACIoNAL DE JuSTIçA No âMBITo DoS SErvIçoS EXTrAJuDICIAIS

CAPA

“Além de toda a troca de 
experiências, é sempre muito 

bom realizar confraternizações. 
Não é só de estudos que a 

gente vive.”

Arion Cavalheiro Júnior,
presidente do Irpen/PR e Arpen/BR

organizado pela Associação Nacional dos 
registradores de Pessoas Naturais (Arpen/
Br) com apoio das Arpens Estaduais, o 
Congresso Nacional do registro Civil (Co-
narci) é o maior evento direcionado para 
oficiais de registro Civil das Pessoas Na-
turais do País. Contando com a presença 
de diversos especialistas na área, a edição 
2018 do evento será realizada na cida-
de de Foz do Iguaçu, no Paraná, entre os 
dias 13 e 15 de setembro, e contará com 
uma série de palestras e debates sobre os 
últimos avanços no âmbito dos serviços 
extrajudiciais.

“o Conarci é de extrema importância, 
porque, além de esclarecer dúvidas, traz as 
novidades que estão por vir para o registra-
dor civil no próximo ano. Dentro do evento 
vamos debater as legislações normativas 
para que haja uma padronização no enten-
dimento delas. Porque, muitas vezes, cada 
um interpreta as normativas de uma forma, 
dentro das lacunas que ela tem, e é de fun-
damental importância padronizar os servi-
ços nacionalmente”, afirma o presidente da 
Arpen/Br, Arion Cavalheiro Toledo Junior. 

“o Congresso Nacional de registro Civil, 
por sua essência, tem por objetivo abordar 

temas importantes voltados à atividade 
registral, notadamente as que envolvem 
o registro civil de pessoas naturais. Mas, 
não é só. o Conarci, talvez, seja o único 
momento em que os registradores civis de 
todo o Brasil têm para congregar, trocan-
do, assim, experiências e reforçando ainda 
mais o elo de amizade que historicamente 
nos une”, destaca o presidente da Arpen/
SP, Gustavo Fiscarelli. 

A palestra magna do Conarci será mi-
nistrada pelo jornalista Gerson Camarot-
ti. Com o tema Perspectivas do Brasil, o 
colóquio tem como intuito tratar sobre o 
tempo psicológico que o Brasil vive hoje, a 
partir de uma breve arqueologia de nossa 
personalidade histórica, desde os anos de 
formação colonial até os dias atuais.

Além da palestra magna com o jornalis-
ta Gerson Camarotti, o Congresso Nacio-
nal do registro Civil terá entre seus princi-
pais destaques os painéis relacionados às 
últimas normativas da Corregedoria Na-
cional de Justiça, tais como, o Provimento 
nº 67/2018 (Conciliação e Mediação); o 
Provimento nº 63/2017 (Paternidade e 
Maternidade Socioafetiva); e Provimento 
nº 74/2018 (Padrões Mínimos de Tecnologia).
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“o Conarci talvez seja o 
único momento em que os 
registradores civis de todo o 
Brasil têm para congregar, 

trocando, assim, experiências 
e reforçando ainda mais 
o elo de amizade que 

historicamente nos une”

Gustavo Fiscarelli,
vice-presidente da Arpen/SP

O presidente do Irpen/PR e Arpen/BR 
afirma que o objetivo é esclarecer 
dúvidas e apresentar novidades

O corregedor nacional de justiça, 
ministro Humberto Martins, 
fará a palestra de encerramento

Jornalista Gerson Camarotti
fará a palestra magna de
abertura do Conarci 2018

“os painéis relacionados às últimas nor-
mativas da Corregedoria Nacional de Justi-
ça estão entre os destaques desta edição. E 
nosso objetivo não é discutir apenas a re-
lação socioafetiva, por exemplo, mas toda 
essa nova constituição familiar e modelo de 
família existente na sociedade brasileira, e 
que envolve o registro civil. Também iremos 
falar das novas tecnologias que devem ser 
implementadas dentro dos serviços extra-
judiciais, devido ao Provimento 74/2018, 
recém-publicado pela Corregedoria. Além, 
é claro, de continuarmos a debater as ques-
tões do ofício da Cidadania e da documen-
tação pessoal de todo cidadão brasileiro. 
Essa é uma luta que ainda temos e que 
temos certeza que iremos alcançar o suces-
so”, afirma Cavalheiro Jr. 

COrregedOria NaCiONaL 
de Justiça
Além dos painéis direcionados a debater 
as últimas normativas impostas aos servi-
ços extrajudiciais, a própria Corregedoria 
Nacional de Justiça marcará presença no 
Congresso Nacional do registro Civil (Co-
narci 2018).

Primeiro, dentro do painel “Provimentos 

CNJ” com a participação do juiz-auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça, Márcio 
Evangelista; E segundo, na palestra magna 
de encerramento do evento, que será re-
alizada pelo novo corregedor nacional de 
justiça, humberto Martins. 

“Quando se fala que uma atividade é 
mais importante que a outra, não tem sen-
tido. Precisamos acabar com essa história. 
Todos, dentro de suas modalidades, são 
importantes. Tem um papel importante. o 
registro de imóveis é essencial para ques-
tões como a regularização fundiária urbana 
e rural; o registro civil tem um papel muito 
relevante ao garantir a todos seus regis-
tros civis desde o nascimento até o óbito; 
a qualidade do crédito e a melhoria da ar-
recadação pública e privada são outros as-
pectos de sua importância social que são 
realizados pelos tabeliães de protesto; o 
serviço de notas tem dado especial colabo-
ração na solução consensual de divórcio e 
resolução de usucapião; e os registradores 
de títulos e documentos auxiliam o siste-
ma bancário. Então, cada um é importante 
em seu papel. Este é um cargo de grande 
significação, desta forma, tenham orgulho 
do que vocês realizam, vocês têm um papel 

importante”, afirmou humberto Martins 
durante participação em evento recente. 

o encerramento oficial do Conarci 2018 
será realizado com uma copinha amadora 
de futebol. “Além de toda a troca de expe-
riências, é sempre muito bom realizar con-
fraternizações. Não é só de estudos que a 
gente vive. Nós gostamos de fazer confra-
ternização e trocar ideias com os colegas 
de todos os Estados”, comenta o presiden-
te da Arpen/Br, Arion Cavalheiro Júnior.
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Levantamento realizado pelo hotel urbano 
aponta Foz do Iguaçu, no Paraná, como um 
dos destinos mais procurados para turismo 
no Brasil – a cidade apresentou um cresci-
mento de 100% na procura dos brasileiros, 
em comparação ao mesmo período do ano 
passado. Segundo a Secretaria Municipal 
de Turismo de Foz do Iguaçu, o munícipio 
recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes ao 
longo de 2017.

Patrimônio Natural da humanidade pela 
unesco, o Parque Nacional do Iguaçu é 
um dos principais atrativos da cidade. Com 
187 mil hectares de área no lado brasileiro 
e 67 mil hectares de área no lado argenti-
no (Parque Nacional do Iguazú), o espaço 
é mais conhecido por abrigar as Cataratas 
do Iguaçu. 

Formadas por um conjunto de cerca de 
275 quedas d’água de 65 metros de altura, 
em média; as Cataratas possuem uma va-
zão média de 1500 m³ por segundo, numa 

largura de 2.780 metros. Além de visitar 
as Cataratas, dentro do parque também é 
possível realizar diversas trilhas e passeios 
ecológicos. 

o Parque das Aves é outra atração famo-
sa do espaço. Criado em 1994, o espaço 
é um centro internacionalmente reconheci-
do de recuperação e conservação de aves. 
Com uma área de 17 hectares de mata na-
tiva, o espaço possui mais de 1400 aves, 
abrangendo cerca de 150 espécies diferen-
tes. Além das aves, o visitante também en-
contrará ao longo de seu passeio, harpias, 
corujas, papagaios e até répteis como jaca-
rés e cobras.

itaipu BiNaCiONaL
Maior geradora de energia limpa e reno-
vável do planeta, a usina hidrelétrica de 
Itaipu possui uma vista panorâmica de suas 
instalações. realizado de ônibus com guia 
turístico, o passeio passa pelo mirante, 

Na lista dos principais hotéis de Foz do Iguaçu (Pr), 
o recanto Cataratas Thermas resort & Convention 
será a sede do Congresso Nacional do registro Civil 
(Conarci 2018) entre os dias 13 e 15 de setembro. 
Localizado a apenas a nove quilômetros do Marco 
das Três Fronteiras (Brasil, Argentina e Paraguai), o 
resort tem uma área de 120 mil metros quadrados, 
sendo que 38 mil metros quadrados desta área são 
de vegetação nativa protegida. 

Com 300 unidades entre apartamentos e suítes, o 
hotel tem entre suas atrações e comodidades para os 
hóspedes, um parque aquático com piscinas termais, 
pista de boliche, casa noturna, SPA e praça de entre-
tenimento. 

No quesito gastronomia, o espaço também não 
deixa a desejar: são dois restaurantes (Aranda restau-
rant e Bromélia Brasserie); e dois bares (London Pub 
e o Bowling Beer); além do Bar Molhado localizado 
dentro de uma das piscinas do parque aquático. 

Para facilitar o acesso ao evento, a Associação Na-
cional dos registradores de Pessoas Naturais (Arpen/
Br) realizou uma parceria com o hotel, disponibilizan-
do descontos para os participantes do Congresso se 
hospedarem no espaço.

CAPA

vISITANTES Do CoNArCI 2018 ESTArão PróXIMoS Do MArCo DAS TrêS FroNTEIrAS

Resort é escolhido como espaço sede 
do Congresso Nacional do Registro Civil

vEJA LISTA CoM CINCo LuGArES PArA SE CoNhECEr No MuNICÍPIo

Levantamento aponta Foz do Iguaçu como 
um dos principais destinos turísticos do Brasil
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Foto: ilustrativa Foz
Legenda: Ilustrativa

pela barragem – de aproximadamente oito 
quilômetros de extensão e 196 metros de 
altura – e pelo reservatório de 1.350 qui-
lômetros quadrados da usina. o trajeto de 
ônibus dura cerca de duas horas. 

Além da visita panorâmica, também é 
possível fazer um passeio de barco que pas-
sa por todo o lago de Itaipu. o trajeto leva 
cerca de duas horas. 

MarCO das três FrONteiras
Completamente revitalizado em 2015, o 
Marco das Três Fronteiras é um local que 
une três países: Paraguai, Argentina e Bra-
sil. No lado brasileiro está instalado o Com-
plexo Turístico Marco das Três Fronteiras 
repleto de atrações culturais. Entre os des-
taques do espaço está a vila Cenográfica 
do Marco das Três Fronteiras - uma home-
nagem às Missões Jesuíticas; e o obelisco 
brasileiro fixado há mais de 100 anos com 
as cores da bandeira do Brasil.
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PrESIDENTE DA ArPEN-BrASIL, ArIoN CAvALhEIro JúNIor, FALA 
SoBrE A rELEvâNCIA Do CoNGrESSo NACIoNAL DE rEGISTro CIvIL

Presidente Associação Nacional dos regis-
tradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
e do Instituto de registro das Pessoas Na-
turais do Paraná (Irpen/Pr), Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior fará a abertura oficial do 
Congresso Nacional de registro Civil (Co-
narci 2018). 

Cavalheiro Júnior acredita que o evento 
é o momento ideal para que registradores 
civis de todo o País possam sanar dúvidas 
em relação aos novos provimentos da Cor-
regedoria Nacional de Justiça e ficarem a 
par das novidades para o ano de 2019.

Além dos registradores civis, o presiden-
te das associações convida cartorários das 
demais naturezas para conhecer todas as 
outras atividades do extrajudicial, que “in-
fluenciam diretamente em todos os atos 
que as outras especialidades praticam”. 

Em entrevista para a Revista do Irpen/
PR, Cavalheiro Júnior destaca ainda que, 
além de muito estudo, o Conarci 2018 re-
serva momentos de integração e distração 
para os participantes.

Revista do Irpen/PR – Qual a importância 
do Congresso Nacional de Registro Civil? 
Arion Cavalheiro Júnior – o Conarci é de 
extrema importância porque, além de escla-
recer dúvidas, traz as novidades que estão 
por vir para o registrador civil no próximo 
ano. Dentro do evento vamos debater as 
legislações normativas para que haja uma 
padronização no entendimento, porque, 
muitas vezes, cada um interpreta as norma-
tivas de uma forma, dentro das lacunas que 
elas têm. E é de fundamental importância 
padronizar os serviços nacionalmente. Além 
de toda a troca de experiências, é sempre 
muito bom realizar confraternizações. Não é 
só de estudos que a vivemos, também gos-

CAPA

“A expectativa que nós temos 
para este ano é de casa cheia, 

porque percebemos que 
estamos conseguindo, cada 
vez mais, unir a nossa classe 

nacionalmente”

“O Conarci é de extrema importância, esclarece 
dúvidas e traz novidades que estão por vir”

tamos de confratenizar e trocar ideias com 
os colegas de outros estados. 
 
Revista do Irpen/PR – Qual a expectativa 
para o evento deste ano?
Arion Cavalheiro Júnior – A expectativa 
que nós temos para esse ano, primeiro, 
é de casa cheia. Porque percebemos que 
estamos conseguindo cada vez mais unir 
a nossa classe nacionalmente. Como es-
tamos percorrendo vários estados com os 
seminários da Arpen-Brasil, nossa primeira 
expectativa é de casa cheia. E segundo, 
que consigamos levar aos colegas mais in-
formações e novidades que estão por vir e 
que façamos a união cada vez mais forte 
do registrador civil brasileiro. 

Revista do Irpen/PR – E quais são as princi-
pais novidades para o encontro deste ano?

Arion Cavalheiro Júnior – As principais 
novidades são relativas aos últimos provi-
mentos da Corregedoria Nacional de Justi-
ça, como a relação socioafetiva e também 
toda a nova constituição familiar brasileira, 
que envolve o registro civil. Também temos 
a questão das tecnologias, devido ao Provi-
mento nº 74. Além, é claro, de continuar-
mos batalhando pelo ofício da Cidadania. 
A documentação pessoal de todo cidadão 
brasileiro, essa é uma das nossas principais 
lutas. E temos certeza que iremos alcançar 
o sucesso. 
 
Revista do Irpen/PR – Algum tema cen-
tral irá nortear o Congresso este ano? 
Arion Cavalheiro Júnior – Este ano não 
teremos um tema específico, como no ano 
passado que foi o ofício da Cidadania. Nós 
pulverizamos bastante porque muitas coi-
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pode acontecer com o nosso País, já que 
estamos em um ano de eleições e em um 
momento muito importante para todos os 
brasileiros. Ele não vai tratar só dos nossos 
assuntos, mas também vai dar um pano-
rama geral do que podemos esperar para 
nosso Brasil nos próximos anos, tudo base-
ado no que temos agora, em um momen-
to de extrema importância com a eleição 
presidencial. Depois de todos os aconte-
cimentos, como o impeachment, como a 
sociedade brasileira pode reagir nessas elei-
ções e o que esperar de quem vir a assumir 
o País. Por isso achamos interessante levar 
uma palestra magna que não precisa falar 
necessariamente sobre o tema de nossa 
atividade, mas sim trazer um panorama ge-
ral do que esperar para o Brasil que, claro, 
envolve diretamente a nossa atividade. 

Revista do Irpen/PR – Além dos registra-
dores civis, por que é importante que titu-
lares de outras naturezas e funcionários 
de cartórios participem do Congresso? 
Arion Cavalheiro Júnior – os colegas de 
outras naturezas são importantes porque 
o registro Civil influencia diretamente em 
todos os atos que as outras especialidades 
praticam. Por exemplo, uma escritura en-
volve diretamente a questão de sucessões 
de família, da vida civil da pessoa que está 
praticando aquele ato. No registro de Imó-
veis, no Protesto. Enfim, todas as coisas 
que acontecem dentro da vida civil de uma 
pessoa passam pelo Cartório de registro. 
ou seja, vai influenciar nos atos de todas 
as demais especialidades também. A par-
ticipação dos funcionários é importante 
porque são eles que verdadeiramente prati-
cam o ato no balcão. Eles precisam saber e 
também esclarecer as dúvidas dos usuários, 
para que possam, cada vez melhor, infor-
mar e atender a população com excelência. 

Revista do Irpen/PR – Qual a importân-
cia da realização de um evento como 
este fora do eixo Rio-São Paulo?
Arion Cavalheiro Júnior – A cada ano nós 
realizamos o Congresso em um estado do 
Brasil. No ano passado fizemos em Per-
nambuco e esse ano trouxemos para o Sul. 
Sempre procuramos uma cidade que seja 
atrativa, turisticamente falando, porque 

as pessoas, além de vir para o Congresso, 
podem aproveitar esse momento com a 
família, e podem aproveitar para fazer tu-
rismo durante o fim de semana, já que o 
Congresso acontece na quinta e na sexta-
feira. E Foz do Iguaçu é a segunda porta 
de entrada do Brasil, só perde para o rio 
de Janeiro. Então, claro que todo mundo 
gostaria de vir para Foz para conhecer as 
Cataratas, as Três Fronteiras, visitar a Ar-
gentina, o Paraguai, a usina de Itaupu. São 
muitas atrações. 
 
Revista do Irpen/PR – Em sua visão, qual 
o principal desafio que os registradores 
enfrentam hoje e como participar deste 
evento pode contribuir para que esse 
desafio seja superado?
Arion Cavalheiro Júnior – os maiores de-
safios são a modernização da nossa ativi-
dade e a integração nacional. Precisamos 
fazer com que o nosso banco de dados 
nacional, a nossa CrC Nacional, seja muito 
bem fortalecido e ganhe credibilidade. Que 
ela tenha 100% de confiabilidade da socie-
dade brasileira e dos órgãos governamen-
tais. Se nós tivermos essa grande confian-
ça, o nosso banco de dados será acessado 
com muito mais frequência, e as pessoas 
vão, cada vez mais, pedir informações 
que estão dentro desses nossos dados. o 
grande desafio é a integração nacional dos 
dados e o fornecimento de novos serviços. 
Eu vejo essa como a grande virada do re-
gistrador civil. Nós não podemos ficar mais 
com o conceito antigo, ninguém mais quer. 
Nem a sociedade nem nós mesmos. Temos 
que modernizar e prestar um serviço célere, 
ágil e de confiabilidade para toda a socie-
dade brasileira. Esse é um grande desafio 
dos registradores civis do Brasil.

sas aconteceram para o registro. Por esse 
motivo, nós não temos um tema central, 
mas a integração tecnológica e a importân-
cia da CrC Nacional podem ser destacadas 
como temas norteadores do evento. 

Revista do Irpen/PR – Nos últimos anos, o 
Registro Civil passou por importantes mu-
danças, com a inclusão de diversos servi-
ços. As palestras do Conarci irão debater 
alguns dos principais, como a multipa-
rentalidade, a nova legislação trabalhista 
e a identidade de gênero. Porque é im-
portante abordar assuntos como estes?
Arion Cavalheiro Júnior – Conforme co-
mentado anteriormente, devido a essa se-
quência enorme de provimentos do CNJ e 
à adequação da nossa legislação, da nos-
sa normatização em relação aos fatos da 
sociedade. Então, a nova constituição da 
família brasileira, a forma legal dessa nova 
família brasileira, e a importância disso, é a 
razão de termos de padronizar todo nosso 
serviço nacionalmente. São muitas novida-
des nesse sentido, e esperamos esclarecer 
todas as dúvidas e nortear nossos colegas 
para que possam trabalhar com mais tran-
quilidade. 
 
Revista do Irpen/PR – A palestra magna 
deste ano é com o jornalista Gerson Ca-
marotti. Por que convidar um jornalista 
para a realização da abertura? 
Arion Cavalheiro Júnior – Porque o Ger-
son Camarotti é um jornalista de extremo 
respeito e de credibilidade nacional. Ele 
tem uma visão muito interessante do que 

“os maiores desafios para 
os registradores civis são 
a modernização da nossa 
atividade e a integração 

nacional. Precisamos fazer com 
que o nosso banco de dados 

nacional, a nossa CrC Nacional, 
seja muito bem fortalecido e 

ganhe credibilidade.”

“Temos que modernizar e 
prestar um serviço célere, 

ágil e de confiabilidade para 
toda a sociedade brasileira. 

Esse é um grande desafio dos 
registradores civis do Brasil.”
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IX Fórum de Integração Jurídica debate 
os novos provimentos nacionais
CoM A PrESENçA Do Novo CorrEGEDor NACIoNAL DE JuSTIçA, MINISTro huMBErTo 
MArTINS, EvENTo CoLoCou EM PAuTA AS MAIS rECENTES NorMATIvAS Do CNJ

NACIoNAL

“Análise sistêmica das recentes normativas do Conselho Nacional de Justiça para o extrajudicial” foi tema do IX Fórum de Integração 
Jurídica, realizado em Recife (PE)

Recife (PE) – Foi realizado entre os dias 2 
e 3 de agosto, em recife (PE), o IX Fórum 
de Integração Jurídica. Com o tema “Aná-
lise sistêmica das recentes normativas do 
Conselho Nacional de Justiça para o ex-
trajudicial”, o evento foi promovido pela 
Escola Nacional de Notários e registradores 
(Ennor), com apoio da Associação de Notá-
rios e registradores do Brasil (Anoreg/Br) 
e da Confederação Nacional de Notários e 
registradores (CNr).

A mesa de abertura contou com as pre-
senças do presidente da Anoreg/Br, Clau-
dio Marçal; do vice-presidente da Anoreg/
Br, Germano de Brito; do presidente da 
CNr, rogério Bacelar; do então juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Justiça, Már-
cio Evangelista; do atual corregedor nacio-
nal de Justiça, ministro humberto Martins; 
do presidente em exercício do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco (TJ/PE), Cândido 
José de Morais; do corregedor geral de Jus-
tiça do Estado de Pernambuco, desembar-
gador Fernando Cerqueira; da presidente 
do Sindicato dos Notários e registradores 
no Estado de Pernambuco (Sinoreg/PE), Eva 
Tenório; do vice-diretor da Escola Judicial 
de Pernambuco (Esmape), Evandro Maga-
lhães; do presidente do Colégio de Cor-
regedores Brasil, José Aurélio da Cruz; da 
corregedora geral do Mato Grosso, Maria 
Aparecida ribeiro; e do deputado federal 
(PSB/PE), Gonzaga Patriota.

A abertura oficial do Fórum foi realizada 
pelo presidente da CNr, rogério Bacellar, 
que ressaltou a qualidade da Escola Judicial 
de Pernambuco (Esmape).

“Este nosso Fórum está sendo realizado, 
e nunca é demais citar, pela atuação con-
junta e harmônica do Tribunal de Justiça 

de Pernambuco, da Corregedoria Geral de 
Justiça deste Tribunal, da Escola Judicial de 
Pernambuco, da Ennor, da CNr e da Ano-
reg/Br. Tenho certeza e convicção de que 
o tema escolhido foi dos mais apropriados. 
A análise sistêmica das recentes normativas 
do CNJ para a atividade extrajudicial permi-
tirá que temas importantes, que impactam 
diretamente o dia a dia do cidadão, sejam 
abordados. E que os diferentes pontos de 
vista sejam expostos e debatidos”, discursou 
o presidente da Anoreg/Br, Claudio Marçal.

Na sequência, o corregedor geral de jus-
tiça do Estado de Pernambuco, Fernando 
Cerqueira, destacou a importância do seg-
mento extrajudicial. “A atividade notarial e 
registral é um dos mais importantes seg-
mentos com quem o Poder Judiciário tra-
balha, conferindo orientação e fiscalização. 
Tenho por esse trabalho, que é feito por 
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“Muitas vezes, olha-se para 
atividade notarial e registral 
apenas tendo como base os 
cartórios maiores, que têm 

grandes recursos financeiros, 
esquecendo-se de que a 

maioria tem pouco”

Humberto Martins,
corregedor nacional de justiça

“O CNJ abre caminhos ao trazer normas inovadoras para o segmento extrajudicial”, 
Humberto Martins, corregedor nacional de justiça

Cláudio Marçal, presidente da Anoreg/BR, 
acredita que a análise sistêmica 
das normativas permite que temas 
importantes sejam discutidos

MiNistrO HuMBertO MartiNs 
destaCa iMpOrtâNCia dO 
serviçO extraJudiCiaL
Em discurso solene na abertura do IX Fó-
rum de Integração Jurídica, o novo correge-
dor nacional de Justiça, ministro humberto 
Martins, falou sobre o papel do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) na atuação junto 
à atividade extrajudicial.

Na sequência, Martins destacou o papel 
do Poder Judiciário como órgão pedagógi-
co da atividade extrajudicial. “o CNJ abre 
caminhos ao trazer normas inovadoras para 
o segmento. Não como conselho nacional 
punitivo, mas orientador, pedagógico, de 
ensinamento. Em busca de uma prestação 
jurisdicional célere, eficiente, mas, sobretu-
do, procurando que o cidadão receba um 
serviço de qualidade. o Poder Judiciário 
quer oferecer orientações. Quer discutir 
com vocês o que o público necessita para 
ter um serviço de mais eficiência” disse ele. 
“é por isso que o Conselho Nacional de Jus-
tiça vem editando normativas. No sentido 
de encontrar melhores caminhos para uma 
atividade eficiente, de qualidade. E visando 
padronizar a atividade no País”, completou.

o novo corregedor nacional de Justi-
ça também destacou as dificuldades que 
os cartórios extrajudiciais passam e que é 
preciso ter sensibilidade com as realidades 
diferentes das serventias de cada munícipio 

do País. “Muitas vezes, olha-se para ativida-
de notarial e registral apenas tendo como 
base os cartórios maiores, que têm grandes 
recursos financeiros, se esquecendo de que 
a maioria tem pouco” explicou ele.

Na sequência, Martins enfatizou a impor-
tância de cada uma das naturezas dos servi-
ços extrajudiciais. “Quando se fala que uma 
atividade é mais importante que a outra, 
não tem sentido. Precisamos acabar com 
essa história. Todos, dentro de suas moda-
lidades, são importantes. Tem um papel im-
portante. o registro de Imóveis é essencial 
para questões como a regularização fundi-

notários e registradores, o maior respeito 
e admiração. Não apenas pela seriedade já 
histórica, do compromisso de cada notário, 
de cada registrador, mas pela respeitabili-
dade que essa classe detém diante da so-
ciedade brasileira”, disse.

Também presente na mesa, o juiz-auxi-
liar da Corregedoria Nacional de Justiça, 
Márcio Evangelista, agradeceu o convite e 
a parceria realizada durante seus dois anos 
na Corregedoria. “Esses encontros só for-
talecem a atividade. Estamos entregando 
a gestão da Corregedoria para o ministro 
humberto Martins, novo corregedor na-
cional, e espero que nestes dois anos em 
que fiquei no órgão, tenhamos conseguido 
mexer um pouco com a atividade. Por isso 
publicamos 15 provimentos apenas para 
o extrajudicial. Agradeço muito a parceria 
nos últimos dois anos entre o segmento e a 
corregedoria”, disse ele.

Com o tema “Análise sistêmica das re-
centes normativas do Conselho Nacional 
de Justiça para o extrajudicial”, o IX Fórum 
de Integração Jurídica teve cinco plenárias 
abordando os seguintes temas: Novas Tec-
nologias e as Metas da Corregedoria Nacio-
nal do CNJ para o Extrajudicial; Padronização 
para Alteração do Nome e Paternidade So-
cioafetiva; Ata Notarial na usucapião Admi-
nistrativa; A Gestão Fiscal e a Carga Tributá-
ria das Atividades e Mediação e Conciliação.
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ária urbana e rural; o registro Civil tem um 
papel muito relevante ao garantir a todos 
seus registros civis desde o nascimento até 
o óbito; a qualidade do crédito e a melhoria 
da arrecadação pública e privada são outros 
aspectos de sua importância social que são 
realizados pelos tabeliães de protesto; o 
serviço de notas tem dado especial colabo-
ração na solução consensual de divórcio e 
resolução de usucapião; e os registradores 
de títulos e documentos auxiliam o sistema 
bancário. Então, cada um é importante em 
seu papel. Este é um cargo de grande signifi-
cação, desta forma, tenham orgulho do que 
vocês realizam, vocês têm um papel impor-
tante”, concluiu ele.

Ao final, destacou a importância do 
evento. “Este encontro é para debater 
ideias, trocar experiências e, sobretudo, 
buscar os melhores caminhos para atua-
ção no nosso dia a dia. E nós estamos aqui 
para uma aprendizagem. Como diz Norber-
to Bobbio, direito é luta, direito é debate, 
direito é discussão. Então vamos debater 
esses dois dias os melhores caminhos, as 
melhores saídas para uma melhor presta-
ção de serviço”, disse ele.

COrregedOria NaCiONaL 
deBate O prOviMeNtO Nº 74 
Com o tema Novas Tecnologias e as Me-
tas da Corregedoria Nacional do CNJ para 
o Extrajudicial, a plenária de abertura do 
2º dia do IX Fórum de Integração Jurídica 
teve como palestrante o então juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Justiça, Már-
cio Evangelista. Com objetivo de debater 
o Provimento nº 74, publicado no último 
mês de julho, e que cria padrões mínimos 
de tecnologia para os serviços extrajudi-
ciais, a mesa ainda contou com o desem-
bargador do Tribunal de Justiça do Estado 
de Pernambuco (TJ/PE), Eduardo Sertório, 
como mediador; e com a presidente do 
Sindicato dos Notários e registradores no 
Estado de Pernambuco (Sinoreg/PE), Eva 
Tenório de Brito, como debatedora.

Na abertura de sua apresentação, Evan-
gelista destacou a importância da seguran-
ça tecnológica, mostrando que, de acor-
do com um estudo realizado pela Norton 
Cyber Security, o Brasil é o quarto País que 
mais sofreu ataques hacker em 2016 e o 
segundo que mais perdeu dinheiro com ci-
bercrimes em 2017.

“venho falando sobre tecnologia nos 
cartórios há pelo menos um ano e meio. 

Até nos encontros com os representantes 
dos serviços extrajudiciais, sempre falei da 
necessidade de trabalharmos essa questão 
da tecnologia nas serventias. E por que 
temos que olhar para este tema? Porque 
nós estamos sendo atacados. Nós já tive-
mos algumas notícias relatando ataques a 
bancos de dados em cartórios no Brasil. é 
essencial criarmos políticas básicas de se-
gurança”, afirmou.

De acordo com Evangelista, o Provimen-
to nº 74 foi construído no intuito de criar 
uma uniformização dos sistemas, dando 
continuidade à prestação dos serviços com 
equipes técnicas minimamente estrutu-
radas e com instalações razoavelmente 
adequadas, além de ter mais integridade e 
disponibilidade dos atos e informações rea-
lizadas em cartórios.

“Todas as serventias devem ter um sis-
tema básico tecnológico. Se não, nunca 
vamos avançar. Para criação do Provimen-
to, fizemos uma análise técnica e financei-
ra porque não podíamos exigir que todos 
tivessem o mesmo tipo de sistema que o 
setor bancário, porque é muito caro. Mes-
mo assim, sabemos que há cartórios que 
não vão ter condições de fazer o que se foi 
pedido na normativa. Temos plena consci-
ência disso. Mas, como venho falando há 
tempos, essa não é uma questão apenas 

para os cartórios pequenos resolverem. é 
um problema de todos”, afirmou. “o siste-
ma será de todos vocês. Se eu quero, por 
exemplo, ter um sistema de excelência do 
registro de imóveis, todos os cartórios pre-
cisam estar interligados. Se dois não estive-
rem, não vai funcionar”, completou.

Para exemplificar o seu ponto de vista, o 
então juiz auxiliar da Corregedoria Nacional 
de Justiça destacou a questão da mudança 
de gênero e prenome de transexuais nos 
cartórios de registro Civil. Segundo Evan-
gelista, se o sistema cartorário não estiver 
ligado de ponta a ponta, será inseguro. 
“Por exemplo, eu quero fazer um negócio 
com uma pessoa que fez a alteração de 
nome e gênero e eu não sei. Como eu vou 
saber se o nome dela não tinha restrições 
de crédito? Se não é acusada de algum cri-
me? Quando se realiza essa alteração de 
nome e gênero é preciso informar a vários 
órgãos, como a Polícia Federal por conta 
do passaporte. Como vai ser feita essa co-
municação? Por ofício? via papel? Tem que 
ser imediato, eletrônico. é necessário que 
todos os serviços estejam interligados e 
com a mesma segurança. Para eu ter cer-
teza que a certidão retirada pelo sistema 
buscou todas as informações daquele indi-
víduo em todos os cartórios do País. E não 
estou falando de sistemas exclusivos entre 
cada natureza. os sistemas, de todas as 
naturezas de cartórios, precisam conversar 
entre si”, disse Evangelista.

NACIoNAL

“Nunca tivemos tantos 
provimentos referentes 
ao extrajudicial, como 

na atual gestão. Isso foi 
muito importante porque 

regulamentou muitas situações 
que hoje ainda não existem 

legislações. Este é o caso deste 
Provimento nº 73, que trata da 
alteração do prenome e gênero 

dos transgêneros.”

Arion Cavalheiro Júnior,
presidente da Arpen/BR e do Irpen/PR

Arion Cavalheiro Júnior apresentou 
um panorama geral sobre o Provimento 
nº 73/18, do CNJ
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o artigo 4º do Provimento nº 74, que 
trata sobre o armazenamento do banco de 
dados dos cartórios, foi o que mais levan-
tou questionamentos da plateia ao repre-
sentante da Corregedoria.

Presente na mesa da plenária, a presi-
dente do Sinoreg/PE, Eva Tenório, questio-
nou Márcio Evangelista sobre a necessida-
de de o backup ser feito em até 24 horas 
“com recuperação da cópia de segurança 
em até 30 minutos. Não é complicado, até 
para os maiores cartórios? E no anexo I, 
para os pequenos cartórios, se afirma que 
se houver pane no sistema, o atendimen-
to deverá voltar em 15 minutos. Como?”, 
perguntou ela.

“A ideia inicial era que o backup fosse 
feito de três em três horas. Mas percebe-
mos que seria um grande problema para 
as serventias pequenas. Então, se fixou o 
backup a cada 24 horas. ou seja, quando 
se encerra o expediente se começa o ba-
ckup”, explicou Evangelista. “Já a segunda 
questão está relacionada a retomada de 
serviços. Que deve ser em até 15 minutos 
porque a população não pode esperar mais 
do que isso. A ideia inicial é que o cartório 
tenha uma equipe estruturada com condi-
ções de fazer essa virada de chaves. o siste-
ma atual quebrou. Travou. Nada funciona. 
Desliga tudo e sobe em um segundo servi-

dor. Essa é a ideia. Então, as últimas cópias 
de segurança têm que ser feitas em até 30 
minutos antes da queda”, completou.

“Como usuário, muitas vezes, fico sur-
preso. Por exemplo, fui procurar algum 
endereço no Google Maps e aparecia uma 
opção de backup automático. o Google 
tem condições de fazer esse backup au-
tomático. Então, podemos ter os livros 
do cartório armazenados nos serviços do 
Google?”, também perguntou o mediador 
da mesa, o desembargador do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco, Eduardo Sertório.

“o sistema de backup em nuvem não ti-
nha uma regulamentação correta. Que di-
zer, ainda não tem, porque a Lei de Proteção 
de Dados não foi sancionada ainda. Mas o 
Marco Civil da Internet determina que os 
dados de brasileiros não podem ser armaze-
nados em sistemas de nuvens fora do País. 
Então, não se pode usar o Google. E dentro 
dos cartórios é essencial um sistema fecha-
do. Funcionário não pode acessar seu e-mail 
pessoal, por exemplo, no computador da 
serventia. Teria que ser um sistema zero de 
internet, em que só quando fosse subir os 
dados, é acessada a rede. Se não tiver isso, 
está vulnerável”, explicou Evangelista.

Ao final da mesa, a presidente do Sino-
reg/PE, Eva Tenório, manifestou preocupa-
ção com relação aos que não têm conhe-

cimento sobre o tema e que irão depender 
de um técnico contratado. “Mas tem o 
outro lado também. Normalmente os mais 
novos, que são os mais afoitos. Então, tem 
que ter o equilíbrio, cuidado. Tudo que 
está vindo neste provimento, sabemos que 
não é um castigo, que é necessário evoluir. 
Quando a gente não evolui, é arrastado à 
força. é preciso abrir a cabeça e perceber 
que esse é um investimento”, disse ela.

o presidente da Associação dos Notários 
e registradores de Alagoas (Anoreg/AL), 
rainey Marinho, também manifestou sua 
preocupação com relação à normativa. “Te-
nho uma preocupação muito grande sobre 
como se dará esta retomada de sistema em 
15 minutos. Como vamos operacionalizar 
isso no Brasil inteiro? E mais ainda, o artigo 
9º fala que já estamos descumprindo norma 
administrativa, penal e civil porque o Provi-
mento é autoaplicável. Como vamos colocar 
em prática o Provimento? E se os correge-
dores começarem a aplicar, estaremos todos 
em descumprimento. Minha pergunta: será 
que essa normativa deveria ser autoaplicável 
dessa forma?”, questionou.

“A responsabilidade civil e criminal já 
existe, então não tem novidade nenhuma. 
A pedido das associações colocamos que o 
Provimento entra em vigor após 180 dias 
de sua publicação. Isso para que vocês 

“Todas as serventias devem ter 
um sistema básico tecnológico, 
se não, nunca vamos avançar. 
Para a criação do Provimento 
nº 74, fizemos uma análise 
técnica e financeira, porque 

não podíamos exigir que todos 
tivessem o mesmo tipo de 

sistema que o setor bancário, 
porque é muito caro.”

Marcio Evangelista,
então juiz auxiliar da Corregedoria 

Nacional de Justiça

“Espero que, nesses dois anos em que fiquei no órgão, tenhamos conseguido mexer um 
pouco com a atividade”, Marcio Evangelista, então juiz auxiliar da Corregedoria Nacional



26

NACIoNAL

“Essa questão [adoção 
camuflada] preocupa a todos, 

mas o próprio Provimento 
nº 63/2017 permite que o 

registrador recuse a realização 
do reconhecimento caso 

desconfie de irregularidade”

Christiano Cassetari,
registrador civil do Estado da Bahia

Christiano Cassetari, registrador civil do Estado da Bahia, falou sobre adoção 
socioafetiva, tratadada no Provimento nº 63/2017

possam fazer um planejamento estratégi-
co. A Associação e o próprio delegatário 
pensarem em quanto tempo podem im-
plementar. é importante esse planejamento 
e apresentar ao corregedor local. Foi por 
isso que contamos com a colaboração de 
todos: para apresentar as dificuldades e as 
facilidades”, respondeu Evangelista.

Ao final de sua apresentação, Evangelista 
fez um rápido balanço sobre as ações e me-
tas desenvolvidas pelo órgão judiciário ao 
longo dos últimos dois anos sob a gestão 
do Ministro João otávio de Noronha.

Entre esses projetos, o magistrado des-
tacou a regulamentação de temas impor-
tantes no âmbito do extrajudicial como 
apostilamento, os novos modelos de certi-
dões de nascimento, a paternidade socio-
afetiva, a inseminação artificial, a usuca-
pião, o ofício da Cidadania, a conciliação 
e mediação, o teletrabalho, a mudança de 
gênero e nome de transgêneros e as re-
gras mínimas de tecnologia.

arpeN-BrasiL deBate 
prOviMeNtO Nº 73 e 
paterNidade sOCiOaFetiva 

Com o tema “Padronização para Altera-
ção de Nome e Paternidade Socioafetiva”, 
a segunda palestra do IX Fórum de Integra-
ção Jurídica contou com a participação do 
presidente da Associação de registradores 
Civis do Brasil (Arpen-Brasil) e do Instituto 
de registro Civil de Pessoas Naturais do Pa-
raná (Irpen/Pr), Arion Toledo Cavalheiro Jú-
nior, do registrador civil no Estado da Bahia, 
Christiano Cassetari, do juiz do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pernambuco (TJ/PE), 
Sérgio Paulo ribeiro da Silva, e do desem-
bargador do TJ/PE, Eurico de Barros Correa 
Filho, como mediador da mesa.

Na abertura da plenária, o presidente 
da Arpen-Brasil e do Irpen/Pr, Arion Ca-
valheiro Júnior, falou sobre o Provimento 
nº 73/2018 da Corregedoria Nacional de 
Justiça, que trata sobre a averbação da 
alteração do prenome e do gênero nos 
assentos de nascimento e casamento de 
pessoa transgênero.

Em sua apresentação, Cavalheiro Júnior 
fez um panorama geral sobre a normativa 
destacando alguns pontos que geram dúvi-
das aos registradores civis. “Nunca tivemos 
tantos provimentos referentes ao extrajudi-
cial, como na atual gestão. Isso foi muito 
importante porque regulamentou muitas 
situações que hoje ainda não existem legis-
lações. Este é o caso deste Provimento nº 
73, que trata da alteração do prenome e 
gênero dos transgêneros”, explicou.

Com relação à mudança de prenome 
permitida pelo Provimento, Cavalheiro 
destacou os pontos que devem ser obser-
vados pelos registradores, como a possibi-
lidade de se retirar o agnome do registro 
e a proibição de se alterar o sobrenome 
familiar da pessoa.

“Para pessoas que tem agnome, como 
funciona? Agnome é o junior, o neto, o fi-
lho. Aquele último nome que diferencia o 
nome do pai, do avô. Na hora que se vai 
fazer essa troca do prenome, pode retirar 

esse agnome. Por outro lado, não pode 
mexer no nome de família. Então, pode-se 
trocar o prenome e retirar o agnome, mas 
nunca o sobrenome familiar”, explicou. 
“Além disso, também não posso utilizar o 
prenome de outro familiar. Por exemplo, 
se eu já tenho na família um Antônio dos 
Anjos da Silva, eu não posso ter o mesmo 
nome que ele. Para que não se confunda 
uma pessoa com a outra”.

Com relação à documentação que deve 
ser apresentada para que a alteração seja 
feita, o presidente da Arpen-Brasil des-
tacou que, além dos documentos bási-
cos de identificação – como certidão de 
nascimento, cópias do rG e passaporte 
– o interessado em realizar essa mudan-
ça também deve apresentar uma série de 
certidões cíveis e criminais comprovando 
se há alguma pendência judicial.

“Esse rol de certidões é importante 
porque a pessoa pode estar trocando de 
nome para fugir de uma condenação cri-
minal ou porque tem algum título protes-
tado. Por isso, tem que apresentar essa 
lista de certidões”, explicou Cavalheiro. 
“Mas é importante lembrar que, mesmo 
que uma dessas certidões seja positiva, a 
pessoa pode alterar o nome. Por exemplo, 
saiu uma certidão positiva de protesto. Ele 
não pode trocar o nome? Pode. Só que 
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“Ainda que não ingressassem casos 
novos no Judiciário, seriam necessários 
aproximadamente dois anos para a 
análise do acervo existente”, Daldice 
Santana, conselheira do CNJ

de Justiça do Brasil para que a paternida-
de socioafetiva só seja possível após os 18 
anos. “o pedido protocolado pelo Colégio 
na Corregedoria foi no sentido de pedir ou 
a revogação ou a alteração do Provimento. 
Segundo eles, a possibilidade de realizar o 
reconhecimento de menores de idade pode 
gera adoções camufladas”, explicou. “Essa 
questão da adoção preocupa a todos, mas 
o próprio Provimento permite que o regis-
trador recuse a realização do reconheci-
mento caso desconfie de irregularidade”.

Para exemplificar a preocupação de re-
gistradores civis com o tema, Cassetari 
contou a situação vivida por uma oficial no 
interior de São Paulo, que negou o reco-
nhecimento para um casal que teria adota-
do “a brasileira” uma criança há três anos.

“Eles receberam a criança de um casal 
de Sergipe. E após três anos, estavam no 
cartório querendo fazer o reconhecimen-
to socioafetivo. Mas a registradora negou 
o processo por entender que era um caso 
de adoção e precisava ir para o Judiciário. 
Esse exemplo é importante para mostrar a 
seriedade do trabalho dos registradores civis 
com relação à prática do ato. E também por 
conta deste pedido de providências. o CNJ 
até pediu a manifestação de algumas enti-

dades sobre o tema. o Instituto Brasileiro de 
Direito de Família (IBDFAM), por exemplo, 
se manifestou favorável ao provimento; já a 
Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo 
deu um parecer dizendo que seria melhor 
modificar. Eu, como um grande entusiasta 
do provimento, prefiro acreditar em nós, re-
gistradores”, concluiu Cassetari.

Também presente na mesa, o juiz do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pernambu-
co, Sérgio Paulo ribeiro da Silva, fechou a 
plenária fazendo uma explanação sobre os 
avanços dos serviços extrajudiciais devido 
as ações promovidas pelo desembargador 
do Tribunal de Justiça Estado do Pernambu-
co (TJ/PE), Jones Figueiredo Alves.

“o desembargador é um homem muito 
além do seu tempo. Por exemplo, se falou 
aqui agora, da possibilidade do reconheci-
mento extrajudicial da parentatalidade afe-
tiva. Na verdade, desde o ano de 2013, que 
o desembargador, Jones na época como 
corregedor, já tinha editado provimento 
possibilitando que fosse feito reconheci-
mento em Pernambuco”, afirmou ele.

Figueiredo ainda destacou a importância 
de eventos como IX Fórum de Integração 
Jurídica para que a atividade extrajudicial se 
qualifique. “Sempre que posso, toco nessa 
tecla da importância de um evento como 
este, de aperfeiçoamento, de capacitação. 
Este é um momento em que podemos pa-
rar um pouco e refletir, trocar experiências. 
o profissional do Direito do extrajudicial 
está sendo chamado para absorver, cada 
vez mais, novas tarefas e atividades. Isso 
revela o prestígio, a confiança que esses 
profissionais têm recebido do Poder Judi-
ciário e de toda a sociedade”, completou.

paterNidade sOCiOaFetiva
Dando continuidade a plenária, o regis-
trador civil do Estado da Bahia, Christiano 
Cassetari, abordou as mudanças trazidas 
com o Provimento nº 63/2017, que trata 
sobre paternidade socioafetiva. Na aber-
tura de sua fala, Cassetari destacou a co-
ragem do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e da Corregedoria Nacional de Justiça ao 
tratarem da matéria.

“Queria aproveitar a presença do doutor 
Márcio Evangelista para cumprimentá-lo 
pela coragem de participar da aprovação 
deste Provimento. De trabalhar por ele. 
Porque foi uma normativa muito importan-
te. No meio desse caminho encontramos 
o julgamento do STF dando a sorte de o 
ministro Edson Fachin já ter sido nomea-
do, logo ele que é um grande estudioso 
do tema. Então, o STF já estava sensível à 
questão, fazendo assim a tese de reconhe-
cimento à paternidade socioafetiva. o que 
foi muito bom, porque com essa tese, o 
CNJ entendeu que era possível estabelecer 
esse regramento”, afirmou.

Entre os aspectos que ainda geram dú-
vidas e debates, Cassetari destacou um 
pedido feito pelo Colégio de Coordenado-
res da Infância e Juventude dos Tribunais 

ao identificar que é positiva a situação de 
protesto da pessoa, o registrador civil deve 
comunicar o tabelionato de protesto para 
que fique ciente que a pessoa trocou de 
nome para que também seja trocado na-
quele processo”, completou.

o presidente da Arpen-Brasil destacou 
ainda a obrigatoriedade de que titulares de 
registro civil, após realizarem a alteração 
do prenome e gênero, devem comunicar a 
mudança aos órgãos públicos responsáveis 
pela emissão dos documentos de identida-
de no Brasil – como o Instituto de Identi-
ficação (rG); Tribunal Superior Eleitoral 
(ICN); receita Federal (CPF); Polícia Federal 
(Passaporte) – para que esses documentos 
também sejam alterados.

“Esse é o nosso dever. Comunicar a es-
ses órgãos para que saibam que essa do-
cumentação precisa ser alterada. Como, 
por exemplo, a Polícia Federal, que no 
caso do passaporte, não quer apenas que 
troque o nome da pessoa no passaporte. 
o documento vai ser automaticamente 
cancelado, e a pessoa terá que solicitar 
um novo documento com outra numera-
ção e tudo”, explicou Arion.

“A mediação judicial é 
obrigatória. o Poder Judiciário 
convoca e as partes têm que 
comparecer. Já a mediação 

privada é fundada na vontade 
do usuário, que precisa querer 

ir lá. Então, é essencial eles 
confiarem no serviço.”

Daldice Santana,
conselheira do CNJ
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Hércules Benício, registrador e tabelião do Distrito Federal, destacou alguns aspectos 
considerados controversos no Provimento nº 65

“Desde a lei das XII Tábuas até o 
Código Justiniano, que estabeleceu 

os prazos de 20 anos e 30 anos 
para prescrição aquisitiva entre 

presentes e entre ausentes, 
respectivamente, que se tem 

essa opção de reconhecimento 
de propriedade. Então, não 

estamos tratando de um instituto 
secundário ou acessório.”

Geovaldo Nunes Gomes,
desembargador do TJ/PE

MediaçãO e CONCiLiaçãO
Fechando o IX Fórum de Integração Jurí-
dica, a palestra Mediação e Conciliação 
(Provimento nº 67) teve como palestrantes 
a conselheira da Corregedoria Nacional de 
Justiça, Daldice Santana, a tabeliã de Minas 
Gerais, vânia Triginelli, o registrador de Per-
nambuco, onivaldo Mariani, e a tabeliã de 
Pernambuco, Isabela Falangola.

“Às vezes se torna difícil diferenciar uma 
mediação de uma conciliação. Nós temos a 
mediação como uma negociação facilitada 
por um terceiro. o mediador é um facilita-
dor da comunicação. Absolutamente impar-
cial. Não que com isso, não tome conta da 
situação. um bom exemplo é um casal que-
rendo se divorciar. Imagine esse casal en-
trando em uma sala de mediação com toda 
aquela energia negativa, aquela situação 
de estresse horrível. A mediação serve para 
esses casos. Serve para quando preciso dar 
continuidade neste relacionamento, como 
familiares, de vizinhança. Já a conciliação 
trata mais de um acordo. De uma situação 
mais breve. é uma relação casual. um exem-
plo claro é uma batida de carro com dano 
material. é preciso fazer um acordo para que 
as partes fiquem satisfeitas dentro do pos-
sível. via de regra, não vou encontrar mais 
essa pessoa, então esse conflito pode ser 
resolvido por meio da conciliação”, explicou 
a tabeliã vânia Triginelli.

o combate à cultura da sentença no Po-
der Judiciário foi o principal foco da apre-
sentação da conselheira da Corregedoria 
Nacional de Justiça, Daldice Santana. Segun-
do ela, o Judiciário está abarrotado de pro-
cessos e precisa pensar em outras soluções 
além das sentenças.

“Ainda que não ingressassem casos no-
vos no Judiciário, seriam necessários apro-
ximadamente dois anos para a análise do 
acervo existente. Por sua vez, estudiosos 
têm apontado que uma das causas dessa li-
tigiosidade é a cultura da sentença. Não in-
diferente a esse fenômeno, o CNJ instituiu 
a Política Judiciária Nacional de Tratamento 
Adequado de Conflitos de Interesse, ob-
jetivando a mudança de mentalidade dos 
magistrados e a reformulação do paradig-
ma de serviços judiciários, pela adoção dos 
métodos consensuais de solução dos con-
flitos de interesses como novo paradigma, 
além a oferta de serviços de informação e 
orientação”, explicou Daldice.

A conselheira ainda destacou a importân-
cia da atividade extrajudicial para que os ser-
viços de mediação e conciliação funcionem 
nas serventias. “A mediação judicial é obri-
gatória. o Poder Judiciário convoca e as par-
tes têm que comparecer. Já a mediação pri-
vada é fundada na vontade do usuário, que 
precisa querer ir lá. Então, é essencial eles 
confiarem no serviço”, completou Daldice.

“Conversando com vários colegas, cons-
tatei que este assunto é de interesse da clas-
se. Mas para conseguir prestar esse serviço 
de qualidade e ajudar o Poder Judiciário, 
nós precisamos ter adequada capacitação. 
Quando soube do Provimento nº 67 do CNJ, 
liguei para a Escola Judicial de Pernambuco 
para saber quando ia ter o treinamento. Mas 
fui informado que não estavam previstos 
curso para o extrajudicial”, disse o registra-
dor de Títulos e Documentos, onivaldo Ma-

riani. “Desta forma, gostaria de aproveitar 
esse espaço para pedir que se crie na Escola 
capacitação do extrajudicial no tema. Eu sei 
que o foco da Esmape é os servidores dire-
tos do Poder Judiciário, mas esse problema 
de acúmulo de processos não será resolvido 
olhando apenas internamente. A cada dia 
os processos aumentam e o Poder Judiciá-
rio não cresce na mesma velocidade. Então, 
esse é um apelo que faço”, completou.

Fechando a palestra, a tabeliã pernambu-
cana Isabela Falangola, afirmou que o pro-
testo de títulos pode ser considerado como 
uma forma de mediação, já que antes de en-
caminhar o processo a justiça, tem se recorri-
do aos tabelionatos. “Este é um meio muito 
rápido e célere. E o que verificamos é que a 
mediação e a conciliação estabelecida den-
tro do Provimento nº 67 será mais uma forma 
de agregar valores aos cartórios’, afirmou.

“Além desta normativa, também quero 
destacar o Provimento nº 72, que permite 
renegociar dívidas protestadas no próprio 
cartório. Esse Provimento foi muito impor-
tante porque hoje recebemos um quantita-
tivo imenso de títulos públicos. Mas quem 
trabalha com protesto, sabe que o retorno 
é muito pequeno, porque normalmente são 
dívidas de valores altos e a pessoa não tem 
condição de pagar à vista. A pessoa renego-
cia com o órgão público e não vai ao cartó-
rio cancelar o protesto, que é o momento 
em que a serventia receberia os seus emo-
lumentos. Esse Provimento é uma forma de 
incentivar que a negociação seja feita no ta-
belionato de protesto”, completou.
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Vitória (ES) - Com o tema “A Atuação dos 
registradores Civis no âmbito de Medidas 
Desburocratizantes e Desjudicializantes”, 
o presidente da Associação Nacional dos 
registradores de Pessoas Naturais (Arpen/
Br), Arion Toledo Cavalheiro Júnior, foi um 
dos palestrantes do 3º Simpósio de Direito 
Notarial e registral, que aconteceu no dia 
25 de agosto, na capital capixaba.

Logo no início da sua palestra, Cavalheiro 
falou da importância em se buscar a união 
da classe e fortalecer o cooperativismo en-
tre notários e registradores.

“o Sinoreg/ES está em total sintonia com 
a Arpen/Br, definindo tudo aquilo que nós 
definimos nacionalmente, sejam as deci-
sões, as reuniões, as proposições. Devemos 
buscar sempre o melhor para a nossa ca-
tegoria, seja ela a dos tabeliães de notas, 
de protestos, registradores civis, registra-
dores de imóveis, registradores de títulos e 
documentos, de pessoas jurídicas. ou seja, 
nós somos um só. E é assim que nós vamos 
continuar nos fortalecendo”, ressaltou o 
presidente da Arpen/Br.

Durante a palestra, o líder da entidade 
destacou diversos provimentos publicados 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
que modificaram a atuação dos registrado-
res civis em todo o território nacional.

“De uma certa forma, conseguimos 
obter um sucesso com o Márcio Evan-
gelista [juiz auxiliar do CNJ], que sempre 
nos ouve. Nesses últimos dois anos, nós 
tivemos uma gama muito grande de pro-

vimentos baixados. Esses provimentos vie-
ram para desburocratizar e desjudicializar. 
o CNJ passou essa responsabilidade para 
a gente para que nós possamos fazer um 
belo trabalho diante da sociedade”, afir-
mou o palestrante.

Ao final da sua exposição, o registrador 
disse que é importante mostrar para cole-
gas de profissão e para toda a sociedade 
que os cartórios extrajudiciais estão dentro 
de cada cidade para prestar um excelente 
serviço e para poder atender a sociedade 
da forma que ela deseja.

“os cartórios têm uma credibilidade e 
uma respeitabilidade muito grande perante 
a sociedade como um todo. Diante disso, 
muitas normativas estão saindo pelo CNJ e 
até a própria legislação nacional está per-
mitindo que nós façamos esses serviços. 
Aquilo que antes era encaminhado para o 
judiciário resolver, hoje os nossos cartórios 
extrajudiciais estão podendo resolver o pro-
blema da sociedade, de uma forma mais di-
nâmica, mais célere e também com muita 
competência”, destacou Cavalheiro.

Além do presidente da Arpen/Br, três 
mediadores fizeram parte do debate. o ofi-
cial de registro Civil de Iúna/ES, e ex-presi-
dente do Sindicato dos Notários e registra-

dores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg/
ES), Jeferson Miranda, o oficial de registro 
Civil de Marilândia/ES, roberto William de 
oliveira ruy, e a especialista em Direito No-
tarial e registral pela universidade Potiguar, 
Meliza Galante de Melo Santos. Ao final da 
discussão, eles entregaram uma placa ho-
menageando o palestrante.

Também participaram do evento outros 
palestrantes, como o presidente do Colégio 
registral do rio Grande do Sul, João Pedro 
Lamana Paiva, o presidente do Colégio No-
tarial do Brasil - Seção do Distrito Federal, 
hércules Alexandre da Costa Benício, além 
do presidente do Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil – Seccional rio 
de Janeiro (IEPTB/rJ), Celso Jorge Fernan-
des Belmiro.

organizado pelo Sindicato dos Notários 
e registradores do Estado do Espírito San-
to (Sinoreg/ES), Colégio Notarial do Brasil 
- Seção Espírito Santo (CNB/ES), Associa-
ção dos Notários e registradores do Esta-
do do Espírito Santo (Anoreg/ES), Instituto 
de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil 
- Seção Espírito Santo (IEPTB/ES), e Escola 
Notarial e registral do Espírito Santo (ENo-
rES), o Simpósio recebeu aproximadamen-
te 350 pessoas.

Presidente da Arpen/BR pede fortalecimento 
da classe registral e notarial em Simpósio no ES
ArIoN CAvALhEIro JúNIor FoI uM DoS PALESTrANTES Do 
3º SIMPóSIo DE DIrEITo NoTArIAL E rEGISTrAL Do ESPÍrITo SANTo

“os cartórios têm uma 
credibilidade e uma 

respeitabilidade muito grande 
perante a sociedade como 

um todo. Diante disso, muitas 
normativas estão saindo pelo 
CNJ e até a própria legislação 
nacional está permitindo que 
nós façamos esses serviços”

Arion Cavalheiro Júnior,
presidente da Arpen/BR

“o Sinoreg/ES está em total 
sintonia com a Arpen/Br, 
definindo tudo aquilo que 

nós definimos nacionalmente, 
sejam as decisões, as reuniões, 

as proposições. Devemos 
buscar sempre o melhor para 

a nossa categoria”

Arion Cavalheiro Júnior,
presidente da Arpen/BR
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Palmas (TO) – A Associação Nacional dos 
registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) reuniu, no dia 17 de agosto, regis-
tradores civis tocantinenses para a realiza-
ção do 1º Seminário de Trabalho registral 
do Tocantins e o 4º Seminário Nacional do 
registro Civil, evento que tem como obje-
tivo capacitar os profissionais da área tanto 
no aspecto das inovações jurídicas introdu-
zidas na atividade como nas novas ferra-
mentas tecnológicas à disposição.

Coube ao presidente da Associação dos 
registradores de Pessoas Naturais do Esta-
do de Tocantins (Arpen/To), Ney Querido, 
abrir o evento que, além do presidente da 
Arpen-Brasil, Arion Cavalheiro Júnior, con-
tou com a presença do 2º vice-presidente 
da entidade nacional, Luis Carlos vendramin 
Júnior, do presidente do Conselho Superior, 
Calixto Wenzel, da presidente do Fundo de 
ressarcimento do registro Civil (Funcivil), 
raquel Barbosa Lopes Cavalcanti Tirello, da 
vice-presidente da Arpen/To, Marleide ri-
beiro Máximo, e do assessor da Corregedo-
ria Geral da Justiça do Estado do Tocantins 
(CGJ/To), Wagner José dos Santos.

Ao abrir o evento para os cerca de 120 
participantes, Ney Querido destacou a im-
portância do encontro para a atividade re-
gistral no Tocantins. “Este é o primeiro Semi-
nário da Arpen no Estado, em um momento 
no qual o registro civil ganha relevância des-
tacada em virtude das muitas novidades que 
chegaram à atividade, assim como a adesão 
do nosso Estado à CrC Nacional”, disse.

Ainda no evento de abertura, a Arpen
-Brasil entregou ao assessor da CGJ/To uma 
cópia do termo de adesão da Arpen/To à 
Central Nacional de Informações do re-
gistro Civil (CrC Nacional). “Posso afirmar 
sem sombra de dúvidas que a CrC é hoje a 
principal ferramenta de trabalho do registro 
civil, interligando registradores de todos os 
estados, assim como os cartórios com os ór-
gãos do Poder Judiciário e da administração 
pública”, destacou Cavalheiro Júnior.

Na sequência, coube ao presidente da 
Arpen-Brasil proferir o discurso inaugural 
abordando uma série de assuntos per-
tinentes à atividade em nível nacional e 
também suas repercussões no Estado do 
Tocantins. Entre os pontos cruciais esti-
veram a necessidade de interligação dos 
cartórios por meio da CrC Nacional, as re-
centes normatizações editadas pela Corre-
gedoria Nacional de Justiça – como as da 
paternidade socioafetiva, reprodução as-
sistida apostilamento, mediação – e a mais 
recente delas, relativa à alteração de nome 
e sexo no registro de nascimento. Também 
lamentou a suspensão liminar do Provi-
mento que torna o registro Civil, Cartórios 
da Cidadania, permitindo a realização de 

convênios com órgãos públicos e privados.
Cavalheiro Júnior destacou ainda a im-

portância da manutenção da sustentabi-
lidade dos Cartórios de registro Civil, por 
meio de seus fundos de ressarcimento, as-
sim como a possibilidade de ressarcimento 
dos atos oriundos de averbações gratuitas, 
como no caso da inclusão do CPF. “Acredi-
tamos que a interligação e as ferramentas 
da CrC Nacional transformam o balcão do 
cartório em uma central de serviços aos 
usuários, e a inclusão de 100% dos cartó-
rios do Tocantins neste sistema trará um 
enorme diferencial para a atividade no Es-
tado e no Brasil”, disse.

Coube à servidora pública federal Car-
la Kantek falar sobre o Provimento nº 62 
da Corregedoria Nacional de Justiça, que 
tratou das mudanças trazidas no ato do 
apostilamento realizado dentro dos car-
tórios extrajudiciais, apresentando um 
breve histórico sobre como o Brasil se 
tornou signatário da Convenção de haia, 
e mostrando que, nos últimos três anos, 
foram publicados cinco normativas para 
tratar do tema, sendo o Provimento nº 
62/2017, da Corregedoria Nacional de 
Justiça, a legislação que regula atualmente 

Arpen-Brasil promove Seminário 
Nacional do Registro Civil no Tocantins
EvENTo rEALIZADo NA CIDADE DE PALMAS DEBATEu oS NovoS 
ProvIMENToS NACIoNAIS E AS PLATAForMAS TECNoLóGICAS DA ATIvIDADE

NACIoNAL

“Este é o primeiro Seminário 
da Arpen no Estado, em um 
momento no qual o registro 

civil ganha relevância 
destacada em virtude das 

muitas novidades que 
chegaram à atividade, assim 

como a adesão do nosso 
Estado à CrC Nacional”

Ney Querido, 
presidente da Arpen/TO

O presidente da Arpen/TO falou da importância do encontro para a atividade no Estado
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O presidente da Arpen/BR falou de pontos pertinentes à atividade e sua repercussão no 
Estado do Tocantins

esse procedimento dentro dos cartórios.
Entre as principais mudanças trazidas 

com a última determinação da Corregedo-
ria Nacional, Carla Kantek destacou a in-
clusão de diplomas escolares reconhecidos 
pelo Ministério da Educação (MEC) na lista 
de documentos que podem ser apostila-
dos; e a determinação de que cada natu-
reza de cartórios só realize o apostilamento 
de documentos de sua própria competên-
cia. Por conta desta determinação, algumas 
pessoas expressaram sua dúvida com rela-
ção ao apostilamento de documentos que 
não são gerados dentro de cartórios, como 
é o caso de diplomas escolares.

Na sequência, o assessor jurídico do Ir-
pen/Pr Fernando Abreu Costa Júnior falou 
sobre o Provimento nº 63, que institui mo-
delos únicos de certidão de nascimento, 
de casamento e de óbito; dispôs sobre o 
reconhecimento voluntário e a averbação 
da paternidade e maternidade socioafetiva; 
e sobre o registro de nascimento e emissão 
da respectiva certidão dos filhos havidos 
por reprodução assistida.

o assessor jurídico destacou os aspectos 
práticos e os cuidados dos registradores 
civis devem tomar ao estabelecer a multi-
parentalidade por meio do reconhecimento 
socioafetivo, além de casos práticos que no 
dia a dia acontecem no balcão das unida-
des e foram motivos de diversos questiona-
mentos pessoais dos participantes.

o palestrante falou também sobre a 
forma unilateral de como deve ser feito o 

reconhecimento socioafetivo. Segundo ele, 
após posicionamento da Corregedoria Na-
cional de Justiça, a Arpen-Brasil divulgou 
nota oficial esclarecendo que no registro 
será possível, no máximo, o nome de dois 
pais e duas mães, sendo quatro no total, 
não podendo ser três pais e uma mãe, nem 
três mães e um pai; e que não se pode fazer 
o reconhecimento paterno e materno so-
cioafetivo simultaneamente, devendo um 
dos pais ou uma das mães serem registrais.

Wagner José dos Santos deu sequência 
às apresentações, destacando os aspectos 
relacionados ao funcionamento do selo di-
gital no Estado. “é necessário que a classe 
dos registradores se una, trabalhe conjun-
tamente para aprimorar os regramentos e a 
rentabilidade da atividade, e para que com 
isso possa aprimorar a prestação de servi-
ços ao cidadão”, ressaltou.

Após o intervalo para almoço, Costa 
Júnior realizou nova exposição, desta vez 
focada no Provimento nº 73/2018 do CNJ, 
que trata da alteração de nome e gênero 
nos registros civis, apontando os cuidados 
necessários para a realização do ato, assim 
como a necessidade de se solicitar as devi-
das certidões comprobatórias e as comuni-

cações aos órgãos expedidores dos demais 
documentos.

A apresentação final ficou a cargo de Ta-
lita Almeida e humberto Briones, que fala-
ram a respeito de dois temas tecnológicos 
de vital importância para a prática da ativi-
dade em seu atual estágio de informatiza-
ção: a emissão de certificados digitais e a 
CrC Nacional, ministradas respectivamen-
te por Talita Almeida e humberto Briones. 
Neste painel, estiveram acompanhados do 
vice-presidente da Arpen-Brasil, Luis Carlos 
vendramin Júnior.

Durante a apresentação, os técnicos des-
tacaram a importância do processo de emis-
são de certificados digitais para as unidades, 
sua importância prática no acesso aos siste-
mas de informação de forma segura e tam-
bém um passo a passo prático do processo 
de lançamento de registros, consultas e ser-
viços oferecidos pela plataforma tecnológica 
do registro Civil nacional, proporcionando 
aos presentes o esclarecimento de dúvidas, 
sugestões de adaptações e debate sobre 
particularidades do Estado. Também foram 
destacadas as novas orientações a respeito 
da adoção e da mudança de nome e sexo 
nos registros constantes da CrC.

“Posso afirmar sem sombra 
de dúvidas que a CrC é hoje 

a principal ferramenta de 
trabalho do registro civil, 

interligando registradores de 
todos os Estados, assim como 

os cartórios com os órgãos 
do Poder Judiciário e da 
administração pública”

Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR e Arpen/BR
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Seminário auxiliou a esclarecer dúvidas dos recém-aprovados no concurso para cartórios da Bahia

Salvador recebeu o 3º Seminário 
Nacional do Registro Civil
DurANTE o EvENTo, DANIEL DE oLIvEIrA SAMPAIo 
ToMou PoSSE CoMo Novo PrESIDENTE DA ArPEN/BA

NACIoNAL

Salvador (BA) – O 3º Seminário Nacional 
do Registro Civil promovido, no dia 15 de 
junho, pela Associação Nacional dos regis-
tradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
reuniu mais de 150 pessoas para debater 
aspectos técnicos e práticos do segmento. 
o evento também contou com delegatá-
rios recém-aprovados em concurso público 
e que assumiram novas delegações e com 
o juiz corregedor Moacir reis Filho, repre-
sentando a Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado da Bahia (CGJ/BA).

Coube ao presidente da Arpen-Brasil 
conduzir a primeira etapa das ações do dia, 
coordenando a Assembleia Geral Extraor-
dinária que deu posse a Daniel de oliveira 
Sampaio como presidente da Associação 

dos registradores de Pessoas Naturais do 
Estado da Bahia (Arpen/BA), agora a enti-
dade estadual representativa de todos os 
oficiais deste Estado do Nordeste brasileiro.

“Foi um momento de grande emoção, 
pois vimos que a existência de duas entida-
des representativas em nosso Estado estava 
conflitando e causando prejuízos aos regis-
tradores civis da Bahia”, disse o novo presi-
dente da Arpen/BA, que saudou a realização 
do Seminário no Estado. “Sentíamos a ne-
cessidade de oferecer este Seminário, uma 
vez que existe uma distância muito grande 
entre os municípios do Estado, o que, aliado 
à falta de uma estrutura prévia de Arpen, de 
orientação do Tribunal de Justiça, fez com 
que muitos recém-aprovados ficassem no es-

curo e com dificuldades de trabalhar pontos 
importantes para a atividade”, acrescentou.

Antes das palestras, o presidente da Ar-
pen-Brasil realizou uma série de considera-
ções a respeito do momento político, das 
ações institucionais e dos planos de ação 
da Arpen-Brasil, sempre destacando a im-
portância da Central Nacional de Informa-
ções do registro Civil (CrC Nacional) para 
o futuro da atividade. “Fiquem cientes de 
que a Arpen-Brasil está realizando uma sé-
rie de ações nacionais que impactarão o 
futuro de todos. Mantenham-se unidos por 
meio da Arpen/BA, que será o canal para 
que todos vocês sejam constantemente in-
formados e atualizados sobre os próximos 
passos da atividade”, destacou.
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“Sentíamos a necessidade 
de oferecer este Seminário, 

uma vez que existe uma 
distância muito grande entre os 

municípios do Estado, o que, 
aliado à falta de uma estrutura 
prévia de Arpen, de orientação 
do Tribunal de Justiça, fez com 
que muitos recém-aprovados 

ficassem no escuro e com 
dificuldades de trabalhar pontos 
importantes para a atividade”

Daniel de Oliveira Sampaio,
presidente da Arpen/BA

Arion Cavalheiro Júnior empossa novo presidente da Arpen/BA, Daniel de Oliveira Sampaio

Na sequência, os participantes acompa-
nharam as duas primeiras palestras técnicas 
a respeito de dois temas tecnológicos de 
vital importância para a prática da ativida-
de em seu atual estágio de informatização: 
a emissão de certificados digitais e a CrC 

Nacional, ministradas respectivamente por 
Talita Almeida e humberto Briones.

Já no período da tarde foram apresen-
tadas palestras técnicas, ministradas pelos 
assessor jurídico da Arpen-Brasil Fernando 
Abreu Costa Júnior e pela servidora pública 
Carla Kantek, que falaram respectivamente 
sobre o Provimento nº 62, que trata do apos-
tilamento de documentos, e sobre o Provi-
mento nº 63, que institui modelos únicos de 
certidão de nascimento, de casamento e de 
óbito; dispôs sobre o reconhecimento vo-
luntário e a averbação da paternidade e ma-
ternidade socioafetiva; e sobre o registro de 
nascimento e emissão da respectiva certidão 
dos filhos havidos por reprodução assistida.

o evento foi finalizado a apresentação 
das novidades do Sistema de registro 
Civil ofertado gratuitamente pelo Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA), 
que atende a quase 95% das delegações 
do Estado, e sua interligação com a CrC 
Nacional. Durante a apresentação, foram 
diversos os apontamentos realizados pelos 
registradores sobre a necessidade de apri-
moramento da ferramenta como forma de 
dar cumprimento efetivo ao Provimento nº 
46 do CNJ.
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hoje em tramitação no STF há várias ações/
recursos que tratam do assunto transgê-
neros; por exemplo, o STF foi provocado a 
exercer seu poder jurisdicional através do 
rE nº 670.422 com questão oriunda do rio 
Grande do Sul, onde o Judiciário foi acio-
nado por indivíduo que pleiteava alterar no 
registro de nascimento o seu prenome de 
Sara para Sandro, e o seu gênero de femi-
nino para masculino. há acórdão do STF 
na ADI nº 4.275/DF, esta mencionada nos 
“Considerandos” do Provimento º 73/2018, 
o Tribunal, por maioria, julgou procedente 
a ação para dar interpretação conforme a 
Constituição e o Pacto de São José da Cos-
ta rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo 
a reconhecer aos transgêneros que assim o 
desejarem, independentemente da cirurgia 
de transgenitalização, ou da realização de 
tratamentos hormonais ou patologizantes, 
o direito à substituição de prenome e sexo 
diretamente no registro civil. 

No STF o desafio foi impulsionado pela 
necessidade de se promover, em suas deci-
sões sobre o tema, a convivência dos prin-
cípios constitucionais da personalidade, da 
dignidade da pessoa humana, da intimida-
de, da saúde, de um lado; e de outro, os 
princípios da publicidade e da veracidade 
dos registros públicos, que são basilares no 
direito registral civil.

obviamente, ainda que decisões do STF 

temática não se constituem em exceção.
via de consequência, o Provimento 

nº 73/2018/CNJ veio em boa hora e é de 
transcendental relevância por regulamentar 
temas que o STF por tratar de questão es-
pecífica trazida a lume pelas partes, não es-
tabeleceu solução, e nem poderia fazê-lo; 
Não se argumente que os registradores ci-
vis de pessoas naturais poderiam por si sós 
aplicar a decisão do STF ao caso que se lhes 
fosse apresentado no balcão da serventia; 
lembremos, por oportuno, que o registra-
dor Civil de Pessoas Naturais está atrelado 

Comentários a respeito do 
Provimento Nº 73/2018/CNJ

oPINIão

“No STF o desafio foi 
impulsionado pela 

necessidade de se promover, 
em suas decisões sobre o 
tema, a convivência dos 

princípios constitucionais da 
personalidade, da dignidade 

da pessoa humana, da 
intimidade, da saúde, de um 
lado; e de outro, os princípios 
da publicidade e da veracidade 
dos registros públicos, que são 

basilares no direito registral civil”

Por Fernando Abreu da Costa Júnior

Fernando Abreu 
da Costa Júnior é 
assessor jurídico 
do Irpen/PR

relativas ao assunto ora tratado determi-
nem repercussão geral mercê da densidade 
constitucional e de extrapolarem os meros 
direitos subjetivos das partes, ainda assim, 
o STF prolatará decisões afeitas a determi-
nado caso concreto, não há como se fugir 
disso, pois que, qualquer decisão sempre 
estará atrelada ao pedido, não podendo 
ser a decisão infra, ultra ou extra petita. ha-
verá, por conseguinte, detalhes, nuances, e 
seríssimas implicações que à decisão do STF 
não é crível açambarcar. 

E, por óbvio, as decisões relativas a esta 
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ao Princípio da Legalidade Estrita, vale es-
clarecer, na lacuna da decisão com reper-
cussão geral da lavra do STF, não poderá 
o registrador civil utilizar-se da analogia, 
da equidade ou dos princípios gerais do 
direito para dar uma solução ao caso que 
lhe tenha sido trazido pelos interessados; 
somente o juiz (órgão do poder judiciário 
e dotado de poder jurisdicional) utilizará 
desses expedientes para, quando da omis-
são da lei, tornar possível uma decisão, em 
consonância com os ditames do artigo 4º 
da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (Lei nº 12.376/2010).

o Provimento nº 73/2018/CNJ trata 
dos transgêneros que são aqueles indiví-
duos que se identificam com um gênero 
diferente daquele que se constitui em seu 
sexo biológico.

Mercê da pretensão de prestar algum au-
xílio ao registrador civil na sua árdua missão 
de interpretar a novel legislação, partamos, 
desde logo, para análise do Provimento 
73/2018/CNJ em específico;

Nos ArTIGoS 1º e 3º dispôs sobre aver-
bação da alteração do prenome e/ou do 
gênero nos assentos de nascimento e ca-
samento do transgênero diretamente junto 
ao ofício que lavrou o assento ou diverso, 
neste último caso, às expensas do reque-
rente, encaminhamento do expediente ao 
oficial competente para averbação no CrC.
via de consequência, obviamente, trata-se 
de AvErBAção e não de registro. 

o ArTIGo 2º restringe o requerimento 
aos maiores de 18 anos e capazes, fruto 
dessa colocação expressa no texto norma-
tivo, a conclusão a que se chega, exceto 
se o CNJ se posicionar diferentemente, é 
que não se dá tal direito aos emancipados 
(aplicação prática do Princípio da Legalida-
de Estrita a que estão adstritos os agentes 
delegados do foro extrajudicial); 

veda a alteração de nomes de família e 
proíbe a identidade de prenome com outro 
membro da família; além de facultar a inclu-
são ou exclusão de agnomes indicativos de 
gênero e ascendência. Portanto, esse dispo-
sitivo inova o sistema de direito positivo pá-
trio, visto que acrescenta mais uma modali-
dade de se evitar a homonímia, visto que, a 
Lei de registros Públicos (Lei nº 6.015/73) já 
apresentava tal vedação em relação a gême-
os e irmãos (LrP, art. 63 e parágrafo único)

Ademais, regulamenta a situação dos 
arrependidos, ou seja, a alteração pleitea-
da e deferida poderá ser desconstituída na 
via administrativa mediante autorização 
do juiz corregedor permanente; ou peran-
te o Judiciário.

o ArTIGo 4º estabelece ser ato perso-
nalíssimo que deve se dar perante o oficial 
do rCPN e que independe de prévia deci-
são judicial, ou de comprovação de cirurgia 
de redesignação de sexo, de tratamento 
hormonal ou patologizante, assim como 
de apresentação de laudo médico ou psi-
cológico. Além do que, o parágrafo 6º, 
nos incisos I a X, prevê que a identificação 
pessoal perante o registrador deverá se dar 
por qualificação e assinatura (documentos 
originais); sendo que o requerente deverá 
declarar (com total assunção de responsa-
bilidades legais) a inexistência de processo 
judicial atinente à alteração pretendida, 
também prevendo a hipótese de que, caso 
tenha havido tal processo, este já tenha 
sido necessariamente arquivado (com a de-
vida comprovação); como visto acima, tra-
ta-se de ato personalíssimo, via de conse-
quência, não cabe à Defensoria Pública ou 
a qualquer outro mandatário representar as 
pessoas interessadas em tal procedimento.

Além disso, relacionou os documen-
tos necessários, todos relativos à perfei-
ta identificação do requerente (rG; ICN; 
Passaporte Brasileiro, se for o caso; CPF; 
Título de Eleitor; Carteira de Identidade 
Social, se for o caso); dos seus assentos de 
nascimento e casamento (se for o caso); e, 
Comprovante de Endereço. 

o artigo 4º, parágrafo 6º, em seus inci-
sos XI a XvII prevê documentos tendentes a 
evitar, na esfera cível, a fraude de execução 
ou a fraude contra credores; assim como é 
premente que exista a certeza de que a al-
teração não está sendo pleiteada para evi-
tar problemas com as justiças do trabalho, 
eleitoral ou criminal; por esse motivo, são 
exigidas certidões do distribuidor criminal; 
de execução criminal; dos tabelionatos de 
protestos; da Justiça Eleitoral; da Justiça do 
Trabalho; da Justiça Militar (se for o caso).

Com relação, especificamente, às cer-
tidões da Justiça do Trabalho, segundo 
penso, ou seja, há possibilidade de que o 
CNJ ou a CGJ/Pr ou a CJ/Pr se manifestem 
diferentemente, mas até que isso ocorra, 

entendo que nas comarcas em que houver 
mais de uma vara trabalhista, bastará a cer-
tidão do distribuidor; nas em que houver 
apenas uma vara trabalhista, certidão expe-
dida apenas por essa vara; e, de qualquer 
modo, também acredito na necessidade da 
CNDT (Certidão Negativa de Débitos Traba-
lhistas), visto que envolve pessoas naturais 
e jurídicas; podendo ser obtida gratuita-
mente no site: (hptt://www.tst.jus.br); de 
conformidade com a Lei nº 12.440/2011; 
resolução Administrativa nº 1.470/2011 
(Alterada pelo Ato do TST.GP nº 772/2011 
e Ato TST.GP nº 1/2012). 

Em todos os casos determina o referido 
Provimento do CNJ que as certidões sejam 
atualizadas, mas qual seria o parâmetro para 
assim as considerar, nesse sentido, houve 
decisão da E. CGJ/Pr no SEI nº0045928-
68.2018.8.16.6000 em que padronizou o 
prazo máximo para validade das certidões 
“deverão ser emitidas no prazo máximo de 
30 dias da data da solicitação no Serviço de 
registro Civil das Pessoas Naturais”. A Cor-
regedoria da Justiça, por dever de ofício, 
certamente teria que estabelecer um prazo, 
pois foi solicitado que o fizesse, e assim pro-
cedeu. Porém, pessoalmente acredito que 
teria sido melhor que a CJ/Pr não tivesse 
sido instada a se manifestar sobre esta ma-
téria, pois que, a decisão “engessou” o re-
gistrador Civil de Pessoas Naturais, ou seja, 
suponhamos uma pessoa que houvesse nos 
últimos 5 anos residido em dez lugares di-
ferentes e que não dispusesse de aporte fi-
nanceiro; considerando estas peculiaridades 
do caso concreto hipotético que ora estabe-
leço, será que seria crível que com tamanha 
dificuldade não se aceitasse as necessárias 
certidões que foram expedidas passado um 
lapso temporal de 31 dias? Segundo penso a 
decisão do que seria uma certidão atualizada 
deveria ficar ao alvedrio do agente delegado 
que no Paraná tem expertise suficiente para 
avaliar se deve ou não aceitar tal certidão 
como atualizada, aliás é isso que estabelece 
o Provimento do CNJ; essa decisão dos 30 
dias, segundo penso, irá sobrecarregar o Ju-
diciário, visto que, passados os 30 dias, mer-
cê do inconformismo da parte interessada 
nas averbações, sob o risco de ser acusado 
de atentar contra o princípio da dignidade 
da pessoa humana, o oficial registrador pro-
vocará o seu juiz corregedor do foro local 



36

para que este decida se deve ou não aceitar 
aquela certidão que elasteceu o prazo de 30 
dias com atual ou não deve fazê-lo. ou seja, 
cai por terra a desjudicialização pretendida, 
e permanece a decisão com o Judiciário com 
todas as mazelas já sobejamente conhecidas 
por todos nós.

Decidiu também a Corregedoria da Justi-
ça do Paraná que a parte interessada deverá 
instruir seu requerimento com as certidões 
cíveis e criminais estaduais e federais do lo-
cal de residência dos últimos 5 anos. “Além 
disso, decidiu que deverá a parte interessada 
apresentar as certidões de todos os Tabelio-
natos de Protesto existentes no local de resi-
dência dos últimos 5 anos”, Da lavra do Des. 
Mario helton Jorge (Corregedor da Justiça), 
referida decisão para corroborar o entendi-
mento de que são necessárias certidões de 
todos os Tabelionatos de Protesto existentes 
no local de residência dos últimos 5 anos, e 
não apenas certidão do distribuidor, trans-
creveu notícia divulgada no site oficial do 
CNJ, qual seja, http://www.cnj.jus.br/noti-
cias/cnj/87092-corregedoria-normatiza-tro-
ca-de-nome-e-genero-em-cartorio. 

Quanto às comunicações, a o Corregedor 
da Justiça do Paraná afirmou que deverão 
ser realizadas por meio eletrônico, confor-
me disciplina o artigo 13, caput, e § 1º do 
Código de Normas da E. Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Paraná; ou seja, por 
mensageiro dentro do Estado do Paraná en-
tre serviços notariais e registrais e órgãos do 
Poder Judiciário; e, em relação às comunica-
ções feitas às serventias de outro Estado da 
Federação deverá ser utilizado preferencial-
mente o malote digital ou CrC; quero crer 
que, quando for impossível de, nestes casos, 

se utilizar o malote digital ou o CrC, que a 
comunicação seja realizada por qualquer 
outro meio seguro, visto que, mercê do arti-
go 1º da Lei nº 8.935/94 tais serviços have-
rão sempre que garantir a segurança jurídica 
de seus atos jurídicos prestados.

A ausência de qualquer um dentre os do-
cumentos supramencionados impede a alte-
ração pleiteada; todavia, as ações judiciais 
em andamento ou débitos pendentes nas 
hipóteses dos incisos XI a XvII do parágrafo 
6º permitem a alteração requerida; entre-
mentes, deverá o ofício de rCPN, onde o re-
querimento foi realizado, formalizar comu-
nicados aos juízos e órgãos competentes.

o requerente, facultativamente, poderá 
juntar ao requerimento: laudo médico que 
ateste sua transexualidade ou travestilidade; 
parecer psicológico que ateste sua transexu-
alidade ou travestilidade; laudo médico que 
ateste cirurgia de redesignação de sexo.

Maria Berenice Dias, no site do IBDFAM 
(Instituto Brasileiro de Direito de Família) 
criticou o Provimento nº 73/2018/CNJ por 
entender que se exige do interessado uma 
documentação exagerada; senão vejamos:

Maria Berenice Dias critica a exigência de 
tantos documentos, e ressalta que quando 
em casos similares, como quando a mulher 
adere o apelido de família do marido após o 
casamento, nenhum documento é exigido. 
“é uma tentativa de barrar o avanço signifi-
cativo da decisão do STF. é, no mínimo, re-
trógrado. o CNJ tem mostrado um perfil que 
não corresponde aos avanços que a Justiça 
vem garantindo neste século a essa popula-
ção tão vulnerável, que é a população LGB-
TQ+”, diz. (Grifo nosso) Disponível no seguin-
te endereço eletrônico:http://www.ibdfam.
org.br/noticias/6681/CNJ+padroniza+alte-
ra%C3%A7%C3%A3o+de+nome+de+pes-
soas+Trans+em+cart%C3%B3rio%3B+bu-
rocracia+imposta+por+conselho+%-
C3%A9+criticada+por+especialistas(Acesso 
em 02/08/2018)

o ArTIGo 7º determina o arquivamento 
(de forma física ou eletrônica) dos docu-
mentos elencados no artigo 4º. Tanto no 
ofício onde originalmente constar o assen-
to, quanto daquele ofício de rCPN diverso 
do que lavrou o assento. Além disso, haverá 
que manter um índice (em papel ou eletrô-
nico) que permita a localização do registro 
tanto do nome original, quanto do alterado.

o ArTIGo 5º dispõe ser sigilosa a altera-
ção, por esse motivo não poderá constar 
de certidões, exceto se houver solicitação 
do requerente, ou determinação judicial.

o ArTIGo 6º caso o agente delegado do 
rCPN suspeite de fraude, falsidade, má-fé, 
vício de vontade ou simulação em relação 
ao desejo real do requerente, deverá recu-
sar a alteração pleiteada e, fundamentada-
mente, encaminhar tal recusa ao juiz corre-
gedor permanente.

o ArTIGo 8º estabelece que uma vez 
finalizada a alteração, o agente delegado 
do rCPN, às expensas do requerente, co-
municará o ato aos órgãos expedidores do 
rG, ICN, CPF, Passaporte, e TrE . Sendo 
que quanto aos demais registros caberá ao 
requerente providenciar as alterações; 

Com relação aos descendentes da pessoa 
que teve nome e gênero alterados, a altera-
ção a eles pertinente dependerá de sua anu-
ência (caso relativamente capazes ou maio-
res), bem como a de ambos os pais; Quanto 
à subsequente averbação da alteração havi-
da no registro de casamento, dependerá da 
anuência do cônjuge; Em caso de discordân-
cia dos pais ou do cônjuge quanto à averba-
ção mencionada, o consentimento deverá 
ser suprido judicialmente.

o ArTIGo 9º trata de emolumentos e 
determina que enquanto não disciplinada 
a matéria pelos Estados Membros, aplicar-
se-á o valor cobrado na averbação de atos 
do registro civil. Ademais, deverão ser ob-
servadas as normas relativas à gratuidade.

CoNTE SEMPrE CoM o IrPEN

Curitiba, 06 de agosto de 2018.

“A ausência de qualquer um 
dentre os documentos exigidos 

pelo Provimento impede a 
alteração pleiteada; todavia, as 
ações judiciais em andamento 

ou débitos pendentes [nas 
hipóteses dos incisos XI a XvII 
do parágrafo 6º] permitem a 

alteração requerida”

“o Provimento veda a 
alteração de nomes de família 

e proíbe a identidade de 
prenome com outro membro 
da família; além de facultar 
a inclusão ou exclusão de 
agnomes indicativos de 
gênero e ascendência”
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No dia 31 de julho, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) divulgou o Provimento 
74/2018 que trata sobre os requisitos mí-
nimos em tecnologia da informação, como 
segurança, integridade e disponibilidade de 
dados para a continuidade da atividade pe-
los serviços notariais e de registro do Brasil.

o Provimento determina a elaboração de 
um plano de continuidade de negócios pre-
vendo as ocorrências nocivas à prestação 
dos serviços extrajudiciais e estabelece que 
todos os livros e atos eletrônicos pratica-
dos devem ser arquivados mediante cópia 

Veja a íntegra do Provimento

CNJ divulga Provimento sobre requisitos 
mínimos em tecnologia da informação
ProvIMENTo 74 FoI PuBLICADo PELA CorrEGEDorIA NACIoNAL DE JuSTIçA No DIA 31.07
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de segurança (backup) feita dentro de 24 
horas, seja em mídia eletrônica, de segu-
rança, ou em serviço de cópia de segurança 
na internet.

o CNJ determinou também que a mídia 
eletrônica de segurança deverá ser armaze-
nada em outro local que não seja a instala-
ção da serventia, observando a segurança 
física e lógica necessária. Além disso, a me-
dida define que todos os componentes de 
software devem estar licenciados para uso 
comercial, podendo ser ainda de código 
aberto ou de livre distribuição.

Para que o referido Provimento seja atu-
alizado anualmente, foi criado o Comitê 
de Gestão da Tecnologia da Informação 
dos Serviços Extrajudiciais (CoGETISE), 
composto pela Corregedoria Nacional de 
Justiça, na condição de presidente; Cor-
regedorias de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal; Associação dos Notários 
e registradores do Brasil (ANorEG/Br); o 
Colégio Notarial do Brasil – Conselho Fe-
deral (CNB/CF), dentre outras instituições 
que atuam em defesa dos interesses dos 
notários e registradores.

Dispõe sobre padrões mínimos de tecnologia 
da informação para a segurança, integridade 
e disponibilidade de dados para a continui-
dade da atividade pelos serviços notariais e 
de registro do Brasil e dá outras providências.
 
o CORREGEDOR NACIONAL DE 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 do Cor-
regedor Nacional de Justiça de expedir pro-
vimentos e outros atos normativos destina-
dos ao aperfeiçoamento das atividades dos 
serviços notariais e de registro (art. 8º, X, 
do regimento Interno do Conselho Nacio-
nal de Justiça);
CONSIDERANDO 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 o avanço tecnológico, a 
informatização e a implementação de sis-
temas eletrônicos compartilhados e de sis-
tema de registro eletrônico que possibilita 
a realização das atividades notariais e de 
registro mediante o uso de tecnologias da 
informação e comunicação;
CONSIDERANDO a necessidade de se uni-
formizar a manutenção de arquivos eletrô-
nicos/mídia digital de segurança dos livros 
e documentos que compõem o acervo dos 
serviços notariais e de registro, bem como de 
se imprimir eficiência a esse procedimento;

Provimento nº 74, de 31 de julho de 2018
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dados, softwares e atualizações que permi-
tam o pleno uso, além de senhas e dados 
necessários ao acesso a tais programas, 
garantindo a continuidade da prestação do 
serviço de forma adequada e eficiente, sem 
interrupção, em caso de eventual sucessão.

Art. 8º os padrões mínimos dispostos no 
anexo do presente provimento deverão ser 
atualizados anualmente pelo Comitê de 
Gestão da Tecnologia da Informação dos 
Serviços Extrajudiciais (CoGETISE).
 
§ 1º Comporão o CoGETISE:
I a Corregedoria Nacional de Justiça, na 

condição de presidente; 
II as Corregedorias de Justiça dos Esta-

dos e do Distrito Federal; 
III a Associação dos Notários e registra-

dores do Brasil (ANorEG/Br); 
Iv o Colégio Notarial do Brasil - Conselho 

Federal (CNB/CF); 
v a Associação Nacional dos registradores 

de Pessoas Naturais do Brasil (ArPEN/Br);
vI o Instituto de registro Imobiliário do 

Brasil (IrIB/Br); 
vII o Instituto de Estudos de Protesto de 

Títulos do Brasil (IEPTB/Br); e
vIII o Instituto de registro de Títulos e 

Documentos e de Pessoas Jurídicas do 
Brasil (IrTDPJ/Br). 

 
§ 2º Compete ao CoGETISE divulgar, esti-
mular, apoiar e detalhar a implementação 
das diretrizes do presente provimento e fi-
xar prazos para tanto. 
 
Art. 9º o descumprimento das disposições 
do presente provimento pelos serviços nota-
riais e de registro ensejará a instauração de 
procedimento administrativo disciplinar, sem 
prejuízo de responsabilização cível e criminal. 
 
Art. 10. A recomendação CNJ n. 9, de 7 
de março de 2013, e as normas editadas 
pelas corregedorias de justiça dos Estados 
e do Distrito Federal permanecem em vigor 
no que forem compatíveis com o presente 
provimento.
 
Art. 11. Este provimento entra em vigor 
após decorridos 180 dias da data de sua 
publicação. 
 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

CONSIDERANDO os resultados obtidos 
nas inspeções realizadas, em 2016, 2017 e 
2018, pela Corregedoria Nacional de Jus-
tiça nos serviços notariais e de registro do 
Brasil, tais como vulnerabilidade e situação 
de risco das bases de dados e informações 
afetas aos atos praticados;
CONSIDERANDO os estudos técnicos rea-
lizados pela Corregedoria Nacional de Jus-
tiça sobre a proteção da base de dados, os 
sistemas, as condições financeiras e o perfil 
de arrecadação dos serviços de notas e de 
registro do Brasil;
CONSIDERANDO as sugestões apresenta-
das nos autos do Pedido de Providência n. 
0002759-34.2018.00.0000, em trâmite no 
Conselho Nacional de Justiça,
 
RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre padrões mínimos de 
tecnologia da informação para a seguran-
ça, integridade e disponibilidade de dados 
para a continuidade da atividade pelos ser-
viços notariais e de registro do Brasil.
 
Art. 2º os serviços notariais e de registro 
deverão adotar políticas de segurança de 
informação com relação a confidenciali-
dade, disponibilidade, autenticidade e in-
tegridade e a mecanismos preventivos de 
controle físico e lógico. 
Parágrafo único. Como política de segu-
rança da informação, entre outras, os servi-
ços de notas e de registro deverão:
I ter um plano de continuidade de negó-

cios que preveja ocorrências nocivas ao 
regular funcionamento dos serviços; 

II atender a normas de interoperabilidade, 
legibilidade e recuperação a longo prazo 
na prática dos atos e comunicações ele-
trônicas. 

 
Art. 3º Todos os livros e atos eletrônicos pra-
ticados pelos serviços notariais e de registro 
deverão ser arquivados de forma a garantir a 
segurança e a integridade de seu conteúdo. 
§ 1º os livros e atos eletrônicos que inte-
gram o acervo dos serviços notariais e de 
registro deverão ser arquivados mediante 
cópia de segurança (backup) feita em inter-
valos não superiores a 24 horas. 
§ 2º Ao longo das 24 horas mencionadas 
no parágrafo anterior, deverão ser geradas 
imagens ou cópias incrementais dos dados 
que permitam a recuperação dos atos pra-

ticados a partir das últimas cópias de se-
gurança até pelo menos 30 minutos antes 
da ocorrência de evento que comprometa 
a base de dados e informações associadas. 
§ 3º A cópia de segurança mencionada no § 
1º deverá ser feita tanto em mídia eletrônica 
de segurança quanto em serviço de cópia de 
segurança na internet (backup em nuvem). 
§ 4º A mídia eletrônica de segurança de-
verá ser armazenada em local distinto da 
instalação da serventia, observada a segu-
rança física e lógica necessária. 
§ 5º os meios de armazenamento utiliza-
dos para todos os dados e componentes 
de informação relativos aos livros e atos 
eletrônicos deverão contar com recursos 
de tolerância a falhas. 
 
Art. 4º o titular delegatário ou o interino/
interventor, os escreventes, os prepostos e 
os colaboradores do serviço notarial e de 
registro devem possuir formas de autenti-
cação por certificação digital própria ou por 
biometria, além de usuário e senha associa-
dos aos perfis pessoais com permissões dis-
tintas, de acordo com a função, não sendo 
permitido o uso de “usuários genéricos”. 
 
Art. 5º o sistema informatizado dos servi-
ços notariais e de registro deverá ter trilha 
de auditoria própria que permita a identi-
ficação do responsável pela confecção ou 
por eventual modificação dos atos, bem 
como da data e hora de efetivação. 
§ 1º A plataforma de banco de dados de-
verá possuir recurso de trilha de auditoria 
ativada.
§ 2º As trilhas de auditoria do sistema e do 
banco de dados deverão ser preservadas 
em backup, visando a eventuais auditorias. 
 
Art. 6º os serviços notariais e de registro 
deverão adotar os padrões mínimos dispos-
tos no anexo do presente provimento, de 
acordo com as classes nele definidas. 
Parágrafo único. Todos os componentes 
de software utilizados pela serventia deve-
rão estar devidamente licenciados para uso 
comercial, admitindo-se os de código aber-
to ou os de livre distribuição. 
 
Art. 7º os serviços notariais e de registro 
deverão adotar rotina que possibilite a 
transmissão de todo o acervo eletrônico 
pertencente à serventia, inclusive banco de 
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CLasse 1
Serventias com arrecadação de até r$ 100 
mil por semestre, equivalente a 30,1% dos 
cartórios

PRÉ-REQUISITOS
l	 Energia estável, rede elétrica devidamen-

te aterrada e link de comunicação de da-
dos mínimo de 2 megabits

l	 Endereço eletrônico (e-mail) da unida-
de para correspondência e acesso ao 
sistema

l	 Malote Digital Local técnico (CPD) isola-
do dos demais ambientes preferencial-
mente por estrutura física de alvenaria 
ou, na sua impossibilidade, por divisórias. 
Em ambos os casos, com possibilidade 
de controle de acesso (porta com chave) 
restrito aos funcionários da área técnica

l	 Local técnico com refrigeração compatí-
vel com a quantidade de equipamentos e 
metragem

l	 unidade de alimentação ininterrupta 
(nobreak) compatível com os servidores 
instalados, com autonomia de pelo me-
nos 30 minutos

l	 Dispositivo de armazenamento (storage), 
físico ou virtual Serviço de cópias de se-
gurança na internet (backup em nuvem)

l	 Servidor com sistema de alta disponibili-
dade que permita a retomada do atendi-
mento à população em até 15 minutos 
após eventual pane do servidor principal 

l Impressoras e scanners (multifuncionais)
l	 Switch para a conexão de equipamentos 

internos roteador para controlar cone-
xões internas e externas

l	 Softwares licenciados para uso comercial 
Software antivírus e antissequestro

l	 Firewall
l	 Proxy
l	 Banco de dados

Mão de obra: pelo menos 2 funcionários 
do cartório treinados na operação do siste-
ma e das cópias de segurança ou empresa 
contratada que preste o serviço de manu-
tenção técnica com suporte de pelo menos 
2 pessoas

CLasse 3
Serventias com arrecadação acima de r$ 
500 mil por semestre, equivalente a 21,5% 
dos cartórios

PRÉ-REQUISITOS
l	 Energia estável, rede elétrica devidamen-

te aterrada e link de comunicação de da-
dos mínimo de 10 megabits

l		 Endereço eletrônico (e-mail) da unidade 
para correspondência e acesso ao siste-
ma Malote Digital Local técnico (CPD) 
isolado dos demais ambientes prefe-
rencialmente por estrutura física de al-
venaria ou, na sua impossibilidade, por 
divisórias. Em ambos os casos, com pos-
sibilidade de controle de acesso (porta 
com chave) restrito aos funcionários da 
área técnica

l	 Local técnico com refrigeração compatí-
vel com a quantidade de equipamentos e 
metragem

l	 unidade de alimentação ininterrupta 
(nobreak) compatível com os servidores 
instalados, com autonomia de pelo me-
nos 30 minutos

l	 Dispositivo de armazenamento (storage), 
físico ou virtual

l	 Serviço de cópias de segurança na inter-
net (backup em nuvem)

l	 Servidor com sistema de alta disponibili-
dade que permita a retomada do atendi-
mento à população em até 15 minutos 
após eventual pane do servidor principal 
Impressoras e scanners (multifuncionais)

l	 Switch para a conexão de equipamentos 
internos

l	 roteador para controlar conexões inter-
nas e externas

l	 Softwares licenciados para uso comercial
l	 Software antivírus e antissequestro
l	 Firewall
l	 Proxy
l	 Banco de dados

Mão de obra: pelo menos 3 funcionários 
do cartório treinados na operação do siste-
ma e das cópias de segurança ou empresa 
contratada que preste o serviço de manu-
tenção técnica com suporte de pelo menos 
3 pessoas

CLasse 2
Serventias com arrecadação entre r$ 100 
mil e r$ 500 mil por semestre, equivalente 
a 26,5% dos cartórios

PRÉ-REQUISITOS
l	 Energia estável, rede elétrica devidamen-

te aterrada e link de comunicação de da-
dos mínimo de 4 megabits

l	 Endereço eletrônico (e-mail) da unidade 
para correspondência e acesso ao siste-
ma Malote Digital

l	 Local técnico (CPD) isolado dos demais 
ambientes preferencialmente por estru-
tura física de alvenaria ou, na sua im-
possibilidade, por divisórias. Em ambos 
os casos, com possibilidade de controle 
de acesso (porta com chave) restrito aos 
funcionários da área técnica

l	 Local técnico com refrigeração compatí-
vel com a quantidade de equipamentos e 
metragem

l	 unidade de alimentação ininterrupta 
(nobreak) compatível com os servidores 
instalados, com autonomia de pelo me-
nos 30 minutos

l	 Dispositivo de armazenamento (storage), 
físico ou virtual

l	 Serviço de cópias de segurança na inter-
net (backup em nuvem)

l	 Servidor com sistema de alta disponibili-
dade que permita a retomada do atendi-
mento à população em até 15 minutos 
após eventual pane do servidor principal

l	 Impressoras e scanners (multifuncionais)
l	 Switch para a conexão de equipamentos 

internos
l	 roteador para controlar conexões in-

ternas e externas Softwares licenciados 
para uso comercial

l	 Software antivírus e antissequestro Fi-
rewall

l	 Proxy
l	 Banco de dados

Mão de obra: pelo menos 2 funcionários 
do cartório treinados na operação do siste-
ma e das cópias de segurança ou empresa 
contratada que preste o serviço de manu-
tenção técnica com suporte de pelo menos 
2 pessoas
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