
1

Congresso Nacional 
lança Frente Parlamentar 

da Justiça Notarial 
e Registral

Págs 8 a 11

REVISTA
março/abril de 2019

ano Xi – edição 26

STF julga 
constitucional lei 

que cria os ofícios da 
cidadania nos Cartórios 

de Registro Civil 
Págs 16 a 21



2

ÍNDICE

16CAPA 
STF julga constitucional Lei 
que cria os Ofícios da Cidadania 
nos Cartórios de Registro Civil

8

22

12
8

5

4

6 27

26

22

JuRÍDICo 
Decreto torna CPF 
documento único 
para cidadão

oPINIão 
Serventias de Registro Civil das 
Pessoas Naturais: Ofícios da Cidadania
Por Fernando Abreu Costa Júnior

NaCIoNal  
Presidentes da Arpen/BR 
e Arpen/TO visitam senador 
Eduardo Gomes em Brasília

JuRÍDICo 
Lei Federal nº 13.811 
suprime exceções legais para 
o casamento infantil no Brasil

NaCIoNal  
Arpen-Brasil leva a Roraima 
debates sobre o Registro Civil 
em seu 6º Seminário Nacional

EsPECIal 
Casos de reconhecimento de 
paternidade socioafetiva já chegam a 
quase 45 mil nos cartórios brasileiros

NaCIoNal 
Congresso Nacional lança 
Frente Parlamentar da
Justiça Notarial e Registral

NaCIoNal 
Desjudicialização é foco de 
apresentação extrajudicial do Brasil 
em evento nos Estados Unidos

NaCIoNal 
Notários e registradores debatem 
combate à lavagem de dinheiro 
em reunião da Enccla

NaCIoNal 
Oficiais substitutos e escreventes 
já podem solicitar o Cartão de 
Identidade Profissional

12

28

30



“Essa é uma grande conquista, que mostra, mais uma vez, 
como a união da classe pode levar o serviço de registro 

cada vez mais longe e com um atendimento de qualidade 
e excelência para seus usuários”

Ofício da Cidadania 
no Registro Civil se torna realidade!

Caros colegas,

Esta edição traz para o Registro Civil uma das mais esperadas notícias: finalmente 
o ofício da Cidadania nos Cartórios de Registro Civil se torna realidade. a decisão do 
supremo Tribunal Federal (sTF), por maioria dos votos, se deu no dia 10 de abril, e torna 
constitucional a lei Federal 13.484/2017.

a partir de agora, os Cartórios de Registro Civil de todo o Brasil – ao todo 7.389 - po-
derão funcionar como balcões de atendimento para pedir e retirar documentos, como 
RG, CPF, Carteira de Habilitação, passaporte etc. Esses serviços serão prestados por meio 
de convênios com órgãos públicos e facilitarão de forma substancial a vida dos usuários, 
que não precisarão se deslocar longas distâncias para solicitar um documento.

Essa é uma grande conquista, que mostra, mais uma vez, como a união da classe 
pode levar o serviço de registro cada vez mais longe e com um atendimento de qualida-
de e excelência para seus usuários. 

É o que também buscamos com o lançamento da Frente Parlamentar da Justiça No-
tarial e Registral, a maior bancada já criada no Congresso Nacional, composta por 325 
parlamentares, entre deputados e senadores, com o objetivo de promover a defesa da 
segurança jurídica e a prevenção de litígios. Esse é também mais um momento histórico 
para o serviço de notas e de registro. 

E para finalizar, deixo registrada aqui a alegria de, por meio da arpen-Brasil, ter levado 
a 6ª edição do seminário Nacional de Registro Civil até Boa Vista, capital de Roraima, 
iniciativa que busca a capacitação dos registradores civis de todo o País e integra institu-
cionalmente a atividade em nível nacional. Na mesma ocasião 
também foi realizada a fundação da seccional de Roraima, 
mais um passo para agregar colegas das mais diferentes re-
giões do País, o que trará mais força e sustentabilidade para 
a atividade.

Boa leitura!

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente da Arpen-Brasil e Irpen/PR
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Enccla terá a missão de dar cumprimento à Ação 12, que visa integrar notários e 
registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção

Brasília (DF) – as entidades nacionais de 
notários e registradores brasileiros partici-
param, no dia 9 de abril, em Brasília (DF), 
da primeira reunião de trabalho da Estra-
tégia Nacional de Combate à Corrupção e 
à lavagem de Dinheiro (Enccla), que terá 
a missão de dar cumprimento à ação 12, 
que visa integrar notários e registradores 
no combate e prevenção aos crimes de la-
vagem de dinheiro e corrupção.

Responsáveis pela coordenação da ação, 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o 
Ministério Público Federal (MPF) estiveram 
representados pelo juiz auxiliar da Cor-
regedoria Nacional de Justiça Jorsenildo 
Dourado do Nascimento e pelo procurador 
federal Rafael Brum Miron, respectivamen-
te, que conduziram os debates, focados 
nos estudos dos artigos do provimento a 
ser editado pelo CNJ e no cronograma de 
trabalho da comissão.

Já as entidades extrajudiciais estiveram re-
presentadas pela associação de Notários e 
Registradores do Brasil (anoreg/BR), associa-
ção Nacional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (arpen-Brasil), Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil (IRIB), Colégio Notarial 
do Brasil – Conselho Federal (CNB) e Insti-
tuto de Registro de Títulos e Documentos e 
Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDPJ-Brasil).

“Trabalhamos em cima de um expedien-
te que já havia ingressado na Corregedoria 
na gestão passada para montar esta mi-
nuta de Provimento”, explicou o juiz au-
xiliar do CNJ. “as entidades extrajudiciais, 
como é procedimento desta Corregedoria, 
foram chamadas a se manifestar, e o fize-
ram, o que não significa que todas as pro-
postas foram recepcionadas, mas temos 

aqui um novo fórum de aprimoramento 
do texto”, completou.

segundo o magistrado, foram utilizadas 
as normatizações da Espanha e de Portu-
gal para embasar o provimento, que de-
verá ser aperfeiçoado com a expertise dos 
membros da Enccla. “Há alguns pontos nos 
quais será essencial a colaboração dos no-
tários e registradores, que são aqueles que 
estão na ponta do atendimento, exemplifi-
cando e definindo quais são os casos práti-
cos que costumam acontecer e que podem 
se tornar pontos bases para a indicação de 
suspeição”, completou Jorsenildo Doura-
do, que ainda apontou que neste primeiro 
momento, registradores civis não estarão 
vinculados ao Provimento. “Em um segun-
do momento, se houver casos onde seja 
necessária a inclusão desta especialidade, 
faremos a modificação”.

Já o procurador federal Rafael Brum des-
tacou “o papel importantíssimo que notá-
rios e registradores já realizam neste com-
bate em outros países, sendo o segmento 
não financeiro o que mais leva casos de 
suspeição aos órgãos de combate aos cri-

NaCIoNal

Notários e registradores debatem combate
à lavagem de dinheiro em reunião da Enccla
REsPoNsáVEIs PEla CooRDENação Da ação, REPREsENTaNTEs 
Do CNJ E Do MPF TaMBÉM EsTIVERaM PREsENTEs Na REuNIão

“Há alguns pontos nos quais 
será essencial a colaboração 
dos notários e registradores, 

que são aqueles que estão na 
ponta do atendimento”

Jorsenildo Dourado do Nascimento,
juiz auxiliar da Corregedoria 

Nacional de Justiça
Entidades de classe devem enviar sugestões de aprim   oramento da norma, especificando critérios objetivos 
para os apontamentos de atos suspeitos
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a associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (arpen/BR) passou a dispo-
nibilizar o Cartão de Identidade Profissional 
para oficiais substitutos e escreventes.

o documento possui alguns dados essen-
ciais impressos, como nome, profissão, CPF 
e cidade. Entretanto, outros dados, como 
número do passaporte, da carteira de traba-
lho, do título de eleitor, da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e do Programa de Inte-
gração social (PIs), poderão ser agregados à 
Carteira e acessados via QR Code.

segundo o presidente da arpen/BR, 
arion Toledo Cavalheiro Júnior, a criação 
deste cartão proporcionará uma enorme 
comodidade aos oficiais e escreventes, 
bem como trará segurança.

“a partir do momento que o oficial ou 
escrevente estiver em posse do cartão, ele 

Segundo o 
presidente da 
Arpen/BR, Arion 
Toledo Cavalheiro 
Júnior, a criação 
deste cartão 
proporcionará 
uma enorme 
comodidade 
aos oficiais e 
escreventes

mes financeiros”, e apontou que as centrais 
deveriam ser incorporadas a este processo. 
“Não conheço a fundo as centrais de todas 
as especialidades, mas elas podem colabo-
rar muito introduzindo a tecnologia a este 
processo”, apontou.

ao final deste primeiro encontro definiu-
se que as entidades de classe enviassem 
sugestões de aprimoramento da norma, 
especificando critérios objetivos para os 
apontamentos de atos suspeitos. Em razão 
dos prazos estipulados para a divulgação 
do provimento, o CNJ abriu a possibilida-
de de que, em um segundo momento, seja 
construído um sistema tecnológico que 
possa identificar por meio de algoritmos 
aqueles atos que são suspeitos de crimes 
financeiros.

NaCIoNal

“Papel importantíssimo que 
notários e registradores já 
realizam neste combate 

em outros países, sendo o 
segmento não financeiro o que 
mais leva casos de suspeição 
aos órgãos de combate aos 

crimes financeiros”

Rafael Brum Miron,
procurador federal

“a partir do momento que o 
oficial ou escrevente estiver 
em posse do cartão, ele terá 

a segurança de ter seus dados 
biográficos seguros”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior,
presidente da Arpen/BR

Oficiais substitutos e escreventes 
já podem solicitar o Cartão de 
Identidade Profissional
DoCuMENTo PossuI alGuNs DaDos EssENCIaIs 
IMPREssos, CoMo NoME, PRoFIssão, CPF E CIDaDE

Entidades de classe devem enviar sugestões de aprim   oramento da norma, especificando critérios objetivos 
para os apontamentos de atos suspeitos

terá a segurança de ter seus dados biográ-
ficos seguros, pois todos eles estarão numa 
base de dados que poderá ser acessada 
com qualquer leitor de QR Code. assim, 
ele não precisará mais andar com diversos 
documentos na carteira e terá muito mais 
comodidade”, relatou.

Dados como 
número do 
passaporte, 
da carteira de 
trabalho, do título 
de eleitor, da CNH 
e do PIS, poderão 
ser agregados 
à Carteira e 
acessados via QR 
Code
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San Diego (Califórnia – U.S) – Notários 
e registradores brasileiros participaram, 
no dia 17 de abril, do Curso sobre Proce-
dimentos em Direito Comparado – Brasil 
e Estados unidos -, que foi realizado na 
California Western school of law (CWsl), 
em san Diego, onde debateram o papel do 
segmento extrajudicial na desburocratiza-
ção de procedimentos no Brasil, por meio 
da desjudicialização de atribuições.

o evento, promovido pela associação de 
Magistrados Brasileiros (aMB), e que con-
tou com o apoio da associação de Notá-
rios e Registradores do Brasil (anoreg/BR), 
reuniu magistrados de todo o País, além da 
participação do superior Tribunal de Jus-
tiça, representado pelo ministro Paulo de 
Tarso sanseverino, e da Corregedoria Na-
cional de Justiça, que esteve representada 
pelo juiz auxiliar alexandre Chini Netto.

Compondo a mesa de debates do pri-
meiro painel, “Registros Públicos e Proce-
dimentos Extrajudiciais de Jurisdição Vo-
luntária – Divórcio e Desjudicialização”, a 
registradora Karine Boselli, e os notários 
laura Vissotto e Mário Camargo Carvalho 
Netto, apresentaram como o segmento 
tem contribuído com a desjudicialização de 
procedimentos no Brasil, apresentando nú-
meros e detalhes sobre as novas atribuições 
de cada uma de suas especialidades.

“o segmento extrajudicial brasileiro tem 
dado uma contribuição muito importante 
para o avanço da Justiça no Brasil, com a prá-
tica de atos que não envolvam litígios e que 
possam ser resolvidos na esfera extrajudicial. 
É isso que esperamos de uma atividade que 
sempre foi parceria do Poder Judiciário”, dis-
se o ministro sanseverino, que apresentou 
palestra sobre o tema “a experiência do sTJ 
com a insolvência transnacional”.

Coube à tabeliã laura Vissotto, diretora 
do Colégio Notarial do Brasil – seção são 
Paulo (CNB/sP), abrir a participação extra-
judicial no evento. Em sua fala, abordou 
a conceituação da atividade destacando 
a presença de notários em 2/3 dos países 
do mundo (que representam 60% do PIB 
global), a recente pesquisa que qualificou o 

California Western School of Law recebeu notários e registradores no Curso sobre 
Procedimentos em Direito Comparado – Brasil e Estados Unidos

NaCIoNal

Desjudicialização é foco de 
apresentação extrajudicial do Brasil 
em evento nos Estados Unidos

PRoMoVIDo PEla aMB, ENCoNTRo CoNTou CoM aPoIo 
Da aNoREG/BR E REuNIu MaGIsTRaDos DE ToDo o PaÍs

“o segmento extrajudicial 
brasileiro tem dado uma 

contribuição muito importante 
para o avanço da Justiça no 

Brasil”

Paulo de Tarso Sanseverino, 
ministro do Superior Tribunal de Justiça

segmento como o de maior confiabilidade 
do País, desmistificou a questão da renda 
das serventias esclarecendo que 90,4% dos 
cartórios têm faturamento equivalente a 
microempresas ou empresas de pequeno 
porte e focou na contribuição dos notários 
brasileiros para desburocratização da vida 
dos cidadãos.

“Foram mais de 2 milhões de atos pra-
ticados desde que separações, divórcios, 
inventários e partilhas passaram a ser fei-
tos por notários no Brasil”, destacou. “uma 

economia de quase R$ 5 bilhões de reais 
para os cofres públicos, segundo estudo 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que le-
vantou detalhadamente o custo de ações 
em todos os Estados brasileiros”, apontou 
a tabeliã, ressaltando que foram beneficia-
das mais de 8 milhões de pessoas com a 
lei 11.441/07.

a tabeliã ainda apresentou novas propos-
tas de desjudicialização, como a ampliação 
das hipóteses de realização de divórcios e 
separações quando envolvam filhos meno-
res, a regulamentação das hipóteses de re-
alização de inventários com testamento em 
todos os Estados, sigilo nos procedimentos 
de separação, divórcios e inventários extra-
judiciais, oitiva de testemunhas pelo tabe-
lião de notas e a mediação e a conciliação 
em acordos trabalhistas.

“acredito que a sociedade só tem a ga-
nhar com a ampliação dos procedimentos 
de desjudicialização que, pelo menos no 
meu Estado, ainda é pouco utilizada pela 
população”, disse a juíza Patricia Cerquei-
ra Kertzman szporer, do Tribunal de Justi-
ça do Estado da Bahia (TJ/Ba). “Considero 
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uma ótima solução a possibilidade de que 
o divórcio possa ser feito no Tabelionato, e 
depois uma ação ordinária trate de guarda 
e alimentos. Não há razão para não se fa-
zer o divórcio consensual entre capazes no 
cartório”, completou a magistrada.

Na sequência, a registradora civil paulista 
e diretora da associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Estado de são Paulo 
(arpen/sP), Karine Boselli, trouxe ao debate 
a contribuição do Registro Civil para a des-
burocratização no País. Em uma apresen-
tação detalhista, mostrou números sobre 
os diversos atos que foram desjudicializa-
dos nos últimos anos, como os reconhe-
cimentos de paternidade, os casamentos 
homoafetivos, parternidade socioafetiva, 
mudanças de nome e sexo, CPF no registro 
de nascimento, retificações administrativas 
e os serviços eletrônicos.

“acredito que agora vem uma novidade 
ainda maior, já que podemos ser chamados 
de ofícios da Cidadania, já que o supre-
mo Tribunal Federal (sTF) acabou de julgar 
a constitucionalidade da lei que permite 
que os cartórios de Registro Civil possam 
facilitar o acesso do cidadão aos demais 
documentos de identificação, como RG, 
CNH, título de eleitor, entre outros. Nossos 
cartórios serão a porta da cidadania da so-
ciedade”, disse.

a facilitação do acesso do Poder Judiciá-
rio por meio da base nacional de registros 
civis, a Central Nacional de Informações do 
Registro Civil (CRC Nacional) também foi 
destacada pela oficial, que ressaltou a fa-
cilidade com que o Poder Judiciário pode 
buscar e solicitar documentos de maneira 
direta por meio do portal que integra os 
cartórios de todo o País.

“os registradores civis estão apresentan-
do um desenvolvimento incrível no que se 
refere aos serviços de tecnologia, e essa 
possibilidade de que possam emitir outros 
documentos relacionados à identificação do 
cidadão facilitará muito a vida do usuário, já 
que os cartórios estão presentes em todos 
os municípios do País”, destacou o juiz capi-

xaba anselmo laranja, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito santo (TJ/Es).

Encerrando a participação do segmento 
extrajudicial brasileiro, o tabelião Mário Ca-
margo Carvalho Netto trouxe ao debate os 
temas relacionados ao protesto de títulos, 
ressaltando desde o início “o desafio de falar 
sobre o assunto em um País que há 50 anos 
aboliu o direito cambiário”, que, “em razão 
do sistema jurídico norte-americano, não 
permitiu sua adaptação para as questões re-
lacionadas à restrição creditícia”, disse.

Em seguida, passou a destacar o papel 
que o Protesto tem no Brasil ao ser um me-
canismo eficiente e legal de cobrança de dí-
vidas, inclusive de dívidas públicas. “segun-
do levantamento do Justiça em Números, 
a taxa de congestionamento no Judiciário 
chega a 73 milhões de processos, sendo 
42 milhões relacionados às execuções, a 

maior parte delas execuções fiscais”, dis-
se. “o protesto de certidões tem mostrado 
que esta opção é muito mais vantajosa ao 
Poder Público, com baixíssima taxa de ju-
dicialização e enorme volume de recupera-
ção em comparação com o mecanismo da 
execução fiscal”, apontou.

Para o juiz auxiliar da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça alexandre Chini, que palestrou 
sobre o tema “small Claims Courts (Juizados 
Especiais Cíveis)”, o protesto deve ser incre-
mentado não só pelo Poder Público, mas 
também pelo Poder Judiciário. “o protesto 
de sentenças judiciais é uma forma muito 
mais eficiente de dar publicidade e exigir o 
adimplemento de uma cobrança do que a 
execução, por isso é importante que o Poder 
Judiciário avance nesta questão, que trará 
ainda mais eficiência e menos congestiona-
mento à Justiça no Brasil”.

“Foram mais de 2 milhões 
de atos praticados desde 
que separações, divórcios, 

inventários e partilhas passaram 
a ser feitos por notários no 

Brasil”

Laura Vissotto, 
tabeliã de notas e diretora do CNB/SP

“o sTF acabou de julgar a 
constitucionalidade da lei que 
permite que os Cartórios de 

Registro Civil possam facilitar o 
acesso do cidadão aos demais 
documentos de identificação. 
Nossos cartórios serão a porta 
da cidadania da sociedade.”

Karine Boselli, 
registradora civil e diretora da Arpen/SP

Diretora da Arpen/SP, Karine Boselli falou 
sobre a contribuição do Registro Civil para 
a desburocratização no País

Magistrados de todo o Brasil participaram de curso sobre o Direito Comparado nos EUA
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Mais de 300 parlamentares compõem a Frente Parlamentar da Justiça Notarial e Registral criada em Brasília

NaCIoNal

Congresso Nacional lança 
Frente Parlamentar da
Justiça Notarial e Registral
CoMPosTa PoR 325 PaRlaMENTaREs, MoVIMENTo É o MaIoR 
GRuPo Já FoRMaDo No CoNGREsso NaCIoNal EM PRol Da 
DEFEsa Da sEGuRaNça JuRÍDICa E Da PREVENção DE lITÍGIos
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Brasília (DF) – o salão nobre da Câmara 
dos Deputados em Brasília (DF) marcou na 
tarde do dia 9 de abril um momento his-
tórico para a atividade notarial e registral 
brasileira. Composta por 325 parlamenta-
res – deputados e senadores -, foi lançada 
oficialmente a Frente Parlamentar da Justi-
ça Notarial e Registral, a maior bancada já 
criada no Congresso Nacional, com o ob-
jetivo de promover a defesa da segurança 
jurídica e a prevenção de litígios.

Tendo como presidente o deputado 
federal Rogério Peninha Mendonça (MDB
-sC), idealizador do movimento, e com-
posta ainda pela participação de outros 
seis vice-presidentes, indicados por cada 
entidade nacional do segmento, a Frente 
trabalhará com o foco de desmistificar a 
atividade e demonstrar, com dados e in-
formações, a colaboração que o segmento 
presta na desjudicialização de atos, fiscali-
zação de tributos, atos de cidadania, recu-
peração creditícia e proteção de documen-
tos e bens imobiliários.

“Muitas vezes deputados e senadores, 
no afã de produzirem, de realizarem atos 
em prol do País, acabam por apresentar 
projetos que nada correspondem à rea-
lidade da prestação de serviços públicos 
ao cidadão, mexendo em serviços que 
hoje funcionam muito bem, as vezes por 
puro desconhecimento, outras vezes por 
interesses obscuros. É isso que esta frente 
proporcionará à sociedade, a fiscalização 
permanente de que o exemplar trabalho de 
notários e registradores não será prejudica-
do”, disse Peninha.

“Foi realmente uma surpresa muito satis-
fatória ver o espaço lotado, isso me deixa 
extremamente honrado. Conseguimos um 
número histórico de assinaturas, já somos 
a maior Frente instalada na Casa. Isso mos-
tra a nossa força, até porque o grupo será 
um instrumento de difusão, de debate e de 
proposições sobre esta atividade que tem 
mais de um milhão de colaboradores en-
volvidos em todo o País”, explica o coorde-
nador da frente.

Pelo menos 35 parlamentares prestigia-
ram o evento que contou ainda com repre-
sentantes da categoria de diversas regiões 
do País. Com a Frente já instalada, cada en-
tidade representativa indicará um deputa-
do para compor a diretoria como vice-pre-
sidente. além disso, cada um dos grupos 
indicará um representante da sociedade 
civil para integrar o conselho de trabalho.

“o que nós queremos é unir forças. E a 
proposta de criar este grupo é justamente 
para que exista uma troca de informação 
entre os profissionais e também legislado-
res. a categoria pode dar grande contribui-
ção no combate às práticas ilegais em tran-
sações. outro fator positivo é a presença 
maciça dos tabeliães e notários em todos 
os distritos, municípios e comarcas”, con-
clui Peninha.

ao seu lado, no palco principal do lan-
çamento, onde se revezaram vários de-
putados que compareceram à cerimônia, 
estiveram um dos vice-presidentes da Fren-
te, deputado luiz Flávio Gomes (PsB/sP), 

“Precisamos mais do que nunca 
dessa Frente da Justiça Notarial 

e Registral para que a nossa 
própria Justiça cumpra as leis 

federais que regem nosso País”

Rogério Bacellar, 
presidente da Confederação dos 
Notários e Registradores (CNR)

“uma coisa ninguém pode 
negar: a garantia de um 

documento registrado no 
cartório tem validade jurídica e 
dá segurança para todos nós”

Celso Russomano (PRB-SP), 
deputado federal e vice-presidente 

da Frente Parlamentar

“É isso que esta frente 
proporcionará à sociedade, 

a fiscalização permanente de 
que o exemplar trabalho de 
notários e registradores não 

será prejudicado”

Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC), 
deputado federal

Deputado federal Rogério Peninha 
Mendonça (MDB-SC), presidente da 
Frente, diz que ela proporcionará à 
sociedade fiscalização permanente
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O presidente da Arpen/BR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, participou do lançamento da 
Frente Parlamentar que terá um total de 325 parlamentares entre deputados e senadores

o presidente da associação de Notários e 
Registradores do Brasil (anoreg/BR), Cláu-
dio Marçal Freire, o presidente da Confe-
deração de Notários e Registradores (CNR), 
Rogério Portugal Bacellar, e o presidente do 
Colégio Notarial do Brasil (CNB/sP), andrey 
Guimarães Duarte.

“ao contrário do que se fala em diversos 
locais, seja no Congresso, seja nos meios 
de comunicação, o que temos que fazer é 
delegar mais serviços aos notários e regis-
tadores, porque seu trabalho reflete a des-
burocratização, a desjudicialização”, disse 
Peninha, citando números relacionados à 
prestação de serviços do setor. “Vamos con-
versar, inclusive marcando audiência com o 
presidente da República, toda a vez que o 
compromisso que avalizamos na campanha 
não estiver sendo cumprido. Este é um servi-
ço que funciona no Brasil, e o que funciona 
deve ser mantido”, completou.

o presidente da associação dos Notários 
e Registradores do Brasil (anoreg/BR), Cláu-

dio Marçal Freire, destacou que a atividade 
notarial e registral é a primeira privatização 
que deu certo no Brasil. “os cartórios estão 
arrecadando tributos para o Poder Público 
sem gastar um tostão. os cartórios promo-
vem a cidadania, injetam dinheiro na eco-
nomia, facilitam e desburocratizam atos 
que foram delegados pelo Poder Judiciário, 
tudo isso a custo zero para o Estado, e fa-
cilitando a vida do usuário”, disse. “Milito 
no Congresso Nacional há 40 anos e real-
mente vivemos nesta tarde um momento 
histórico para a nossa atividade”, afirmou.

Já o presidente do Instituto Não aceito 
Corrupção, Roberto livianu, ressaltou a 
necessidade de ‘desburocratizar’ a legisla-
ção que engessa o trabalho dos cartórios 
a fim de que eles “se aproximem da Justiça 
como grandes aliados na luta pela desju-
dicialização econômica e jurídica do País”. 
além disso, livianu espera que a Frente 
tenha êxito e força para trabalhar com 
afinco, e impulsione o instrumento jurí-
dico para que os notários e registradores 
colaborem ainda mais com a sociedade e 
sistema de justiça.

Para o presidente da Confederação dos 
Notários e Registradores (CNR), Rogério 
Bacellar, a Frente é importante porque pro-
porcionará maior harmonia entre os notá-
rios e os registradores para contribuir com 
o engrandecimento da classe. “Precisamos 
mais do que nunca dessa Frente da Justiça 
Notarial e Registral para que a nossa pró-
pria Justiça cumpra as leis federais que re-
gem nosso País”.

o ex-deputado federal alex Canziani (PTB

NaCIoNal

O presidente da Anoreg/BR, Cláudio
Marçal Freire, destacou: “os cartórios
estão arrecadando tributos para o Poder
Público, que não gasta um tostão”

“os cartórios promovem a 
cidadania, injetam dinheiro 
na economia, facilitam e 
desburocratizam atos que 

foram delegados pelo Poder 
Judiciário”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil (Anoreg/BR)

-PR), que também é registrador imobiliário, 
destacou que a diferença entre as frentes 
parlamentares é o líder, que deve ter a ca-
pacidade de unir as pessoas. “Com certeza 
será um grande trabalho. Quero demons-
trar a nossa alegria de ter tantos amigos 
e colegas buscando, através da união, o 
compromisso com a nossa categoria, para 
que nós possamos lutar e mostrar ao Con-
gresso Nacional e à sociedade brasileira o 
papel relevante que desempenhamos no 
Brasil afora”.

luiz Flávio Gomes (PsB-sP), um dos vice
-presidentes da Frente Parlamentar, ressal-
tou que “não há dúvidas que a Frente exis-
te para a luta. É precisamente o que essa 
Frente vai fazer, lutar muito”. segundo ele, 
o cartório não é uma burocratização desne-
cessária, é uma burocratização que o País 
precisa para dar o mínimo de ordem. “se 
não tivermos leis, ordens, procedimentos, 
enfim, segurança, para que as pessoas e os 
negócios jurídicos caminhem em harmo-
nia, estamos à espreita da anarquia total, o 
que não pode levar país nenhum do mun-
do a se desenvolver”, disse.

o deputado federal e vice-presidente da 
Frente Parlamentar, Celso Russomano (PR-
B-sP), relatou que as pessoas perguntam o 
porquê dele defender notários e registrado-
res, e ele explica que o principal motivo é 
a segurança jurídica. “uma coisa ninguém 
pode negar: a garantia de um documento 
registrado no cartório tem validade jurídica 
e dá segurança para todos nós”.

Já o coordenador da bancada evangé-
lica e vice-presidente da Frente Parlamen-
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Diretoria da Arpen/BR participa de lançamento da Frente Parlamentar Notarial e Registral em Brasília

“Nós queremos um Estado 
moderno, ágil e efetivo, mas 
com toda segurança jurídica”

Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), 
deputado federal e vice-presidente 

da Frente Parlamentar

tar, deputado federal sóstenes Cavalcante 
(DEM-RJ), ressaltou que o principal motivo 
para apoiar os cartorários é saber que além 
dos serviços prestados, há muitas ações 
sociais. “Nós queremos um Estado moder-
no, ágil e efetivo, mas com toda segurança 
jurídica. E não abriremos mão disso, por 
isso esta Frente foi criada, com a missão de 
fiscalizar que o que está dando certo não 
se altere e o que possa ser melhorado seja 
aprimorado”, disse. 

Classe Presente
Notários e registradores se fizeram presen-
tes em grande número para o lançamento 

da Frente Parlamentar da Justiça Notarial e 
Registral. oriundos de todos os rincões do 
País, lotaram o auditório reservado para o 
lançamento da cerimônia que esteve repleto 
durante as mais de três horas de solenidade.

“o lançamento dessa iniciativa é extre-
mamente feliz a partir do momento que 
ela aproxima a nossa classe profissional 
dos congressistas que são representantes 
do povo. a partir do momento que temos 
uma relação com o congresso mais próxi-
ma, mais proativa, de parceria, sem dúvi-
das podemos nos ajudar”, explicou Mar-
celo lima Filho, presidente da associação 
de Notários e Registradores do Estado do 
amazonas (anoreg/aM).

Já a presidente da associação de Notá-
rios e Registradores do Estado do Ceará 
(anoreg/CE), Helena Borges, frisou que “a 
Frente Parlamentar é de suma importân-
cia porque vem deixar mais transparente 
a relevância dos serviços que prestamos 
à sociedade. Não só pelos parlamentares, 
mas também pela sociedade, já que esses 
serviços ainda são bastante desconheci-
dos”. Giselle oliveira de Barros, presidente 
da associação dos Notários e Registradores 

do Estado de são Paulo (anoreg/sP), apon-
tou que “a Frente Parlamentar é necessária 
para juntar uma base no Congresso para 
nos defender e ter mais força para mos-
trar o que fazemos em prol da sociedade”.

alan Nunes Guerra, presidente da as-
sociação dos Notários e Registradores do 
Distrito Federal (anoreg/DF) acentua que 
“somos bem conhecidos na sociedade, 
mas menos conhecidos no Congresso Na-
cional. Essa iniciativa de criar uma Frente 
Parlamentar repete a força que temos na 
sociedade, aqui dentro. E nos convida a 
dar uma reciprocidade a esses parlamenta-
res que vão fazer parte dessa Frente com 
apoio, divulgação, aproximação”. “Com a 
Frente Parlamentar iremos demonstrar para 
a sociedade e de maneira geral para todos 
os parlamentares que não nos conhecem 
quais são as nossas atividades, o que nós 
prestamos de serviço, que nós não temos 
nenhum custo para o Poder Público, e na 
realidade somos arrecadadores de taxas 
para os tribunais de justiça”, acentua ari 
álvares Pires Neto, presidente da associa-
ção de Notários e Registradores do Estado 
de Minas Gerais (anoreg/MG).
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EsPECIal

Casos de reconhecimento de 
paternidade socioafetiva já chegam a 
quase 45 mil nos cartórios brasileiros
DEsDE o PRoVIMENTo 63, PuBlICaDo EM NoVEMBRo DE 2017, 44.942 CRIaNças 
Já TIVERaM o NoME DE PaIs soCIoaFETIVos aDICIoNaDos ao REGIsTRo No PaÍs

O advogado Eduardo Veríssimo Inocente se tornou o primeiro pai a ter apenas o seu 
nome como genitor na certidão de nascimento dos filhos

Os filhos de Eduardo, Júlia e Vitor, comemoram um ano do registro do seu nascimento 
em cartório: alegria do pai e dos avós dos gêmeos

“Procurei uma clínica de 
reprodução assistida, falei com 
o médico e ele disse que era 
possível desde que houvesse 

uma pessoa para fazer a 
gestação”

Eduardo Veríssimo Inocente, 
advogado

ele disse que era possível desde que hou-
vesse uma pessoa para fazer a gestação”, 
comenta o advogado. 

o sonho de Eduardo se tornou realidade 
em março de 2018, quando nasceram os 
gêmeos Vitor e Júlia, registrados no Cartó-
rio da Bela Vista, no centro de são Paulo. 

Na ocasião, Inocente se tornou a primei-
ra pessoa do Brasil a registrar seus filhos 
apenas com o nome do genitor no registro. 

Há sete anos, o advogado Eduardo Verís-
simo Inocente decidiu realizar um antigo 
sonho de ser pai e constituir família. soltei-
ro, ele viajou ao Nepal atrás de alguém que 
pudesse fazer o procedimento conhecido 
como barriga de aluguel. a ideia, no entan-
to, tornou-se frustrada, após um terremoto 
atingir o país. “Foi uma coisa supercompli-
cada e consequentemente fecharam-se as 
portas”, recorda Inocente. o jeito então foi 
ir ao México, mas uma mudança na legis-
lação do país proibiu o processo de barriga 
de aluguel para estrangeiros, adiando mais 
uma vez o desejo do advogado. “Foi aí que 
eu fiquei sem esperança”, relembra. 

alguns anos depois e algumas tentativas 
frustradas, prestes a desistir do seu sonho, 
foi publicada no Brasil uma nova norma 
sobre reprodução assistida, do Conselho 
Federal de Medicina (CFM),  que passou a 
permitir que uma pessoa realizasse a ferti-
lização com o útero de substituição ou do-
ação temporária. “Procurei uma clínica de 
reprodução assistida, falei com o médico e 
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“o Provimento uniformizou 
a emissão de certidão de 

nascimento para filhos gerados 
através de reprodução assistida, 
garantindo direitos iguais aos 
cidadãos que sonham em ser 

pais” 

Alexandra Nunes de Eça, 
oficial substituta do cartório de 

Registro Civil da Bela Vista

total 44942

AC 3042

AL 41

AM 126

AP 381

BA 1694

CE 1086

DF 745

ES 2668

GO 2911

RJ 299

RN 8

RO 586

RR 177

RS 25

SC 3171

SE 392

SP 19541

TO 169

MA 830

MG 1047

MS 378

MT 889

PA 563

PB 1692

PE 1483

PI 3

PR 995

“o atendimento no cartório 
foi excelente, desde o 

momento em que buscamos 
informações até nossa ida para 

a concretização da adoção 
socioafetiva” 

Clóvis Wesley Soares da Silva, 
pai socioafetivo de João 

Francisco de Jesus Soares

O pai socioafetivo Clóvis Wesley Soares da Silva segurando o filho João Francisco de 
Jesus Soares, de 10 anos: convivência harmoniosa há seis anos na família

Registro de Paternidade Socioafetiva

norma do CnJ 
Desde a publicação do Provimento 63, 
em novembro de 2017, 44.942 crianças 
no Brasil já tiveram o nome de pais socio-
afetivos adicionados à certidão, segundo 
dados da Central de Informações do Re-
gistro Civil (CRC Nacional), base de dados 
dos Cartórios de Registro Civil, administra-
da pela associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (arpen-Brasil). 

segundo o advogado especializado em 
Direito de Família e professor da univer-

a prática só foi possível graças a edição do 
Provimento 63, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que permitiu o registro dire-
to em cartórios de nascimentos a partir de 
técnicas de reprodução assistida.

“o Provimento uniformizou a emissão de 
certidão de nascimento para filhos gerados 
através de reprodução assistida, garantindo 
direitos iguais aos cidadãos que sonham 
em ser pais. a norma facilitou a emissão do 
documento diretamente no cartório e des-
burocratizou o reconhecimento da paterni-

dade ou maternidade, mesmo nos casos de 
união socioafetiva e de multiparentalidade”, 
destaca a oficial substituta alexandra Nunes 
de Eça, responsável por emitir a certidão de 
nascimento dos filhos de Inocente.

Embora o advogado seja o pai biológico 
das crianças, ele reconhece que não teria 
conseguido fazer o registro dos filhos se 
não fosse a publicação do Provimento 63. 
“após a publicação da normativa, da con-
cepção até a retirada da certidão, foram 12 
meses”, ressalta.
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EsPECIal

“a partir do nascimento, os 
pais genéticos já têm todos 
os direitos e deveres sobre a 

criança. Já sai com a certidão de 
nascimento em nome dos pais 

genéticos, o que desburocratiza 
muito”

Fernando Prado Ferreira, 
médico ginecologista, obstetra e 

especialista em reprodução humana

“o afeto constrói vínculos que 
geram deveres e direitos, muitas 

vezes recíprocos”

José Fernando Simão, 
advogado especializado 

em Direito de Família

Para o advogado especializado em Direito 
de Família José Fernando Simão, a decisão 
do STF mudou de maneira indelével o 
direito de família no Brasil

sidade de são Paulo (usP) José Fernando 
simão, a decisão do supremo Tribunal Fe-
deral - que mais tarde deu origem ao Pro-
vimento - mudou de maneira “indelével” o 
direito de família no Brasil.

“o impacto social é que a partir de 
2016, não se pode estabelecer hierarquia 
entre o parentesco que decorre da con-
sanguinidade e aquele que decorre do 
afeto. assim, a escolha trágica à qual o 
filho era submetido de “optar” pelo pai 
registral e afetivo em detrimento do bioló-
gico ou vice-versa deixa de ser necessária: 
os dois pais podem constar no registro ci-
vil”, afirma o advogado. 

ainda de acordo com José simão, as 
inovações indicam uma mudança social 
e aceitação de novos arranjos familiares 
como dignos de tutela jurídica. Para ele, a 

noção pela qual a filiação decorre apenas 
da consanguinidade (DNa) ou da vontade 
manifestada quando adoção (parentesco 
civil), ganha novos contornos com as técni-
cas de reprodução humana assistida (prin-
cipalmente com a técnica heteróloga em 
que o material genético é de terceiros) e 
com a noção de afeto como valor jurídico.

“o afeto compreendido não como mero 
sentimento, mas como cuidado, carinho, 
convívio adentra a esfera jurídica como for-
ma de criação de laços de família (conceito 
metajurídico) entre os quais o parentesco 
(conceito puramente jurídico). o afeto 
constrói vínculos que geram deveres e direi-
tos, muitas vezes recíprocos”, relata simão.

Pai socioafetivo de João Francisco de Je-
sus soares, de 10 anos, Clóvis Wesley so-
ares da silva convive com o filho desde os 
seus 4 anos e lembra com carinho do dia 
que fez o reconhecimento de paternidade 
socioafetiva no Registro Civil.

“o atendimento no cartório foi excelen-
te,desde o momento em que buscamos 
informações até nossa ida para a concre-
tização da adoção socioafetiva. acredito 
que esta decisão do sTF ajuda a oficializar 
todas essas relações construídas à base de 
afeto das consideradas novas estruturas 
familiares, a qualquer momento e num 
prazo bem curto”, aponta o pai de Fran-
cisco.

Barriga solidária 
Para o advogado José simão, os casos de 
reprodução assistida são cada vez mais 
comuns nos tempos de hoje e devem ser 
compreendidos melhor pela sociedade 
brasileira. Eduardo Inocente, pai dos gê-
meos, acredita que o mais correto é cha-

mar o seu caso de “barriga solidária” e 
não de barriga de aluguel. 

“Na barriga solidária podemos ter uma 
mulher que gera uma criança que biologi-
camente não tem seu material genético. É 
o caso de um casal cuja esposa não tenha 
útero, ou tenha má-formação que impede 
a nidificação do óvulo. a barriga solidária 
será mera gestatrix, ou seja, gesta filho 
biologicamente alheio. Razão não há para 
essa mulher ser considerada mãe da crian-
ça”, argumenta o advogado. 

segundo José simão, há casos ainda 
mais complicados. “a esposa ou compa-
nheira é infértil e o casal pede a outra mu-
lher que doe um óvulo e receba o sêmen 
do marido. Nessa hipótese, a gestante é 
gestatrix e genetrix, pois é seu o material 
genético. Nessa situação há um dado deli-
cado. se o DNa for verificado, quem ges-
tou a criança é sua mãe biológica. É aqui 
que pode surgir o problema: a doadora do 
óvulo que gestou a criança pode se arre-
pender e se recusar a entregar a criança? 
É difícil a resposta que vem assombrando 
a bioética há muito tempo”, problematiza 
o advogado. 

De acordo com o médico ginecologis-
ta/obstetra e especialista em reprodução 
humana Fernando Prado Ferreira, os casos 
de barriga solidária e reprodução assisti-
da necessitam de algumas normas legais 
e ética médica para ser realizado, mas ele 
pode ser feito. 

“a primeira coisa é o grau de parentes-
co que é necessário entre a pessoa que 
vai ficar grávida – a pessoa que vai ser a 
cessão temporária de útero. Ela tem que 
ter parentesco até o quarto grau. Ela tem 
que ser mãe, irmã, filha, tia ou prima do 
casal que quer ter o filho. se não tiver esse 
grau de parentesco também pode, mas aí 
tem que solicitar uma autorização para o 
Conselho Regional de Medicina para que 
o tratamento possa ser feito”, orienta o 
médico. 

segundo Ferreira, os cartórios já fazem 
o registro automaticamente desde que os 
pais levem todos os documentos que fo-
ram emitidos ao longo da gravidez. 

“a partir do nascimento, os pais genéti-
cos já têm todos os direitos e deveres so-
bre a criança, já saem com a certidão de 
nascimento, o que desburocratiza muito. 
É bem mais simples e mais fácil do que 
era anos atrás”, relata o ginecologista/
obstetra.
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autora do artigo “A multiparentalidade 
nos dias de hoje: uma alternativa de fa-
mília que deve ser respeitada e protegida”, 
a advogada pós-graduada em Direito Civil 
pela Pontifícia universidade Católica de 
Minas Gerais (PuC/MG) Camila Gonçalves 
Macedo acredita que a multiparentalidade 
é bem conhecida no Brasil, embora o tema 

Provimento 63 possibilita 
o registro da família 
multiparental no cartório
a MulTIPaRENTalIDaDE É a PossIBIlIDaDE DE o 
FIlHo PossuIR DoIs PaIs ou Duas MãEs RECoNHECIDos 
PElo DIREITo BIolóGICo E o soCIoaFETIVo

exija ponderação com relação à obrigação 
alimentar e sucessória. 

a multiparentalidade é a possibilidade 
de o filho possuir dois pais ou duas mães 
reconhecidos pelo direito biológico e so-
cioafetivo. segundo a advogada, a dinâ-
mica com que se reconstituem as famílias, 
especialmente em razão da facilidade do 
divórcio e do vínculo formal do casamen-
to não ter mais a importância de antes na 
união das pessoas, quebrou o modelo tra-
dicional de família. 

“a família, hoje, é eudemonista, privile-
giando a proteção de cada um dos mem-
bros que a integra e que busca a realiza-
ção pessoal e a felicidade, fazendo com 
que muitos casais se separem se a união 
não estiver satisfatória, mesmo possuindo 
filhos, formando uma família monoparen-
tal”, argumenta a advogada. 

No entanto, para o presidente da Co-
missão de Direito de Família da ordem dos 
advogados do Brasil – seccional Distrito 
Federal (oaB/DF), João Paulo de sanches, 
a possibilidade de cumulação da paterni-
dade biológica concomitantemente com a 
socioafetiva, em que pese o repúdio dos 
mais conservadores em questões familia-
res, se mostra totalmente positiva e bem-
vinda. Para ele, a possibilidade de se ter 
duas mães ou dois pais, ainda que se apre-
sente confusa e impossível para alguns, é 
elogiável na medida em que relevantes 
são os ganhos para os filhos.

“sobretudo se olharmos para o lado 
mais frágil de tais relações representado 
pelos filhos, que só têm a ganhar com a 
chegada de alguém para lhes trazer mais 
amor, cuidado, proteção, presença e afeto 
de uma maneira geral, a multiparentalida-
de deve ser encarada não só como uma 
realidade palpável e crescente, mas tam-
bém como um privilégio para os filhos”, 
argumenta o presidente da Comissão de 
Direito de Família da oaB/DF. 

atualmente, a multiparentalidade já é 
permitida pela via cartorária, conforme o 
Provimento 63, da Corregedoria Nacional 
de Justiça, sendo possível a coexistência 

da filiação biológica com a socioafetiva, 
podendo constar do assentamento civil de 
determinada pessoa dois pais e uma mãe 
ou duas mães e um pai, por exemplo. Já 
o artigo 14 do documento, estabelece a 
proibição de registro de mais de dois pais 
ou duas mães. “Quem sabe ainda cami-
nhemos para mais inovações neste senti-
do”, conclui João Paulo de sanches.

“a família, hoje, é eudemonista, 
privilegiando a proteção de 

cada um dos membros que a 
integra e que busca a realização 

pessoal e a felicidade”

Camila Gonçalves Macedo, 
advogada pós-graduada em 

Direito Civil pela PUC/MG

Segundo a advogada Camila Macedo, 
a dinâmica com que se reconstituem as 
famílias e a facilidade do divórcio quebrou 
o modelo tradicional de família

“a multiparentalidade deve ser 
encarada não só como uma 

realidade palpável e crescente, 
mas também como um 
privilégio para os filhos”

João Paulo de Sanches,
presidente da Comissão de 

Direito de Família da OAB/DF

Para o presidente da Comissão de Direito 
de Família da OAB/DF, João Paulo de 
Sanches, a multiparentalidade se mostra 
totalmente positiva e bem-vinda
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CaPa

STF julga constitucional Lei 
que cria os Ofícios da Cidadania 
nos Cartórios de Registro Civil
CoM a DECIsão, CaRTóRIos PoDEM FIRMaR CoNVêNIos CoM óRGãos PúBlICos PaRa a PRáTICa 
DE aTos RElaCIoNaDos aos DEMaIs DoCuMENTos DE IDENTIFICação Dos BRasIlEIRos
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Por ampla maioria dos votos, o supremo 
Tribunal Federal (sTF) julgou constitucional 
a lei que cria os ofícios da Cidadania nos 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Na-
turais. Exatos um ano e quatro meses após 
a apresentação da ação Direta de Incons-
titucionalidade (aDIN) 5855, ajuizada pelo 
Partido Republicano Brasileiro (PRB), a po-
pulação brasileira volta a contar com a fa-
cilidade de solicitar e receber documentos 
de identificação em qualquer município do 
País mediante a celebração de convênios 
entre os cartórios e os órgãos públicos.

a aDIN, que acabou derrubada pelo su-
premo, contestava a possibilidade das ser-
ventias extrajudiciais realizarem convênios 
com órgãos públicos para prestação de 
novos serviços – conforme previsto na lei 
13.484/2017 (Medida Provisória 776/2017) 
e no Provimento nº 66/2018 da Correge-
doria Nacional de Justiça. Mas, em sessão 
plenária realizada no último dia 10 de abril, 
os ministros do sTF consideraram que as 
normativas que possibilitam os convênios 
não ferem a Constituição Federal.

N
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“Mantenho a possibilidade de 
novos serviços remunerados nos 
cartórios. Desde que os serviços 
tenham relação com os serviços 

registrais ou com o serviço 
público, e com a necessidade 
de homologação e fiscalização 

do Poder Judiciário.”

Alexandre de Moraes,
ministro do STF
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CaPa

Relator do processo, o ministro alexan-
dre de Moraes abriu seu voto afastando a 
alegação de inconstitucionalidade formal. 
segundo ele, a MP 776/2017 tinha entre 
seus objetivos dar maior acesso ao Registro 
Civil, e as emendas legislativas apenas am-
pliaram a ideia original.

“a Medida Provisória 776/2017 tratava, 
em sua forma originária, da naturalidade 
facultativa, possibilitando que no registro 
de nascimento consta-se o local de do-

micílio da mãe como a naturalidade da 
criança, o que é uma ampliação do acesso 
ao serviço do registro civil. E o Congres-
so Nacional, no processo de votação da 
medida, entendeu que a possibilidade de 
convênios entre cartórios de registro civil 
e órgãos públicos também era uma forma 
de ampliar a acessibilidade a esses servi-
ços. Desta forma, entendo que a emenda 
possui a mesma temática que se tratava 
a medida provisória originária e não pode 

ser considera um contrabando legislativo. 
Porque se o Congresso não puder ampliar 
ideias, ele se tornará um mero chancela-
dor”, afirmou ele.

ainda em seu voto, o ministro apontou 
necessária uma interpretação clara sobre 
os convênios que podem ser firmados pe-
los cartórios de registro civil. segundo ele, 
os serviços devem ser pertinentes com a 
atuação dessas serventias. “É salutar a am-
pliação dos serviços, mas é necessária a co-

Relator do processo, o ministro 
Alexandre de Moraes votou 
pela constitucionalidade da 
Medida Provisória 776/2017

Ministro Edson Fachin votou junto 
com o relator da Ação, ministro 

Alexandre de Moraes, destacando a 
importância dos convênios
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“Constatei que a normativa 
apenas regulamentou, em 

âmbito federal, convênios que 
as Corregedorias Estaduais e os 
Tribunais de Justiça Estaduais já 

realizavam”

Alexandre de Moraes,
ministro do STF

“Mantenho os convênios 
e as fiscalizações do Poder 

Judiciário. Essa medida 
é importante porque 

decentraliza os serviços.”

Edson Fachin,
ministro do STF
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nexão temática. Conforme até previsto no 
Provimento 66 da Corregedoria Nacional 
de Justiça, que define que as serventias de 
registro civil das pessoas naturais do Brasil 
poderão, mediante convênio, credencia-
mento ou matrícula com órgãos públicos, 
prestar serviços públicos relacionados à 
identificação dos cidadãos, visando auxiliar 
a emissão de documentos pelos órgãos”, 
afirmou ele. 

Já com relação ao item § 4º do artigo 29 
– que define que os convênios independem 
de homologação e devem ser firmados 
pela entidade de classe dos registradores 
civis de pessoas naturais de mesma abran-
gência territorial do órgão ou da entidade 
interessada – o ministro alexandre de Mo-
raes afirmou que as alterações nas normas 
referentes à fiscalização dos serviços termi-
naram por afastar a possibilidade de que 
ela fosse feita pelo Judiciário. 

Com base nesse entendimento, o rela-
tor da ação solicitou a anulação parcial do 
item, tornando obrigatória a homologação 
dos convênios pelos órgãos do Poder Judi-
ciário que fiscalizam os serviços notariais e 
de registro. 

“Há um problema de inconstitucionalida-
de neste item porque a fiscalização, a regu-
lamentação, e a estruturação dos serviços 
extrajudiciais competem aos estados. Não 
se deve impedir a participação da entidade 
de classe, mas a fiscalização é uma exigên-
cia institucional. Em virtude disso, deve se 
declarar a anulabilidade parcial deste item, 
retirando apenas a independência de ho-
mologação”, afirmou alexandre de Moraes.

serventias extrajudiciais por meio de convê-
nios”, afirmou a magistrada. 

Já o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do sul apresentou o convênio fir-
mado entre os cartórios de registro civil e 
o Departamento de Trânsito do Estado do 
Rio Grande do sul (Detran/Rs) no intuito de 
permitir que essas serventias atuem como 
Centros de Registro de Veículos automo-
tores (CRVas). “a ideia pioneira faz parte 
de um antigo projeto de modernização e 
transparência no sistema de trânsito gaú-
cho, incluindo desde a mudança no espaço 
físico até a transferência dos serviços para 
as serventias extrajudiciais”, afirma o ofício. 

Também foram enviados para análise do 
ministro alexandre de Moraes, os convê-
nios firmados entre o Detran/PR e a anoreg/
PR, no âmbito da comunicação eletrônica 
na venda de veículos automotores; entre o 
IEPTB/Ro e os órgãos públicos de Rondônia, 
relacionados à postergação das custas para 
pagamento; entre a anoreg/aM e os órgãos 
públicos do amazonas, no âmbito da regu-
larização imobiliária; entre o IETPB/aM e o 
Fundo Especial do Tribunal de Justiça (Fu-
NETJ), para protesto de títulos; e o firmado 
entre a Receita Federal e a arpen-Brasil.

“solicitei a todos os Tribunais de Justiça o 
envio de documentos apontando os convê-
nios que haviam sido firmados entre cartó-
rios e órgãos públicos antes da criação da 
Medida Provisória. E constatei que a nor-
mativa apenas regulamentou, em âmbito 
federal, convênios que as Corregedorias Es-
taduais e os Tribunais de Justiça Estaduais já 
realizavam”, afirmou alexandre de Moraes.

triBunais
Para embasar sua decisão, o ministro ale-

xandre de Moraes solicitou às Corregedorias 
e Tribunais de Justiça Estaduais o envio de es-
clarecimentos sobre possíveis convênios fir-
mados entre órgãos públicos e os cartórios.  

Em resposta à solicitação, o Tribunal de 
Justiça do Estado do acre apresentou o 
termo de cooperação firmado entre o De-
partamento de Trânsito do Estado do acre 
(Detran/aC) e o Colégio Notarial do Brasil 
seção acre (CNB-aC) para a implantação 
de sistema de Comunicação Eletrônica de 
Venda de Veículos automotores no Estado.

a corregedora-geral da Justiça do Estado 
do acre, desembargadora Waldirene Cor-
deiro, ainda afirmou em sua resposta ao 
ministro alexandre de Moraes que a pro-
posta de convênios entre cartórios e órgãos 
públicos é conveniente e plausível, por-
quanto possibilitará uma expansão da rede 
de atendimentos ofertada à população e 
funcionará como meio alternativo para as 
pessoas terem acesso à cidadania, eis que 
os serviços extrajudiciais estão instalados 
em quase todas as localidades da Federa-
ção.  “Para além da ampliação do acesso 
à expedição de documentação civil básica, 
denota-se que os notários/registradores 
juntamente com suas equipes figurariam 
como colaboradores da administração Pú-
blica, porquanto a extensa capilaridade dos 
cartórios disponibilizará canais de comuni-
cação entre os usuários e as instituições/
órgãos responsáveis pela emissão do do-
cumento ou prestação de alguns serviços, 
cuja execução seja compartilhada com as 

O advogado Juliano Costa Couto 
representou a Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil) no processo
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“os dispositivos impugnados 
não disciplinam relações de 
mercado, mas sim o intuito 

de facilitar e acesso a direitos 
por meio de uso da estrutura 

colocada à disposição do 
cidadão pelos cartórios”

Juliano Costa Couto,
advogado e ex-presidente da OAB/DF
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deBate 
Na representação da associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (ar-
pen-Brasil) – que era aminus curiae no pro-
cesso – o advogado Juliano Costa Couto 
iniciou sua sustentação oral afirmando que 
os convênios entre órgãos públicos e cartó-
rios – sejam os de registro de civil ou os de 
tabelionatos de notas – não são novidade 
no ordenamento jurídico brasileiro e não 
nasceram a partir das emendas inseridas na 

Medida Provisória 776/2017.
“Esses são atos antigos, cujos julgado-

res desse supremo Tribunal, tenho certe-
za, têm conhecimento. Variados foram os 
convênios mencionados nos memorandos 
entregues a vossas excelências. Convênios 
esses que auxiliam o cidadão brasileiro a 
exercer seus direitos e ter acesso aos seus 
bens. Então, é de extrema importância a 
celebração desses convênios. E importan-
tes convênios deixaram de ser celebrados 

desde a concessão da liminar que aqui se 
debate”, afirmou ele. 

Em análise das alegações do requeren-
te da ação, Couto destacou que todas as 
emendas da MP 776/2017 se submeteram 
aos tramites legais do Congresso Nacional, 
e que havia pertinência temática com o 
conteúdo original da Medida Provisória. 

“Não há que se falar em apagar das luzes. 
Tenta-se tornar feio um processo legislativo 
levado a termo pelo Congresso Nacional. 

abril/2017
Proposta em abril de 2017, a 
Medida Provisória 776 alterava 
a Lei de Registros Públicos (Lei 
nº 6.015/73), possibilitando que 
a naturalidade pudesse ser do 
município em que ocorreu o 
nascimento ou do município de 
residência da mãe do registrando 
na data do nascimento, desde 
que localizado em território 
nacional. Cabendo a opção ao 
declarante no ato de registro do 
nascimento.

entenda o histórico da lei 13.484/2017

setembro/2017
A Medida Provisória 776/2017 é 
aprovada no Congresso Nacional 
e sancionada pelo Governo 
Federal, sendo transformada na 
Lei Federal nº 13.484/2017.

maio/2017
O Deputado Federal Júlio Lopes (PP-RJ) apresenta duas emendas a 
normativa, propondo que:

(i) Os ofícios do registro civil das pessoas naturais fossem 
considerados ofícios da cidadania, sendo assim, autorizados a 
prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio, 
credenciamento ou matrícula junto a órgãos públicos e entidades 
interessadas; 

(ii) Os convênios previstos no parágrafo anterior independessem 
de homologação e fossem firmados pela entidade de classe dos 
registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência 
territorial da entidade ou do órgão interessado.

2017

A corregedora-geral do Estado do Acre, 
Waldirene Cordeiro, disse que a proposta 
de convênio entre cartórios e órgãos 
públicos é conveniente e plausível

“a extensa capilaridade dos 
cartórios disponibilizará canais 

de comunicação entre os 
usuários e as instituições/órgãos 

responsáveis pela emissão do 
documento ou prestação de 

alguns serviços, cuja execução 
seja compartilhada com as 
serventias extrajudiciais por 

meio de convênios”

Waldirene Cordeiro,
corregedora-geral da Justiça 

do Estado do Acre

20
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Foram apresentadas nove emendas a essa 
Medida Provisória, sendo que todas foram 
debatidas e se submeteram aos caminhos 
e corredores do Congresso Nacional. Já a 
alegação de ausência de pertinência temá-
tica entre a emenda legislativa e a proposi-
ção inicial, temos um julgamento histórico 
desse supremo Tribunal Federal, da ação 
Direita de Inconstitucionalidade 5127, que 
tratou sobre contrabando legislativo e que 
ficou assentado que não seriam aceitas, 
por violação ou princípio da congruência e 
da pertinência temática, emenda que des-
toasse do objeto da medida provisória. Mas 
a lei que tratou a aDIN 5127 regia sobre 
o Regime Especial para o Desenvolvimento 
de Infraestrutura da Indústria Petrolífera, 
entre outros elementos de natureza eco-
nômica. E a emenda ali, objeto de impug-
nação, extinguia a profissão de técnico 
contador. Por óbvio estávamos a falar de 
objetivos legislativos absolutamente distin-
tos. No caso em pauta, a MP 776 alterava 
preceitos da lei de Registros Públicos. E é 
esse o mesmo alvo das emendas aqui de-
batidas”, explicou ele. 

Concluindo sua fala, o advogado Juliano 
Costa Couto, destacou que a Medida Pro-
visória não violou nenhum artigo da Cons-
tituição Federal. “Houve uma menção de 
que a matéria trataria de cidadania e de or-
ganização do Poder Judiciário, tendo assim, 
violado o artigo 62 da Constituição Federal. 
Mas a emenda aqui impugnada, não men-
ciona uma vírgula sobre direitos políticos e 
muito menos em organização do Poder Ju-
diciário. Da mesma forma, que a alegação 

de violação do artigo 236 da Constituição 
sobre a reserva legal para regulamentação 
dos serviços notariais e de sua fiscalização, 
não condiz. a emenda aqui tratada não al-
terou em nada a lei 8.935/1994, que im-
põe às Corregedorias e Tribunais Estaduais 
e ao CNJ, o indissociável dever da fiscaliza-
ção das atividades”, disse.

“Como já dito, os convênios que foram 
e serão celebrados deverão ser fiscaliza-
dos pelas Corregedorias. Também não há 
o que se falar em violação ao artigo 170 
da Constituição, em que a aDI tenta mis-
turar ‘alhos com bugalhos’, mencionando 
reserva de mercado aos ofícios do registro 
civil. Tal intenção não procede. os disposi-
tivos impugnados não disciplinam relações 
de mercado, mas sim o intuito de facilitar 
e acesso a direitos por meio do uso da es-
trutura colocada à disposição do cidadão 
pelos cartórios”, afirmou ele. 

deCisão
Em seu voto, o ministro alexandre de Mo-
raes definiu como constitucional a cele-
bração de convênios entre os Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais e órgãos 
públicos, desde que estes estejam relacio-
nados à atividade primária das serventias 
– a emissão de documentação de identifi-
cação – e que os convênios sejam homolo-
gados e fiscalizados pelo Poder Judiciário. 

“Mantenho a possibilidade de novos 
serviços remunerados nos cartórios. Desde 
que os serviços tenham relação com o ser-
viço registrais ou com o serviço público, e 
com a necessidade homologação e fiscali-

zação do Poder Judiciário”, disse o ministro 
alexandre de Moraes.

seguiram o voto do relator, o presidente 
do supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli; e 
os ministros Ricardo lewandowski, luís Ro-
berto Barroso, Rosa Weber, Carmén lúcia, 
Celso de Melo e Edson Fachin. “Mantenho 
os convênios e as fiscalizações do Poder Ju-
diciário. Essa medida é importante porque 
decentraliza os serviços”, afirmou Fachin 
em seu voto. 

o ministro Marco aurélio, que julgava 
totalmente procedente a ação, foi voto 
vencido no processo. Com a decisão, o 
Provimento nº 66/2018 da Corregedoria 
Nacional de Justiça volta a prevalecer. E os 
Cartórios de Registro Civil poderão fazer 
convênios desde que autorizados pelo Po-
der Judiciário.

abril/2019
Em 10 abril de 2019, um 
ano e quatro meses após 
o início da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 5855, 
o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal julgou como 
constitucional a Lei Federal 
13.484/17, que cria os Ofícios 
da Cidadania e permite que 
os Cartórios de Registro Civil 
das Pessoas Naturais firmem 
convênios com órgãos públicos 
para prestação de outros 
serviços.

março/2018
Após petição apresentada pelo 
PRB, o ministro Alexandre de 
Moraes concedeu uma liminar 
para suspender a eficácia 
do Provimento nº 66/2018, 
incluindo a normativa no 
processo da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 5855. Em 
sua decisão, o ministro do STF 
afirmou que o Provimento não 
supria a inconstitucionalidade 
apontada na medida cautelar 
antes deferida.

Janeiro/2018
Na tentativa de suprir as 
alegações apontadas na ADIN 
5855, a Corregedoria Nacional 
de Justiça publicou, em janeiro 
de 2018, o Provimento nº 
66/2018. A normativa definia a 
necessidade de homologação da 
Corregedoria Nacional de Justiça 
para os convênios em âmbito 
nacional e a necessidade de 
homologação das Corregedorias 
de Justiça dos Estados ou 
do Distrito Federal para os 
convênios em âmbito local.

dezembro/2017 
Em 21 de dezembro de 2017, 
o ministro Alexandre de 
Moraes suspendeu a eficácia 
da Lei Federal nº 13.484/17 
atendendo ao pedido em Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
5855 ajuizada pelo Partido 
Republicano Brasileiro (PRB).

2018 2019

“o Congresso Nacional, 
no processo de votação da 
medida, entendeu que a 

possibilidade de convênios 
entre Cartórios de Registro 

Civil e órgãos públicos também 
era uma forma de ampliar a 

acessibilidade a esses serviços”

Alexandre de Moraes,
ministro do STF
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NaCIoNal

Arpen-Brasil leva a Roraima 
debates sobre o Registro Civil 
em seu 6º Seminário Nacional
EVENTo, QuE DEBaTEu MuITos asPECTos 
RElaCIoNaDos à CRIsE MIGRaTóRIa Na VENEzuEla, 
MaRCou TaMBÉM a FuNDação Da aRPEN-RoRaIMa

Notários, registradores e profissionais ligados à atividade extrajudicial participaram de seminário em Roraima para debater os desafios 
do Registro Civil
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“a atual situação migratória 
na Venezuela, com muitos 
impactos no Registro Civil, 

requer uma capacitação e um 
aprimoramento constante 

de todos que lidam com esta 
atividade”

Naiada Rodrigues Silva, 
presidente da Arpen/RR

A presidente da Arpen/RR, Naiada Rodrigues Silva, disse que a instalação da Associação 
no Estado e a realização do evento vieram em “momento oportuno”

Boa Vista (RR) – Com a presença de 
cerca de 50 participantes, a associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (arpen-Brasil) realizou, no dia 6 
de abril, no aipana Hotel, em Boa Vista, 
Roraima, a 6ª edição do seminário Nacio-
nal de Registro Civil, a primeira feita no 
Estado, iniciativa que busca levar capacita-
ção aos registradores civis de todo o País e 
integrar institucionalmente a atividade em 
nível nacional.

o evento marcou também a fundação 
oficial da arpen Roraima, que terá como 
sua primeira presidente a registradora 
Naiada Rodrigues silva, do 1º ofício de 
Pacaraima, cidade na fronteira brasilei-
ra com a Venezuela. “a realização deste 
evento e a instalação da arpen aqui em 
nosso Estado vem em um momento muito 
oportuno, já que a atual situação migra-

tória na Venezuela, com muitos impactos 
no Registro Civil, requer uma capacitação 
e um aprimoramento constante de todos 
que lidam com esta atividade”, disse.
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“Importante e essencial 
tratarmos de forma 

pormenorizada da CRC, que 
é uma ferramenta fantástica 
para os cartórios e ainda não 
tão bem explorada aqui em 

Roraima”

Daniel Antonio de Aquino Neto, 
registrador do 2º Ofício de Boa Vista (RR)

O presidente da Arpen/BR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, homenageia a presidente da 
recém criada Arpen/RR, Naiada Rodrigues Silva

“Chegou a vez do Registro Civil, 
que é o Cartório da Cidadania, 

e aquele pelo qual toda a 
sociedade nos identifica”

Nathalia Gabrielle Lago da Silva, 
presidente da Anoreg/RR

Segundo a presidente da Anoreg/RR, Nathalia Silva, é importante fortalecer as 
instituições extrajudiciais no Estado e capacitar os colaboradores

Para o presidente da arpen-Brasil, arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, a fundação da en-
tidade estadual em Roraima vai ao encontro 
aos objetivos da atual gestão da entidade. 
“É o que sempre falo, juntos somos mais 

fortes. E para estarmos fortes é preciso agre-
gar os colegas das mais diferentes regiões 
do País, trazendo conhecimento e capacita-
ção, mas também criando e fortalecendo as 
instituições que representam a atividade nos 

seus Estados e que nos darão força e susten-
tabilidade a nível nacional”, destacou.

além dos objetivos institucionais, arion 
destacou a qualificação técnica como de 
extrema importância para o fortalecimento 
da atividade. “os registradores daqui estão 
vivendo uma situação peculiar com o fluxo 
migratório que se reflete em todo o País, 
por isso a importância de debatermos te-
mas como livro E, naturalidade e seus re-
flexos nos registros”, disse. “além disso, 
temos que treinar e fortalecer a CRC. ape-
sar de serem apenas nove cartórios, muitos 
só utilizavam o sistema para emitir o CPF, e 
não realizar as cargas necessárias para inte-
grarmos o País inteiro”, completou.

Devanir Garcia, assessor especial da 
arpen-Brasil e presidente da arpen Ma-
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“É preciso agregar os colegas 
das mais diferentes regiões do 
País, trazendo conhecimento e 

capacitação”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen/BR

De acordo com o presidente da Arpen/BR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, a qualificação 
técnica é de extrema importância para o fortalecimento da atividade

ranhão, destacou a importância da inter-
ligação nacional do Registro Civil. “É um 
trabalho muito importante para o forta-
lecimento da classe, já que por meio dele 
estamos tornando a arpen-Brasil presente 
em todos os Estados e, mais do que isso, 
interligando os cartórios e os serviços por 
meio da CRC Nacional, fundamental para a 
nossa atividade”, disse.

atual presidente da associação dos Notá-
rios e Registradores do Estado de Roraima 
(anoreg/RR), Nathalia Gabrielle lago da 
silva, ressaltou o objetivo de fortalecer as 
instituições extrajudiciais no Estado e capa-
citar os colaboradores. “Tivemos um único 
concurso no Estado e, quando assumimos, 
há três anos, iniciamos este trabalho de criar 
as instituições de cada especialidade”, disse. 
“agora chegou a vez do Registro Civil, que é 
o Cartório da Cidadania, e aquele pelo qual 
toda a sociedade nos identifica”, resumiu.

segundo Nathalia, o Estado tem passado 
por uma situação atípica nos últimos tempos 
em razão da crise no país vizinho, que reper-
cute diariamente nos cartórios extrajudiciais. 
“Temos aqui muitas tentativas de registros 
de crianças nascidas na Venezuela que che-
gam sem documento algum, com os pais 
dizendo que nasceram no Brasil. além disso, 
há muitos casos de pais que atravessam a 
fronteira sem documentação alguma para 
terem seus filhos aqui e poderem ter acesso 
à cidadania brasileira”, disse.

Daniel antonio de aquino Neto, regis-
trador do 2º ofício de Boa Vista, destacou 
a importância do evento para a atividade. 
“Importante e essencial tratarmos de forma 
pormenorizada da CRC, que é uma ferra-
menta fantástica para os cartórios e ainda 
não tão bem explorada aqui em Roraima. 
É vital integrarmos a todos os cartórios e 
acervos dentro desta plataforma, pois trará 
inúmeras vantagens para nós, para o servi-
ço e para o cidadão”, elencou.

“Costumo dizer que Roraima é uma das 
últimas fronteiras do País e trazer a arpen 
para nosso Estado, com a presença de sua 
Diretoria, em um momento muito delicado 
da atividade aqui em nosso Estado, mostra 
que nos integrando, estando todos juntos, 
podemos pensar de forma proativa, com 
uma visão macro, para encontrar soluções 
para os problemas que enfrentamos, sejam 
nacionais ou mesmo locais, como a ques-
tão dos venezuelanos aqui”, destacou Jo-
ziel loureiro, registrador civil do 1º ofício 
de Boa Vista.

Entre os temas apresentados por lourei-
ro, que merecem reflexão maior por parte 
do Poder Judiciário está a situação de filhos 
de venezuelanos que estão migrando para o 
Brasil na situação de refugiados. “Muitas ve-
zes o pai não tem a documentação necessá-
ria para o registro por estar ilegal no País, ou 
outras vezes a criança é filha de pai brasileiro 
que casou com uma venezuelana, mas não 

foi registrado no consulado e vem para cá 
sem qualquer registro. Precisamos construir 
uma solução, mesmo que seja temporária 
para lidar com estas questões”, disse, citan-
do ainda outro tipo de situação referente 
aos brasileiros que, por serem menores e 
terem nascido no estrangeiro, acabam por 
se tornar apátridas por não terem idade de 
fazerem a opção de nacionalidade.

o evento
Coube ao presidente da arpen-Brasil, arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, abrir o evento em 
Boa Vista. Em sua fala, o registrador des-
tacou a importância do fortalecimento das 
instituições e de que o Registro Civil valorize 
sua principal ferramenta atual de trabalho, 
que é a Central Nacional de Informações 
do Registro Civil (CRC). “É preciso que es-
tejamos fortes, unidos e, mais do que isso, 
interligados, para que formemos uma rede 
de cidadania, que possa oferecer inúmeros 
serviços ao cidadão brasileiro.

Em seguida, deu posse oficialmente à pre-
sidente da arpen-Roraima, Naiada Rodrigues 
silva, que terá a missão de conduzir a ativi-
dade no Estado. “somos nove registradores 
civis, dentro de um universo de 13 cartórios, 
o que faz com que todo o Estado esteja pra-
ticamente envolvido com as demandas desta 
atribuição, que sem dúvida alguma é a mais 
importante para a vida diária da população 
brasileira”, disse a presidente.
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o presidente da associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (arpen/
BR), arion Toledo Cavalheiro Júnior, visitou, 
na terça-feira (02.04), com o presidente da 
arpen de Tocantins (arpen/To), Ney Que-
rido, o senador Eduardo Gomes (MDB-To) 
em Brasília (DF).

o intuito da visita foi mostrar ao senador 
todo o trabalho que é realizado pelos car-
tórios de Registro Civil do País, e segundo o 
presidente da arpen/BR, o saldo do encon-
tro foi muito produtivo. “o senador nos re-
cebeu muito bem, nos ouviu atentamente 
e abraçou a causa, prometendo nos apoiar 

no senado. ou seja, o encontro foi muito 
bom para a classe”, pontuou.

De acordo com Ney Querido, este en-
contro representou um importante pas-
so para a classe. “ao levar a realidade da 
nossa classe a políticos como o senador, 
conseguimos cada vez mais mostrar nossa 
importância como uma instituição que pro-
porciona segurança jurídica, portanto este 
encontro foi extremamente útil”, resumiu.

eduardo gomes
Empresário e funcionário público, Eduardo 
Gomes (sD-To) nasceu em sergipe, mas 
construiu sua vida política em Tocantins. 
aos 20 anos de idade, foi secretário da 
Educação de Xambioá e aos 22, secretário 
de Cultura de araguaína.

Em 1995 filiou-se ao antigo PPB (atual PP), 
pelo qual elegeu-se vereador de Palmas no 
ano seguinte. Em 1997 transferiu-se para 
o PsB e chegou a presidente do diretório 
regional da sigla. Já no PsDB, reelegeu-se 
vereador em 2000 e, dois anos depois, foi 
eleito deputado federal pela primeira vez.

Já foi vice-líder do PsDB e presidiu a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática. Gomes também ocupou 
a vice-presidência das comissões de Minas 

e Energia; e de legislação Participativa. En-
tre 2005 e 2007, foi 3º secretário da Mesa 
Diretora. a Mesa Diretora é a responsável 
pela direção dos trabalhos legislativos e dos 
serviços administrativos da Câmara. 

Em 2018, Eduardo Gomes (sD) foi elei-
to, pela primeira vez, senador do Tocantins. 
Com 248.358 dos votos válidos, o corres-
pondente a 19,48%, ele ficou em primeiro 
lugar na disputa. a outra vaga foi ocupada 
pelo deputado federal Irajá abreu (PsD). Go-
mes disse que pretende investir na educação 
e na ampliação da universidade da Maturi-
dade (uMa) para o interior do Estado.

Senador Eduardo 
Gomes  (centro) 
recebeu a visita 
dos presidentes da 
Arpen/BR (dir.) e 
Arpen/TO (esq.) em 
seu gabinete em 
Brasília

NaCIoNal

Presidentes da Arpen/BR e Arpen/TO 
visitam senador Eduardo Gomes em Brasília
INTuITo Da VIsITa FoI MosTRaR ao sENaDoR ToDo o TRaBalHo 
REalIzaDo PElos CaRTóRIos DE REGIsTRo CIVIl Do PaÍs

“o senador nos recebeu muito 
bem, nos ouviu atentamente e 
abraçou a causa, prometendo 

nos apoiar no senado. ou seja, 
o encontro foi muito bom para 

a classe.”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior,
presidente da Arpen/BR

“ao levar a realidade da nossa 
classe a políticos como o 

senador, conseguimos cada vez 
mais mostrar nossa importância 

como uma instituição que 
proporciona segurança jurídica”

Ney Querido,
presidente da Arpen/TO
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Confira a nova lei sancionada pelo presi-
dente da República:

o presidente Jair Bolsonaro sancionou lei 
que dificulta o casamento infantil. o tex-
to, publicado no Diário oficial da união 
(Dou), dá nova redação ao artigo 1.520 
do Código Civil para suprimir as exceções 
legais permissivas do “casamento infantil”. 
a expressão é utilizada pelo Fundo das Na-
ções unidas para a Infância (unicef) para 
se referir às uniões que envolvem menores 
de 18 anos. 

antes da nova lei, menores de 16 anos 
podiam se casar no Brasil em situações ex-
cepcionais, desde que houvesse autoriza-
ção dos pais e da Justiça. agora, nenhum 
caso será permitido. a nova legislação é 
um passo para coibir a prática, ainda que 
continue a permitir a união de adolescentes 
de 16 e 17 anos. 

“Não será permitido, em qualquer caso, 
o casamento de quem não atingiu a ida-
de núbil [16 anos], observado o disposto 
no art. 1.517 deste Código”, traz a nova 
redação. antes, era permitido, excepcio-
nalmente, o casamento de menores de 
16 anos “para evitar imposição ou cum-

primento de pena criminal ou em caso de 
gravidez”.

a unicef coloca o casamento infantil 
como uma das “práticas prejudiciais” a 
crianças e adolescentes que precisam ser 
combatidas. De acordo com o órgão, se 
medidas não forem executadas, até 2030 
mais de 150 milhões de meninas ao redor 
do globo estarão casadas antes de come-
morar seu 18° aniversário. alguns reflexos 
da prática são a evasão escolar, maior ex-
posição à violência e gravidez precoce.

o Brasil é o quarto país do mundo com 
o maior número de casos, e o primeiro da 
américa latina, segundo levantamento do 
Banco Mundial divulgado em 2015. o pro-
blema é que grande parte dessas uniões es-
tão sob o guarda-chuva da informalidade. 
à época do censo de 2010, 488 mil garotas 
brasileiras com idade entre 15 e 17 anos 
viviam maritalmente com alguém. ocorre 
que 430 mil dessas uniões não se submete-
ram a um procedimento legal de casamen-
to - e não seriam, portanto, afetadas pela 
lei agora sancionada.

JuRÍDICo

Lei Federal nº 13.811 suprime exceções 
legais para o casamento infantil no Brasil
NoRMa FoI PuBlICaDa No DIáRIo oFICIal Da uNIão (Dou) 
Dá NoVa REDação ao aRTIGo 1.520 Do CóDIGo CIVIl

Lei nº 13.811, de 12 de março de 2019
Confere nova redação ao art. 1.520 da lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Có-
digo Civil), para suprimir as exceções legais 
permissivas do casamento infantil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional de-
creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º o art. 1.520 da lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“art. 1.520. Não será permitido, em qual-
quer caso, o casamento de quem não atin-
giu a idade núbil, observado o disposto no 
art. 1.517 deste Código.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.
Brasília, 12 de março de 2019; 
198o da Independência e 131o da República.

 JAIR MESSIAS BOLSONARO
 sérgio Moro

 sérgio luiz Cury Carazza
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o Diário oficial da união (Dou) publicou, 
no dia 12 de março, o Decreto 9.723/2019, 
que institui o Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) “como instrumento suficiente e 
substitutivo da apresentação de outros 
documentos do cidadão no exercício de 
obrigações e direitos ou na obtenção de 
benefícios”.

o ato presidencial estabelece que os ór-
gãos e as entidades da administração pú-
blica federal terão três meses para a ade-

JuRÍDICo

Decreto torna CPF 
documento único para cidadão
óRGãos E ENTIDaDEs Da aDMINIsTRação PúBlICa FEDERal TERão TRês MEsEs PaRa 
a aDEQuação Dos sIsTEMas E PRoCEDIMENTos DE aTENDIMENTo ao CIDaDão

quação dos sistemas e procedimentos de 
atendimento ao cidadão e doze meses para 
consolidar os cadastros e as bases de dados 
a partir do número do CPF.

a norma publicada promove uma série 
de alterações na regulamentação da lei nº 
13.460, de 26 de junho de 2017, disposta 
em outros dois decretos, de 2016 e 2017.

além da determinação sobre o CPF, o 
texto atualizado confirma a dispensa – já 
definida na lei – do reconhecimento de fir-

ma e da autenticação em documentos pro-
duzidos no País perante órgãos públicos.

o decreto ratifica também a Carta de ser-
viços ao usuário, que tem por objetivo in-
formar os serviços prestados pelo órgão ou 
pela entidade do Poder Executivo federal; as 
formas de acesso a serviços; os compromis-
sos e padrões de qualidade do atendimento 
ao público; e os serviços publicados no Por-
tal de serviços do Governo Federal.

Veja abaixo a íntegra do Decreto:
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altera o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 
2017, o Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro 
de 2016, e o Decreto nº 9.492, de 5 setembro 
de 2018, para instituir o Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF como instrumento suficiente e 
substitutivo da apresentação de outros docu-
mentos do cidadão no exercício de obrigações 
e direitos ou na obtenção de benefícios e regu-
lamentar dispositivos da lei nº13.460, de 26 de 
junho de 2017.

o Presidente da República, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 84,caput, incisos 
IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em 
vista o disposto na lei nº13.460, de 26 de junho 
de 2017, decreta: 

Art. 1º a ementa do Decreto nº 9.094, de 17 de 
julho de 2017, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Regulamenta dispositivos da lei nº 13.460, de 
26 de junho de 2017, dispõe sobre a simplifica-
ção do atendimento prestado aos usuários dos 
serviços públicos,institui o Cadastro de Pesso-
as Físicas - CPF como instrumento suficiente e 
substitutivo para a apresentação de dados do 
cidadão no exercício de obrigações e direitos e 
na obtenção de benefícios, ratifica a dispensa do 
reconhecimento de firma e da autenticação em 
documentos produzidos no País e institui a Carta 
de serviços ao usuário.” (NR)

Art. 2º o Decreto nº 9.094, de 2017, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“art. 5º- a Para fins de acesso a informações e 
serviços, de exercício de obrigações e direitos e 
de obtenção de benefícios perante os órgãos e 
as entidades do Poder Executivo federal, o nú-
mero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
- CPF é suficiente e substitutivo para a apresenta-
ção dos seguintes dados:

I - Número de Identificação do Trabalhador - 
NIT, de que trata o inciso I do caput do art. 
3º do Decreto nº 97.936, de 10 de julho 
de 1989;

II - número do cadastro perante o Programa 
de Integração social - PIs ou o Programa 
de Formação do Patrimônio do servidor 
Público - Pasep;

III - número e série da Carteira de Trabalho e 
Previdência social - CTPs, de que trata o 
art. 16 da Consolidação das leis do Traba-

lho, aprovado pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943;

IV - número da Permissão para Dirigir ou da 
Carteira Nacional de Habilitação, de que 
trata o inciso VII do caput do art. 19 da 
lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997- 
Código de Trânsito Brasileiro;

V - número de matrícula em instituições públi-
cas federais de ensino superior;

VI - números dos Certificados de alistamento 
Militar, de Reservista, de Dispensa de In-
corporação e de Isenção de que trata a lei 
nº 4.375, de 17 de agosto de 1964;

VII - número de inscrição em conselho de fisca-
lização de profissão regulamentada;

VIII - número de inscrição no Cadastro único 
para Programas sociais do Governo Fede-
ral - Cad único, de que trata o Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007; 

IX - demais números de inscrição existentes 
em bases de dados públicas federais.

§ 1º o disposto no inciso IV do caput não se 
aplica aos processos administrativos em trâmi-
te nos órgãos federais do sistema Nacional de 
Trânsito para os quais seja necessário apresentar 
o número da Permissão para Dirigir ou da Car-
teira Nacional de Habilitação para obter acesso 
à informação.

§ 2º o disposto no inciso VI do caput não se 
aplica aos processos administrativos em trâmite 
nos órgãos federais vinculados ao Ministério da 
Defesa para os quais seja necessário apresentar o 
número dos Certificados de alistamento Militar, 
de Reservista, de Dispensa de Incorporação ou 
de Isenção para obter acesso à informação.

§ 3º os cadastros, formulários, sistemas e outros 
instrumentos exigidos dos usuários para a pres-
tação de serviço público conterão campo de pre-
enchimento obrigatório para registro do número 
de inscrição no CPF.

§ 4º ato do secretário Especial de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia poderá dispor sobre outras hipótese, 
além das previstas no caput.

§ 5º a substituição dos dados constantes nos 
incisos I a VIII do caput pelo número de inscri-

ção no CPF é ato preparatório à implementação 
do Documento Nacional de Identidade a que se 
refere o art. 8º da lei nº 13.444, de 11 de maio 
de2017.” (NR)

“art. 11. ...
§ 1º a Carta de serviços ao usuário tem por ob-
jetivo informar aos usuários:

I - os serviços prestados pelo órgão ou pela 
entidade do Poder Executivo federal;

II - as formas de acesso aos serviços a que se 
refere o inciso I;

III - os compromissos e padrões de qualidade 
do atendimento ao público; e

IV - os serviços publicados no Portal de servi-
ços do Governo Federal, nos termos do 
disposto no Decreto nº 8.936, de 19 de 
dezembro de 2016. ...” (NR)

“art. 13. os usuários dos serviços públicos pode-
rão apresentar solicitação de simplificação aos 
órgãos e às entidades do Poder Executivo fede-
ral, por meio de formulário próprio denominado 
simplifique!, nas seguintes hipóteses: 

I - quando a prestação de serviço público não 
observar o disposto :
a) neste Decreto ; 
b) na lei nº 13.460, de 2017;
c) na lei nº 13.726, de 8 de outubro de 

2018; ou 
d) na legislação correlata; e 

II - sempre que vislumbrarem oportunidade 
de simplificação ou melhoria do respectivo 
serviço público.

§ 1º a solicitação de simplificação deverá ser 
apresentada, preferencialmente, por meio ele-
trônico, em canal único oferecido pela ouvido-
ria-Geral da união da Controladoria-Geral da 
união. ...” (NR)

“art. 15. ato conjunto dos Ministros de Estado 
da Controladoria-Geral da união e da Economia 
disciplinará o procedimento aplicável à solicita-
ção de simplificação.” (NR)

“art. 16. ...
Parágrafo único. os usuários dos serviços pú-
blicos que tiverem os direitos garantidos neste 
Decreto desrespeitados poderão representar à 
Controladoria-Geralda união.” (NR)

Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019
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aRTIGo

Serventias de Registro Civil das 
Pessoas Naturais: Ofícios da Cidadania
FERNaNDo aBREu CosTa JúNIoR*

o ministro alexandre de Moraes 
sustentou que “é salutar a 

ampliação dos serviços, mas é 
necessária a conexão temática”

30
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“lembremos que havia uma 
medida cautelar determinando 

a imediata suspensão da 
eficácia do art. 29, §§ 3º e 4º 

da lei nº 6.015/73, na redação 
dada pela lei nº 13.484/2015”

“Temos a expertise; temos a 
capilaridade; chegou a hora; 

assumamos o relevante papel que 
nos pertence que é o da utilização 

dos ofícios da Cidadania para 
emissão de Passaporte; Carteiras 
de Identidade; CPF; Carteiras de 

Trabalho.”

*Fernando Abreu 
da Costa Júnior

Assessor 
e Consultor 
Jurídico do 
Irpen/PR

dos convênios fosse dada pelos órgãos do 
Poder Judiciário, mercê de sua atribuição 
de fiscalização dos serviços extrajudiciais, 
tanto notariais quanto de registro; decli-
nou ser a fiscalização uma “exigência ins-
titucional”.

Foi acompanhado em seu voto pelos 
Ministros Ricardo lewandowski; Edson Fa-
chin; luis Roberto Barroso; Rosa Weber; 
Carmén lúcia; Celso de Melo, e, pelo atual 
Presidente Dias Toffoli; o único voto dis-
sidente foi o do Ministro Marco aurélio.

Como consequência inadiável dessa 
extraordinária vitória, nós que somos as 
entidades representativas do Registrador 
Civil das Pessoas Naturais arregacemos as 
mangas e comecemos a trabalhar na con-
secução de inúmeros convênios.

Temos a expertise; temos a capilarida-
de; chegou a hora; assumamos o rele-
vante papel que nos pertence que é o da 
utilização dos ofícios da Cidadania para 
emissão de Passaporte; Carteiras de Iden-
tidade; CPF; Carteiras de Trabalho; dentre 
outros serviços prestados à comunidade; 
tornemo-nos ainda mais imprescindíveis 
para a sociedade brasileira; esse é o nosso 
destino.

Finalmente o Registrador Civil das Pessoas 
Naturais representado por sua entidade 
máxima, a arpen-Brasil obteve êxito na 
ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
5855, proposta pelo Partido Republicano 
Brasileiro, portanto, a partir de agora vige 
definitivamente o artigo 29, §§ 3º e 4º da 
lei nº 6.015/73, (com a redação estabele-
cida pela lei nº 13.484/2017) que criou os 
ofícios da Cidadania.

Parabéns Dr. arion Toledo Cavalheiro 
Júnior, Presidente da arpen-Brasil e toda 
a sua Diretoria que brigaram incansavel-
mente não apenas pelo Registrador Civil 
das Pessoas Naturais, mas por toda a so-
ciedade brasileira que se beneficiará imen-
samente dos ofícios da Cidadania. 

lembremos que havia uma medida cau-
telar determinando a imediata suspensão 
da eficácia do art. 29, §§ 3º e 4º da lei 
nº 6.015/73, na redação dada pela lei nº 
13.484/2015. Para derrubar essa caute-
lar foi necessário esforço hercúleo com a 
concentração de todas as forças do RCPN, 
aliás, estes registradores já estão acostu-
mados a se unir para se fortalecer no en-
frentamento de situações que já poderiam 
ter levado à falência essa classe registral.

Para o convencimento do Ministro ale-
xandre de Moraes, relator que já havia 
concedido a cautelar que suspendeu os 
ofícios da Cidadania, foi de transcenden-
tal relevância a constatação do sucesso 
de convênios outrora celebrados entre o 
registrador civil e órgãos governamentais, 
tais como entre a arpen-Brasil e a Receita 
Federal. 

o Ministro alexandre de Moraes sus-
tentou que “é salutar a ampliação dos 
serviços, mas é necessária a conexão te-
mática”, fez menção, em seu voto, ao 
Provimento nº 66/2018 do CNJ, e estabe-
leceu obrigatoriedade que a homologação 
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