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Registradores civis se reúnem na 25ª edição do 
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Os números 
falam por si

nosso objetivo é fortalecer nossas ações 
e seguir defendendo os direitos da categoria

caros colegas,

nesta última edição de 2019, destacamos um importante estudo do instituto 
Brasileiro de geografia e estatística (iBge). A pesquisa estatísticas do registro civil 
investiga registros de nascimentos, casamentos, óbitos e óbitos fetais informados 
pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais, bem como os divórcios decla-
rados pelas varas de Família, Foros, varas cíveis e tabelionatos de notas do país.

em nossa reportagem de capa, é possível verificar todos os índices referentes a 
nascimentos, casamentos, óbitos e união estável. entre tantos levantamentos, pu-
demos verificar que apesar da redução do número de casamentos civis, o número 
de casamentos entre pessoas de mesmo sexo aumentou. constatamos também 
que as mulheres estão esperando cada vez mais para terem filhos.

também nesta última edição do ano, trazemos com detalhes a nossa ação em 
guaraqueçaba com o projeto irpen na comunidade, onde, em parceria com a An-
sata, consolidamos o projeto de instalação do programa de emissão de certidões 
de registros para o cartório da cidade.

confira também uma reportagem com tudo o que teve na 25ª edição do con-
gresso nacional do registro civil (conArci), realizado em Bonito, no mato grosso 
do sul, e que focou na importância da atividade para a cidadania, para a constitui-
ção de direitos e para a desjudicialização.

nosso objetivo para este ano recém-iniciado é fortalecer nossas ações e seguir 
defendendo os direitos, prerrogativas e interesses da categoria e dos seus filiados. 

registro aqui os meus desejos de um ótimo começo e 
contem conosco em 2020. Que o próximo, como todos 
os outros, seja um ano de muito trabalho, sucesso e par-
cerias.

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR
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institucionAl

A Ação “irpen nA comunidAde” teve pArceriA com
A AnsAtA pArA instAlAção de soFtwAre de cArtório

Irpen/PR presta auxílio para cartório
recém-aberto no município de Guaraqueçaba

o instituto do registro civil das pessoas 
naturais do estado do paraná (irpen/pr) es-
teve presente no dia 13 de novembro, no 
município paranaense de guaraqueçaba, 
para fazer a entrega do código de normas 
e prestar auxílio para o cartório da cidade.

o registro civil e notas da cidade foi re-
aberto há poucos meses, após ficar mais de 
um ano fechado. por conta disso, a popula-
ção de guaraqueçaba e de cidades vizinhas 
precisavam se deslocar para Antonina ou 
paranaguá (cidade que fica a 1h de barco) 
para realizar todos os atos necessários du-
rante esse período.

o irpen/pr, em parceria com a Ansata, 
forneceu de forma gratuita o programa de 
emissão de certidões de registro para o car-
tório. Além da entrega do código de nor-
mas, feita pela presidente elizabete regina 
vedovatto, foi entregue material do insti-
tuto e decidido que será feito um trabalho 
de digitalização do grande acervo físico de 
documentos que está armazenado no car-
tório de guaraqueçaba.

Atualmente, o cartório conta com os 
interinos elenise maria do nascimento e 
edson do nascimento, que reabriram a uni-
dade para a população local ter acesso aos 
documentos básicos de registro.

segundo o prefeito da cidade, Hayssan 
colombes Zahoui, houve grande comoção 
quando o cartório fechou após a morte de 
edson nascimento, pois além de Antonina 
e paranaguá, era a única ilha que fornecia 

serviços cartoriais. para o prefeito, o cartó-
rio “é o patrimônio da cidade”, afirmou.

o estudante de agronomia, orivaldo ro-
drigues de lima junior, 20 anos, foi acom-
panhado de sua companheira para fazer a 
certificação de casamento do casal. tendo 
que se deslocar de sua cidade, tagaçaba (a 
duas horas de distância), o jovem comen-
tou a respeito da importância de ter um 
cartório próximo. “É bom para nós termos 
um cartório perto porque é difícil o acesso 
na ilha, então tem muito benefício”, disse.

Continuação do suporte
nos dias 12 e 13 de dezembro o instituto 
do registro civil das pessoas naturais do 
estado do paraná (irpen/pr) esteve nova-
mente em guaraqueçaba com o projeto 
irpen na comunidade. A parceria entre o 
instituto e a Ansata consolidou o projeto 
de instalação do programa de emissão de 
certidões de registros para o cartório.

na ocasião também foi celebrada a rea-
bertura da unidade em uma cerimônia com 
a presidente da entidade, elizabete regina 
vedovatto, que contou com as presenças do 
prefeito de guaraqueçaba, Hayssan colom-
bes Zahoui, do vice-prefeito, Zito, do ex pre-
feito riad said Zahoui, além de moradores.

O Registro Civil e Notas da cidade foi reaberto há poucos meses, após ficar mais de um 
ano fechado

A população de Guaraqueçaba e de cidades vizinhas precisavam se deslocar para 
Antonina ou Paranaguá
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A parceria entre o Instituto e a Ansata consolidou o projeto de instalação do programa 
de emissão de certidões de registros para o cartório

O Irpen/PR orientou e acompanhou de perto os desafios que enfrenta o cartório para 
atender todas as demandas da população

nesta segunda visita à serventia, o irpen/
pr orientou e acompanhou de perto os de-
safios que enfrenta o cartório para atender 
todas as demandas da população, bem 
como auxiliou a registradora civil interina 
elenise maria do nascimento em relação 
aos serviços prestados, iniciando também a 
operação do programa fornecido pela An-
sata. logo após a instalação do software, 
que garante resultados melhores no desen-
volvimento das funções, as demandas que 
chegaram já obtiveram um direcionamento 
mais eficaz.

elenise do nascimento, que tem uma 
participação ativa de escuta e auxílio à co-
munidade, relata que encontra dificuldades 
para atender todos os casos que chegam 
com urgência. “em algumas situações, te-
nho dificuldade em usar a crc (central de 
informações do registro civil), mas com o 
sistema da Ansata vai ficar muito mais fácil 
de resolver” afirmou.

o sistema fornecido pela Ansata, vem 
para aperfeiçoar o trabalho, melhorar a 
logística do processo que antes precisava 
ser manual e que agora, pode ser feito em 
instantes. Após ser instalado, os registros já 
foram feitos, uma vez que o programa visa 
aprimorar a emissão de certidões.

para ivã simões de miranda, professor de 
54 anos, “não existem palavras para expli-
car como facilita nosso acesso aos serviços 
tendo o cartório. Antes precisávamos viajar 
para longe, é muito demorado, perdíamos 
um dia todo de trabalho”, disse. ele acom-
panhou a desativação e relata que foi um 
período conturbado. “Ficava perguntando 
para todos quando ia voltar a funcionar. 

Aqui no cartório os funcionários são muito 
prestativos, fazem de tudo para nos ajudar 
a resolver as questões” afirma.

É de comum acordo entre os moradores 
da região o quanto a desativação do car-
tório foi um problema com relação aos re-
gistros. A professora Katia miranda, de 39 
anos, reforça a importância de se ter um car-
tório na região, “principalmente por conta 
da questão de as crianças serem registradas 
onde moram, para que haja controle e me-
lhor distribuição de renda e verba pública e 
para que todos sejam beneficiados” disse.

o prefeito da cidade, Hayssan colombes 

Zahoui, frisou a importância que a reaber-
tura do cartório e seu pleno funcionamento 
têm para a vida da população que reconhe-
ce o local como parte histórica da cidade. 
na reinauguração ele se pronunciou dizen-
do que “hoje é um dia especial para a po-
pulação guaraqueçabana que tem sua dig-
nidade restaurada com o cartório reaberto. 
o momento é de reencontro da população 
com algo que fez parte da vida de muitos” 
afirmou.

depois da reinauguração do cartório 
de registro civil e notas do município e 
a implementação do software da Ansata, 
a registradora civil, elenise do nascimento 
deu continuidade ao trabalho com mais ap-
tidão. “precisava de algo que me ajudasse 
como esse sistema” afirmou.

paulo conceição de oliveira, professor 
de 52 anos, foi um felizardo que conseguiu 
resolver sua pendência em pouco tempo 
devido à implementação do software da 
Ansata. ele conta que esperava há meses 
para resolver uma pendência, então quan-
do soube que a unidade estava funcionan-
do novamente, não hesitou em tomar as 
medidas necessárias para se ausentar do 
trabalho e resolver suas questões. “estou 
feliz por ter conseguido. É muito boa essa 
mudança que está acontecendo aqui, tem 
que acompanhar a tecnologia, o serviço rá-
pido e bem feito facilita a nossa vida e já 
facilitou a minha”, concluiu.

esta visita marcou mais um compromisso 
de cidadania cumprido pelo projeto irpen 
na comunidade.
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O encontro contou com a presença de membros da atual gestão e associados da entidade

o instituto do registro civil das pessoas na-
turais do estado do paraná (irpen/pr) pro-
moveu, no dia 1º de novembro, a reunião 
mensal da diretoria para debater assuntos 
de interesse da classe. o encontro acon-
teceu na sede da Anoreg/pr, em curitiba, 
e contou com a presença de membros da 
atual gestão e associados da entidade.

Antes de iniciar os trabalhos, o diretor téc-
nico da empresa mira sistemas, marcelo mira 
da paz, foi convidado a pontuar sobre um 
novo tipo de programa que pode ser imple-
mentado nos cartórios. o foco está nas ade-
quações necessárias exigidas pelo provimen-
to 74, que dispõe sobre o padrão mínimo de 
tecnologia para as serventias de todo o país, 
e ainda na possibilidade de trabalhar com 
um sistema off-line, quando faltar internet. 
o mecanismo será analisado pela entidade.

os associados foram recebidos pela pre-
sidente do irpen/pr, elizabete regina vedo-
vatto, que apresentou os principais tópicos 
da reunião, juntamente com a mesa com-
posta pelo 1º secretário da entidade, cid 
rocha, e o 2º tesoureiro, Adilson taborda. 
“Agradecemos a presença de todos em 
nossa reunião para que, juntos, possamos 
destacar as principais pautas que temos 
para os próximos meses e também para o 
próximo ano”, salientou a presidente.

entre os temas discutidos, estiveram as 
ações institucionais e de comunicação a 
serem desenvolvidas pela entidade. Foram 
destacados ainda assuntos de tesouraria e 
investimentos, bem como sobre o projeto 
irpen na comunidade 2020, com o debate 
sobre datas e cidades que devem receber 
a iniciativa. possíveis investimentos em 

institucionAl

encontro mensAl Aconteceu no diA 1º de novemBro, em curitiBA

Irpen/PR realiza reunião de diretoria
para debater assuntos estratégicos

spots de rádio também foram abordados.
na oportunidade, foram apresentados 

os convênios que o irpen/pr mantém no 
momento e o apoio e patrocínio a impor-
tantes eventos de âmbito nacional, como 
foi no caso do 11º Fórum internacional do 
programa de Apostila eletrônica (e-App) da 
Haia, no 82º encontro de corregedores-ge-
rais do Brasil (encoge) e no xxv congresso 
nacional do registro civil (conArci), que 
aconteceu nos dias 21 e 22 de novembro, 
em Bonito (ms).

A reunião continuou com debates sobre 
assuntos de interesse da classe e finalizou 
com a diretoria avaliando a tabela de emo-
lumentos, inclusive de outros estados, para 
apresentar a presente pauta em futuras 
reuniões que serão realizadas com o tribu-
nal de justiça do paraná.
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imagine editar regulamentos para todos 
os segmentos que tratam dados pessoais. 
imagine todas as formas de tratamento de 
dados possíveis em áreas tão distintas: de 
condomínios a indústria, passando por tele-
comunicações, planos de saúde, hospitais… 
essa é uma das missões da Autoridade na-
cional de proteção de dados – Anpd, criada 
pela lei geral de proteção de dados (lgpd), 
cuja vigência plena passa a ocorrer a partir 
de agosto de 2020. 

mas o legislador caminhou bem ao opor-
tunizar o compartilhamento dessa missão. A 
lei permite que os próprios controladores ou 
operadores de dados pessoais elaborem, in-
dividualmente ou por meio de associações, 
regras de boas práticas e de governança so-
bre os dados pessoais, que podem ser reco-
nhecidas pela Anpd. trata-se da chamada 
corregulação ou autorregulação regulada. 
especificamente quanto a esse ponto, foi 
apresentado pelo senador Antonio Anasta-
sia o projeto de lei n. 6212/2019 que altera 
a lgpd para aperfeiçoar os mecanismos de 
corregulação. 

mecanismos de autorregulação têm se 
tornado cada vez mais comuns e relevan-
tes, uma vez que, ao mesmo tempo que 
faz uso da expertise do setor regulado para 
criar regras mais efetivas, impõe responsa-
bilidade social e jurídica aos agentes que o 
integram e são por eles regulados. dadas as 
limitações a que está sujeito o estado regu-
lador, é certo que mecanismos como esse 
têm enorme poder de tornar mais racional 
e efetiva a regulação. contudo, é necessário 
garantir que instrumentos dessa natureza 
atendam a requisitos que regem o estado 
de direito e a Administração, como a busca 
pela publicidade e a maximização da parti-
cipação daqueles que serão afetados pelas 
novas regras. 

por meio dos procedimentos sugeridos 
pela proposta do senador Anastasia, uma 
norma de autorregulação deve ser subme-
tida à homologação da Anpd para que: a) 
passe a ter efeito vinculante para quem a 
produziu ou, no caso de associação, para 
todos os associados; e b) exclua a possibi-
lidade de aplicação de sanções administra-
tivas aos controladores ou operadores que 
demonstrem ter seguido as regras e procedi-
mentos homologados pela Autoridade. 

essas regras, se aprovadas, irão fortalecer 

A corregulação na lei Geral 
de Proteção de dados
por Flávio HenriQue unes pereirA e renAn cruvinel*

a Anpd, que será responsável tanto pelo 
controle de legalidade, ao avaliar se a norma 
produzida pelos autoreguladores é compa-
tível com a lgpd, quanto pelo controle de 
conveniência, decidindo acerca da adequa-
ção da norma a sua estratégia regulatória. 
nesse sentido, poderá a Autoridade aprovar 
o regramento, rejeitá-lo ou exigir modifica-
ções. nos casos em que não haja aprova-
ção, exigir-se-á, de forma fundamentada, 
que ela justifique as razões que levaram à 
rejeição ou ao pedido de adequação. tal as-
pecto é fundamental para garantir legitimi-
dade às decisões que a Anpd vier a tomar. 

Ademais, o procedimento previsto pelo 
projeto prevê exigências que almejam garan-
tir que as decisões das autoridades de prote-
ção de dados pessoais sejam legítimas, isto 
é, produzidas efetivamente pelos potenciais 
afetados e com densidade técnica. dentre 
elas estão: a) a existência de avaliação de 
impacto regulatório, a fim de que sejam pre-
vistos custos, benefícios e efetividade do re-
gramento; b) a participação efetiva do setor 
e dos potenciais atingidos pelo regramento, 
inclusive por meio de audiências e consultas 
públicas cujos argumentos sejam efetiva-
mente levados em conta na formulação do 
ato; c) a análise cuidadosa da proposta, a ser 
feita por meio de um parecer; d) a legitimi-
dade da proposta, que precisa ser aprovada 
pelo setor competente da empresa (no caso 
de ato individual) ou pelos representantes 
do setor, na forma estatutária. 

tendo em vista que as regras se tornam 
mais legítimas na medida em que aumen-
ta a participação dos afetados por ela em 
sua formulação, especialmente através das 
audiências e consultas públicas no caso da 

proposta de lei, busca-se assegurar que elas 
sejam fruto de uma deliberação bottom-to
-up, isto é, de baixo (do setor regulado) para 
cima (Anpd). 

É fato que, à medida que a economia 
digital e da informação se fortaleceu, rou-
bou espaço da privacidade. A lgpd surge 
com o propósito de equilibrar essa disputa, 
estabelecendo, em parceria com os setores 
afetados, novos padrões regulatórios, capa-
zes de atender ao interesse público e indi-
vidual através da autorregulação regulada. 
enquanto exige-se do estado verdadeira 
transformação de suas políticas públicas e 
regulação, requer-se que os agentes priva-
dos adaptem suas políticas de governança 
e compliance, a fim de que se adequem ao 
novo quadro normativo. 

A nova lei, que deverá entrar em pleno 
vigor em agosto de 2020, iniciará a fiscaliza-
ção e a consequente aplicação de sanções 
e imposição do ressarcimento de danos, ao 
mesmo tempo que, desde já, possibilita que 
controladores e associações sejam prota-
gonistas do desafio de conformidade com 
a lgpd por meio da elaboração de seus 
próprios regulamentos os quais poderão ser 
validados pela Anpd, conferindo segurança 
jurídica para todos. mãos à obra.

*Flávio Henrique Unes Pereira, presidente 
da Comissão Especial de Proteção de 

Dados da OAB Federal. Doutor e mestre 
em Direito Administrativo. Advogado 

*Renan Cruvinel, mestrando em Direito 
Comercial – USP.  Advogado 

Fonte: Estadão
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cApA

ApesAr dA redução de 1,6% no totAl de cAsAmentos civis entre 2017 e 2018,
o número de cAsAmentos entre pessoAs de mesmo sexo Aumentou 61,7%

IBGE divulga a pesquisa
estatísticas do Registro Civil 2018



9

números
Apesar da redução de 1,6% no total de 
casamentos civis entre 2017 e 2018 (de 
1.070.376 para 1.053.467), o número de 
casamentos entre pessoas de mesmo sexo 
aumentou 61,7% no mesmo período, pas-
sando de 5.887 para 9.520. os casamentos 
entre pessoas do sexo feminino representa-
ram 58,4% dessas uniões. entre as regiões, 
o maior aumento foi observado no nordes-
te (85,2%) e o menor aumento, no centro
-oeste (42,5%).

já os divórcios aumentaram 3,2% en-
tre 2017 e 2018, passando de 373.216 
para 385.246. por tipo de arranjo familiar, 
46,6% das dissoluções se deram entre as 
famílias constituídas somente com filhos 
menores de idade. dos 166.523 divórcios 
concedidos para casais com filhos meno-
res, 24,4% tiveram guarda compartilha-
da, mas a predominância das mulheres na 
responsabilidade pelos filhos manteve-se, 
atingindo a proporção de 65,4%.

em 2018, do total de 2,98 milhões de 
registros de nascimentos feitos em cartó-
rios do Brasil, 2,89 milhões eram de nas-
cimentos ocorridos e registrados no ano e 
com a unidade da Federação de residência 
da mãe conhecida. em comparação com 
2017, houve um aumento em torno de 
1,0% nestes registros, porém, as regiões 
sul e sudeste tiveram quedas de 0,1% e 
0,4%, respectivamente, enquanto as regi-
ões nordeste (2,6%), norte (2,3%) e cen-
tro-oeste (2,0%) tiveram aumentos.

de 1998 a 2018, o percentual de nas-
cimentos cujas mães tinham menos de 24 
anos caiu (de 51,8% para 39,4%). já nas 
faixas etárias acima dos 30 anos houve ele-
vação (de 24,1% para 36,6%). na região 
norte, constatou-se o maior índice de re-
gistros de nascimentos de crianças cujas 
mães tinham até 24 anos. por outro lado, 
tanto na região sudeste como na sul foram 
observadas as maiores proporções de nas-
cimentos entre mães de 30 a 39 anos.

em 2018, cerca de 1,28 milhões de óbi-
tos foram registrados. enquanto a morta-
lidade de menores de 5 anos representou 

no mês de dezembro, o instituto Brasileiro 
de geografia e estatística (iBge) divulgou a 
pesquisa estatísticas do registro civil, um 
levantamento, de natureza censitária, de 
registros administrativos públicos de even-
tos vitais que foram oficializados por órgão 
competente. 

trata-se de uma pesquisa que aborda 
eventos vitais de interesse para a pesquisa 
os nascimentos vivos, óbitos, óbitos fetais, 
casamentos, divórcios judiciais e divórcios 
extrajudiciais. A relação com os cartórios 
é fundamental, já que toda a essência do 
estudo é levantada nos ofícios de registro 
civil de pessoas naturais, incluídos seus 
postos avançados ou sucursais onde são 
efetuados registros públicos de interesse, 
e nos tabelionatos de notas onde são la-
vradas escrituras de divórcios extrajudiciais.

É importante ressaltar que, além do 
iBge, os oficiais de registro civil encami-
nham gratuitamente informações dos re-
gistros a diversos órgãos públicos, como 
seade, inss, justiça eleitoral, ministério da 
justiça, ministério da defesa, secretaria es-
tadual da Fazenda e instituto de identifica-
ção. essa parceria é fundamental, já que o 
levantamento das estatísticas vitais da po-
pulação depende da constante atualização 
das bases de dados.

para essa atualização ser constante e efi-
ciente, o registro civil vem dedicando es-
pecial atenção ao desenvolvimento tecno-
lógico, propiciando a criação de portais de 
serviços eletrônicos compartilhados, que 
permitem, entre tantas funcionalidades, a 
localização eletrônica de registros e a expe-
dição de segundas vias de certidões digitais 
por cartórios.

A lei Federal 13.484/2017, sancionada 
pelo supremo tribunal Federal (stF) em 10 
de abril de 2019, tornou os cartórios de 
registro civil ofícios da cidadania, possibi-
litando a prestação de serviços que antes 
eram feitos apenas em órgãos públicos, 
como registro geral (rg), cadastro de 
pessoa Física (cpF), carteira nacional de 
Habilitação (cnH), passaporte, carteira de 
trabalho, entre outros.
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2,8% dos registros, os óbitos de pessoas de 
65 anos ou mais representaram 59,8% do 
total, evidenciando o processo de envelhe-
cimento populacional no país.

na faixa de 20 a 24 anos, as mortes por 
causas externas (homicídios, suicídios, aci-
dentes de trânsito etc.) atingiram, aproxi-
madamente, 11 vezes mais homens do que 
mulheres. de 2008 para 2018, a mortalida-
de por causas externas de homens de 15 a 
24 anos aumentou em 16 das 27 unidades 
da federação do país, com maiores aumen-
tos nos estados do norte e nordeste.

em 2019, o iBge adotou uma nova me-
todologia para o cálculo do sub-registro de 
nascimentos e óbitos, não comparável com 
a metodologia anterior. em 2017, a estima-
tiva de sub-registro de nascimentos foi de 
2,6%, enquanto o sub-registro de óbitos 
ficou em 4,1%.

A pesquisa estatísticas do registro civil 
investiga registros de nascimentos, casa-
mentos, óbitos e óbitos fetais informados 
pelos cartórios de registro civil de pessoas 
naturais, bem como os divórcios declara-
dos pelas varas de Família, Foros, varas cí-
veis e tabelionatos de notas do país. 

número de Casamentos 
Cai 1,6% entre 2017 e 2018
os brasileiros estão se casando menos. em 
2018, foram registrados 1.053.467 casamen-
tos civis, contra 1.070.376 de 2017 – uma re-
dução de 1,6%. Houve aumento apenas no 
nordeste (0,8%) e no centro-oeste (3,3%), 
todas as demais regiões tiveram queda.

mas o número de casamentos civis entre 
pessoas do mesmo sexo aumentou 61,7%, 
de 5.887 em 2017 para 9.520 em 2018, 
sendo que os casamentos entre pessoas do 
sexo feminino representaram 58,4% dessas 
uniões. o centro-oeste registrou o menor 
percentual de aumento nos casamentos ci-
vis dessa natureza (42,5%) e o nordeste, o 
maior (85,2%).

no Brasil, para cada 1.000 habitantes em 
idade de casar, em média, 6,4 pessoas se 
uniram por meio do casamento legal em 
2018. e a diferença das idades médias ao 
contrair a união nos casamentos de pesso-
as solteiras de sexos diferentes era de apro-
ximadamente 2 anos: os homens se uni-
ram, em média, aos 30 anos e as mulheres, 
aos 28 anos. já entre os cônjuges solteiros 
de mesmo sexo, a idade média ao contrair 
a união foi de aproximadamente 34 anos 
para os homens e 33 anos para as mulheres.

cApA

número de divórCios aumenta 
3,2% entre 2017 e 2018
o número de divórcios concedidos em 1ª 
instância ou por escrituras judiciais aumen-
tou 3,2% entre 2017 e 2018, passando de 
373.216 para 385.246. Assim, a taxa geral 
de divórcios aumentou de 2,5‰ (2017) 
para 2,6‰ (2018). entre as regiões, o su-
deste registrou a maior taxa geral de divórcio 
(3,1‰), ou seja, em torno de 3 divórcios para 
cada 1000 habitantes com 20 anos ou mais.

Houve ainda uma diminuição no tem-
po de duração dos casamentos: em 2008, 
os casamentos duravam, em média, 17 
anos, passando para 14 anos em 2018. 
Além disso, os homens se divorciam com 
43 anos, enquanto as mulheres, com 40 
anos, em média.

por tipo de arranjo familiar, 46,6% das 
dissoluções se deram entre as famílias 
constituídas somente com filhos menores 
de idade; 27,8% foram entre casais sem 
filhos; 17,3%, entre famílias somente com 
filhos maiores e 7,8%, entre famílias com 
filhos menores e maiores de idade.

aumenta o número de 
divórCios Com guarda 
Compartilhada, mas 
mãe ainda predomina na 
responsabilidade pelos filhos
Houve um aumento significativo do per-
centual de divórcios concedidos em 1ª ins-
tância entre casais com filhos menores em 
cuja sentença consta a guarda compartilha-
da dos filhos. dos 166.523 divórcios conce-
didos para casais com filhos menores, em 
2018, 24,4% tiveram guarda compartilha-
da. em 2014, essa proporção era de 7,5%.

Ainda assim, mantém-se a predominân-
cia das mulheres na responsabilidade da 
guarda dos filhos, que atingiu a proporção 
de 65,4%.

regiões sul e sudeste têm 
queda nos registros de 
nasCimento em 2018
do total de 2.983.567 registros de nas-
cimento efetuados em cartórios do Bra-
sil em 2018, cerca de 3% (83.716) eram 
registros relativos a pessoas nascidas em 
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mulheres estão 
esperando mais 
para terem filhos
Houve uma progressiva mudança na es-
trutura de faixa etária em que as mulheres 
têm filhos nas últimas duas décadas. de 
1998 a 2018, os percentuais de nascimen-
tos cujas mães tinham até 24 anos caíram, 
enquanto houve elevação nas faixas etá-
rias entre 30 e 44 anos.

em 1998, os nascimentos registrados 
eram de crianças cujas mães eram emi-
nentemente jovens, com 51,8% dos nas-
cimentos gerados por mães com idades 
até 24 anos. em 2008, houve diminuição 
relativa dos nascimentos com mães nessa 
faixa, representando 47,9%, e, em 2018, 
caiu para 39,4%. na faixa entre 25 e 29 
anos, a oscilação nesse período foi me-
nor, com aumento de 1998 a 2008, de 
24,2% para 25,2%, e queda para 23,7% 
em 2018. A partir dos 30 anos, as propor-
ções de nascimentos se elevaram, saindo 
de 24,1% em 1998 e chegando a 36,6% 
em 2018.

As diferentes regiões do Brasil expres-
sam realidades peculiares e desiguais 
entre si, não só em termos sociais, eco-
nômicos, mas também demográficos. na 
região norte, constatou-se o maior índice 
de registros de nascimentos de crianças 
cujas mães tinham até 24 anos. por ou-
tro lado, tanto na região sudeste como na 
sul, observaram-se as maiores proporções 
de nascimentos cujas mães tinham idades 
entre 30 e 39 anos.

mortalidade 
na infânCia 
segue em queda 
e Chega a 2,8%
entre 2008 e 2018, o volume de óbitos 
ocorridos e registrados no mesmo ano, 
com informação de sexo e idade, passou 
de 1.055.672 para 1.279.948, um aumen-
to de cerca de 21%. Ao se analisar a série 
histórica desde 1978 por idade, observa-
se uma queda significativa na proporção 
de óbitos de crianças menores de um ano 
e de menores de cinco anos, passando de 
26,9% e 32,6% para 2,4% e 2,8%, res-
pectivamente. por outro lado, com o en-
velhecimento populacional, os óbitos de 
pessoas com 65 anos ou mais passaram 
de 30,1% em 1978 para 59,8% do total 
de óbitos registrados em 2018.

sobremortalidade masCulina 
por Causas externas dos 20 
aos 24 anos CresCe 46,6%
A sobremortalidade masculina por causas 
externas (homicídios, suicídios, acidentes, 
afogamentos, quedas etc) no grupo de 20 
a 24 anos foi de aproximadamente 11,0 
vezes em 2018. ou seja, um indivíduo do 
sexo masculino de 20 anos tinha 11 ve-
zes mais chance de não completar os 25 
anos do que uma pessoa do sexo femini-
no. em 1988, este valor era de 7,3 vezes, 
configurando um acréscimo de 46,6% no 
período.

contudo, se forem considerados so-
mente os registros de óbitos por causas 
naturais no grupo de 20 a 24 anos, um 
homem de 20 anos teria 2,2 vezes mais 
chance de não completar os 25 anos do 
que uma mulher na mesma idade.

regiões norte e nordeste 
têm aumento nos óbitos
entre 2008 e 2018, analisando-se os re-
gistros de óbitos por causas externas em 
homens de 15 a 24 anos, houve aumentos 
em 16 das 27 unidades da Federação. os 
estados do norte e nordeste mostraram 
os maiores aumentos, com destaque para 
sergipe (113,8%), ceará (113,6%) e rorai-
ma (100,0%). por outro lado, houve que-
das significativas no paraná (-49,9%), espí-
rito santo (-45,4%) e são paulo (-37,8%).

queda no subregistro 
de nasCimentos e óbitos
em 2019, o iBge adotou uma nova meto-
dologia para mensurar o sub-registro de 
nascimentos e óbitos referente aos anos 
de 2015, 2016, 2017. A nova metodolo-
gia não é comparável com a metodologia 
anterior, cuja série histórica foi finalizada 
no ano de 2014.

A estimativa do sub-registro de nasci-
mentos foi de 2,6% em 2017, indicando 
que 97,4% dos nascimentos ocorridos em 
2017 foram registrados no mesmo ano ou 
até o 1º trimestre de 2018. em 2016, a 
estimativa de sub-registro de nascimentos 
foi de 3,2% e, em 2015, de 4,2%.

já a estimativa do sub-registro de óbi-
tos foi de 4,1% em 2017, indicando que 
95,9% dos óbitos ocorridos em 2017 fo-
ram registrados no mesmo ano ou até o 1º 
trimestre de 2018. em 2016, a estimativa 
de sub-registro de óbitos foi de 4,4% e, 
em 2015, de 4,9%.

anos anteriores ou com o ano de nasci-
mento ignorado.

Quando se consideram apenas os nasci-
mentos ocorridos e registrados em 2018 e 
com a unidade da Federação de residência 
da mãe conhecida, houve um crescimento 
de 1,0% em relação a 2017, passando de 
2.867.701 para 2.895.062.

cresceu o número de nascimentos re-
gistrados nas regiões nordeste (2,6%), 
norte (2,3%) e centro-oeste (2,0%), 
mas diminuiu no sudeste (-0,4%) e no 
sul (-0,1%). As maiores elevações foram 
observadas em roraima (13,4%), mato 
grosso (8,4%), Amapá (5,3%) e maranhão 
(5,2%). porém, o sudeste ainda concentra 
mais nascimentos: 39,4% do total do país, 
seguido pelo nordeste, com 28,3%; sul, 
com 13,7%; norte, com 10,2%; e centro
-oeste, com 8,4%.

Quanto ao mês de nascimento das 
crianças registradas, maio foi o campeão 
de natalidades (264.988) e novembro teve 
o menor número (222.722). A média men-
sal ficou em 241.654 registros.
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Vânia Maria Pacheco afirma que por trás do levantamento há todo um estudo acerca da 
mudança da realidade e dos hábitos da população

Anualmente, o iBge divulga a pesquisa es-
tatísticas do registro civil, um levantamen-
to sobre eventos vitais de interesse para a 
pesquisa os nascimentos vivos, óbitos, óbi-
tos fetais, casamentos, divórcios judiciais e 
divórcios extrajudiciais.

por trás do levantamento há todo um 
estudo acerca da mudança da realidade e 
dos hábitos da população. A pesquisa ain-
da é uma forma de orientar a tomada de 
decisões referentes a políticas públicas, já 
que trata de questões como a mortalida-
de infantil e porcentuais de mães que têm 
dado à luz cada vez mais tarde.

gerente de estudos e pesquisas sociais 
do iBge, vânia maria pacheco, formada 
em Administração de empresas, com mBA 
executivo em gestão na Administração 
pública com Ênfase em planos e projetos 
da Fundação getúlio vargas, fala sobre a 
importância da pesquisa e o que é levado 
em consideração.

cApA

vâniA mAriA pAcHeco, gerente de estudos e pesQuisAs sociAis do iBge, explicA como É 
reAliZAdA A pesQuisA estAtÍsticAs do registro civil

“A Pesquisa Estatísticas do Registro Civil é um 
levantamento oficializado por órgão competente”

“vale ressaltar, que o 
casamento civil e o divórcio, 

mudam o estado civil das 
pessoas, enquanto que a união 

estável seria uma situação 
conjugal possível para as 

uniões, porém sem alterar o 
estado civil. A união estável não 

é âmbito da pesquisa”
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Revista do Irpen/PR - A que se deve o 
fato de o número de casamentos civis 
ter diminuído e o de casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo ter aumenta-
do? Como estava, em média, a idade 
para contrair união nos últimos anos? 
Essa idade tem aumentado?
Vânia Maria Pacheco - A pesquisa esta-
tísticas do registro civil é um levantamen-
to, de natureza censitária, de registros ad-
ministrativos públicos de eventos vitais que 
foram oficializados por órgão competente. 
são eventos vitais de interesse para a pesqui-
sa os nascimentos vivos, óbitos, óbitos fe-
tais, casamentos, divórcios judiciais e divór-
cios extrajudiciais. ou seja, as informações 
sobre os eventos vitais são levantadas nos:
•	Ofícios	 (cartórios)	 de	 Registro	 Civil	 de	

pessoas naturais, incluídos seus postos 
avançados ou sucursais onde são efetua-
dos registros públicos de interesse.   va-
ras cíveis e de família, justiça itinerante e 
centros judiciário de solução de confli-
tos e cidadania – cejusc onde são julga-
dos processos de divórcios judiciais. 
•	 Tabelionatos	 (cartórios)	 de	 Notas	 onde	

são lavradas escrituras de divórcios extra-
judiciais.
•	Ofícios	 (cartórios)	 de	 Registro	Civil	 com	

Funções notariais, incluídos seus postos 
avançados ou sucursais, onde são efetu-
ados registros públicos de interesse.

Revista do Irpen/PR - A que fatores se 
deve a queda nos registros de nasci-
mento nas regiões Sul e Sudeste?
Vânia Maria Pacheco - A pesquisa levan-
ta informações estatísticas dos registros de 
casamentos civis e divórcios. não é realiza-
da entrevista com as pessoas que estão se 
casando ou divorciando, nem tampouco 
com a população em geral, portanto não 
nos cabe fazer esse tipo de avaliação. vale 
ressaltar, que o casamento civil e o divórcio, 
mudam o estado civil das pessoas, enquan-
to que a união estável seria uma situação 
conjugal possível para as uniões, porém 
sem alterar o estado civil. A união estável 
não é âmbito da pesquisa.

Revista do Irpen/PR - Por que as mu-
lheres estão esperando mais para ter 
filhos?

Vânia Maria Pacheco - na análise dos 
nascimentos, segundo a idade da mãe na 
ocasião do parto, nos anos de 1998, 2008 
e 2018, é possível verificar uma progressiva 
mudança na estrutura dos nascimentos no 
país. em 1998, os nascimentos registrados 
eram de crianças com mães eminentemen-
te jovens, sendo mais de 30,0% gerados 
entre aquelas de 20 a 24 anos de idade. em 
2008, nota-se uma diminuição relativa dos 
nascimentos cujas mães pertenciam a essa 
faixa etária, e um aumento daqueles cujas 
mães tinham 25 a 29 anos (25,2% do to-
tal). em 2018, a participação dos grupos de 
20 a 24 e 25 a 29 anos de idade equivalem 
a 24,5% e 23,7%, respectivamente. os da-
dos de 2018 também evidenciam o incre-
mento, em relação aos demais anos anali-
sados, da representatividade dos nascidos 
vivos registrados cujas mães tinham 30 a 
39 anos de idade, com relativa redução dos 
registros de filhos nascidos de mães mais 
jovens. tais resultados corroboram as ten-
dências, observadas nos censos demográ-
ficos, de redução das taxas de fecundidade 
das mulheres mais jovens.

Revista do Irpen/PR - A mortalidade 
na infância segue em queda. O que 
tem sido feito para esse índice cair a 
cada ano?
Vânia Maria Pacheco - em 2018, 
2.983.567 registros de nascimentos foram 
efetuados em cartórios no Brasil. desse 
total, 2.899.851* se referem a crianças 
nascidas em 2018 e registradas no mesmo 
ano**, e aproximadamente 3% (83.716) 
correspondem a pessoas nascidas em anos 
anteriores ou com o ano de nascimento 
ignorado. na comparação com o ano an-
terior, observou-se, no Brasil, um aumento 
aproximado de 1% no número de registros 
de nascimentos ocorridos no ano e com 
a unidade da Federação de residência da 
mãe conhecida.

o volume de óbitos ocorridos e registra-
dos no mesmo ano*** no Brasil, nos últimos 
10 anos, aumentou 21,2%, passando de 
1.055.672, em 2008, para 1.279.948, em 
2018. esse crescimento ocorreu em virtude 
da diminuição da mortalidade nas idades 
iniciais, o que fez com que um maior con-
tingente de indivíduos chegasse às idades 

finais, gerando, assim, um incremento no 
número de óbitos nas idades mais avança-
das, que apresentam mortalidade elevada.

A mortalidade é diferenciada por sexo, 
e, normalmente, a masculina é superior à 
feminina ao longo de toda a vida. contu-
do, em um determinado intervalo de idade, 
entre jovens e adultos jovens, esse diferen-
cial se acentua. As causas principais para 
o aumento dessa diferença são os óbitos 
por causas externas (homicídios, suicí-
dios, acidentes de trânsito, afogamentos, 
quedas acidentais etc.), que incidem com 
mais intensidade na população masculina. 
de acordo com a pesquisa estatísticas do 
registro civil, esses óbitos são registrados, 
segundo a sua natureza, como óbitos não 
naturais.

* Inclusive os registros sem especificação 
da Unidade da Federação de residência da 
mãe (39), residência ignorada (4 151) ou 
no estrangeiro (599), que somaram 4 789 
registros.
** A Lei n. 6.015, de 31.12.1973, prevê 
que o prazo para ser efetuado o registro 
em cartório seja ampliado para até três 
meses quando o lugar de nascimento 
da criança ou de residência da mãe 
for distante mais de 30 km da sede do 
cartório. Em observância à legislação, e 
pela dificuldade de se atestar a distância 
do lugar de residência ou de nascimento 
até o cartório, o IBGE adota como 
critério considerar que os registros de 
nascimentos de um determinado ano 
devem incluir os registros realizados até o 
terceiro mês do ano subsequente ao ano 
de ocorrência do nascimento.
*** Exclusive os óbitos sem declaração da 
idade ou do sexo da pessoa falecida.

“tais resultados corroboram 
as tendências, observadas 
nos censos demográficos, 
de redução das taxas de 

fecundidade das mulheres mais 
jovens”
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cApA

registros compilAdos nAs 7.732 unidAdes de registro civil dos 26 estAdos e do distrito FederAl 
FormArAm o rAnKing dAs preFerÊnciAs nAcionAis no pAÍs e em cAdA região BrAsileirA

nomes Compostos são os mais registrados
pelos Cartórios do Brasil em 2019
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Brasileiro gosta de escolher nome. e a 
maior prova disso é que cada vez mais pais 
e mães têm escolhido dois nomes para dar 
a seus filhos no momento do registro de 
nascimento. em 2019, os nomes compos-
tos foram a preferência nacional e ocupa-
ram as sete primeiras posições do ranking 
nacional com destaque para enzo gabriel, 
primeiro colocado, com 16.672 registros, 
joão miguel, na segunda posição, com 
15.082, e maria eduarda, terceira coloca-
da, com 12.063. veja abaixo o ranking na-
cional completo.

os nomes compostos desbancaram da 
lista antigas preferências nacionais, que já 
chegaram a ocupar o topo dos mais esco-
lhidos do país, como miguel, líder entre os 
homens em 2017 e segundo colocado ge-
ral em 2018, agora na oitava colocação, as-
sim como Alice, atualmente na 10º coloca-
ção entre as mulheres, mas que já chegou 
a liderar o ranking feminino em 2017 e ser 
a terceira entre as preferências do gênero 
em 2018.

o levantamento deste ano reuniu dados 
de todos os 7.732 cartórios de registro ci-
vil dos 26 estados brasileiros e do distrito 
Federal, que formaram uma base de mais 
de 2 milhões e 518 mil registros realiza-
dos até o dia 20 de dezembro, disponível 
a toda a sociedade através do portal da 
transparência no endereço www.registro-
civil.org.br 

preferênCias regionais
os nomes compostos também lideraram 
nas preferências regionais, ocupando as 10 
primeiras colocações em todas as cinco re-
giões do país. no sudeste e no nordeste, a 
preferência recaiu sobre o líder do ranking 
nacional, enzo gabriel, com 6.073 registros 
no primeiro e 6.150 no segundo. joão mi-
guel foi o nome mais escolhido nas regiões 
norte, com 861 registros, e centro-oeste, 
com 1.865 nascimentos. já na região sul, o 
nome de preferência dos pais foi pedro Hen-
rique, com 2.307 registros de nascimento.

o levantamento, que usou a central 
nacional de informações do registro civil 
(crc nacional) como base central – plata-
forma eletrônica que congrega os dados 
de cartórios de todo o país - identificou 

ainda que os nomes compostos lideraram 
a lista em 23 estados da Federação, sendo 
que joão miguel é líder em 13 unidades, 
enquanto enzo gabriel é o mais escolhido 
em 8 estados. 

nos três estados da região sul a liderança 
cabe a um nome simples: miguel no para-
ná e em santa catarina, enquanto Arthur 
é o nome mais escolhido no rio grande 
do sul. único estado fora da região sul a 
ter na liderança um nome simples, no es-
pírito santo a preferência também foi por 
miguel. são paulo e rio de janeiro foram os 
únicos estados onde a liderança do ranking 
de registros está com um nome feminino, 
maria eduarda. 

mudança de nome
mesmo com tamanha boa vontade dos 
pais na escolha do nome, há quem não 
goste do seu. mesmo que, em regra, o 
nome seja imutável, existem exceções em 
lei onde a alteração é possível. ela pode ser 
feita direto em cartório quando a pessoa 
completa a maioridade – entre 18 e 19 
anos – sem qualquer motivação, desde que 
não prejudique os sobrenomes de família. 
o mesmo vale para a pessoa transgênero/
transexual. também é possível a correção 
de nome, quando for comprovado erro evi-
dente no registro.

Alterações possíveis no sobrenome po-
dem acontecer quando a pessoa viúva so-
licita ao cartório para que volte a utilizar o 
seu nome de solteiro(a), mediante apresen-
tação de certidão de óbito do cônjuge, ou 
quando os pais de filhos menores pedem, em 
conjunto, a inclusão de sobrenome, nos ca-
sos em que o nome registrado originalmen-
te não refletir todas as linhagens familiares.

no casamento, é possível a inclusão de 
sobrenome do cônjuge, assim como no ato 
de reconhecimento de paternidade/mater-
nidade - biológica ou socioafetiva - tam-
bém é possível incluir sobrenome do pai ou 
da mãe, o mesmo ocorrendo na escritura 
de união estável, com posterior registro no 
cartório de registro civil.

As demais alterações, como exposição 
do nome ao ridículo ou proteção a teste-
munhas, só podem ser feitas via procedi-
mento judicial.

RANKING NACIONAL DE 
NOMES MAIS REGISTRADOS

10 NOMES MAIS 
FREQUENTES NO BRASIL 

enZo gABriel 16.672
joão miguel 15.082
mAriA eduArdA 12.063
pedro HenriQue 11.103
mAriA clArA 10.751
mAriA cecÍliA 9.570
mAriA juliA 9.448
miguel 9.436
mAriA luiZA 9.132
ArtHur 9.132
 

10 NOMES MASCULINOS 
MAIS FREQUENTES 

enZo gABriel 16.672
joão miguel 15.082
pedro HenriQue 11.103
miguel 9.436
ArtHur 8.525
joão pedro 8.372
Heitor 6.829
joão lucAs 6.557
dAvi lucAs 6.543
dAvi luccA 6.010

10 NOMES FEMININOS 
MAIS FREQUENTES 

mAriA eduArdA 12.063
mAriA clArA 10.751
mAriA cecÍliA 9.570
mAriA juliA 9.448
mAriA luiZA 9.132
AnA clArA  8.452
mAriA Alice 8.388
AnA juliA 8.232
HelenA 7.765
Alice  6.660
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Solenidade contou com a presença de autoridades dos poderes Legislativo e Judiciário

evento

evento reAliZAdo em Bonito, no mAto grosso do sul,
Focou nA importânciA dA AtividAde pArA A cidAdAniA,
pArA A constituição de direitos e pArA A desjudiciAliZAção

Registradores civis se reúnem
na 25ª edição do Congresso
nacional do Registro Civil
(ConARCI)
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“Acabamos de assumir a gestão 
da Arpen do mato grosso do 

sul com foco em trabalhar pela 
melhoria das condições de 

trabalho desta atividade, que é 
tão importante ao cidadão, mas 

que acaba por se inviabilizar 
estruturalmente em razão das 

gratuidades”

Marcus Vinicius Machado Roza,  
presidente da Arpen do Mato Grosso do Sul

Bonito (MS) - registradores civis de to-
dos o Brasil se reuniram na noite do dia 
22.11, em Bonito, no mato grosso do sul, 
para a abertura oficial da 25ª edição do 
congresso nacional do registro civil (co-
nArci), em solenidade que contou com 
a presença de autoridades dos poderes 
legislativo e judiciário e que focou na im-
portância da atividade para a cidadania, 
para a constituição de direitos e para a 
desjudicialização.

Após o presidente da Associação nacio-
nal dos registradores de pessoas naturais 
(Arpen-Brasil), Arion toledo cavalheiro jú-
nior declarar o evento oficialmente aber-
to, o atual presidente da Arpen do mato 
grosso do sul, marcus vinicius machado 
roza, deu boas-vindas aos participantes e 
destacou que a entidade inicia um novo 
ciclo estadual pelo fortalecimento do re-
gistro civil.

“Acabamos de assumir a gestão da Ar-
pen do mato grosso do sul com foco em 
trabalhar pela melhoria das condições de 
trabalho desta atividade, que é tão impor-
tante ao cidadão, mas que acaba por se 
inviabilizar estruturalmente em razão das 
gratuidades”, disse. “sou filho e neto de 
cartorários aqui no mato grosso do sul, es-
tou em uma unidade pequena, mas sou um 
apaixonado pela atividade”, disse.

na sequência, os registradores Édson 
spíndola, representando a confedera-
ção nacional de notários e registradores 
(cnr), e Ademar custódio, representando 
a Associação dos notários e registradores 
do Brasil (Anoreg/Br), deram boas-vindas 
aos participantes e deixaram recados im-
portantes pela busca do aprimoramento 
dos serviços.

“trago um recado do presidente cláudio 
marçal Freire, que esteve em reuniões em 
Brasília esta semana, e que retornou com o 

feedback da necessidade de interligação e 
evolução dos serviços digitais dos cartórios 
brasileiros”, disse custódio. “É preciso que 
tenhamos união e objetivos determinados 
para buscarmos as soluções que tanto o 
governo como a sociedade esperam de 
nós”, concluiu spíndola.

na sequência o deputado estadual no 
rio grande do sul, elizando sabino, falou 
sobre a criação da Frente parlamentar da 
justiça notarial e registral no estado e da 
necessidade de se trabalhar constantemen-
te os deputados, conscientizando-os sobre 
a atividade, suas demandas e realidades.

“vim trazer a vocês esta fala de apoio 
do poder legislativo, da necessidade de ter 
alguém trabalhando com vocês nas Assem-
bleias, porque o desconhecimento sobre a 
atividade é total, inclusive com inúmeros 
pré-conceitos arraigados”, disse. “Acabei 
de protocolar um novo projeto de lei, que 
cria o dia do notário e do registrador no rio 
grande do sul e tenho estado presentes em 
todos os eventos e reuniões da categoria 
para trazer este apoio do poder legislati-
vo”, disse.

Arion Toledo falou 
sobre as atividades 
realizadas pela Arpen-
Brasil ao longo de sua 
gestão, enfatizando 
a realização de 
seminários e as visitas 
aos Tribunais e suas 
corregedorias
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evento

corregedor-geral da justiça no estado do 
mato grosso do sul, o desembargador sér-
gio Fernandes martins falou na sequência, 
enfatizando o trabalho que vem sendo rea-
lizado em sua gestão no estado, destacan-
do especialmente a remodelação da tabela 
de emolumentos, vigentes desde 2003 “e 
que agora vai incorporar todas as inova-
ções do segmento extrajudicial dos últimos 
anos”, e a da renda mínima, que ainda não 
se encontra efetivada no estado.

“vamos cumprir a determinação do con-
selho nacional de justiça de efetivação da 
renda mínima para os cartórios deficitários, 
um atraso que finalmente o mato grosso 
do sul vai superar”, disse. outro ponto 
destacado pelo magistrado foi a premente 
abertura do concurso público para as dele-
gações extrajudiciais no estado. “venham 
fazer as provas, divulguem em seus esta-
dos, pois o mato grosso do sul estará de 
braços abertos para receber delegatários 
de todo o país”, disse.

presidente eleito do colégio de cor-
regedores gerais da justiça do Brasil, o 
desembargador alagoano Fernando tou-
rinho, atual corregedor-geral no estado, 
trouxe em sua fala a necessidade de enga-
jamento institucional da atividade. “os que 

estão aqui são muito importantes, mas a 
categoria é infinitamente maior do que os 
que estão presentes e é preciso que haja a 
participação maciça dos registradores, pois 
só quem está disposto a lutar é digno de 
merecer a sua atividade”, afirmou.

já a senadora da república pelo estado 
do mato grosso do sul, soraya thronicke 
destacou o papel do registro civil na efe-
tivação da cidadania brasileira e a capilari-
dade da atividade, agora designada ofícios 
da cidadania, e que pode prestar inúmeros 
serviços em parceria com o estado brasilei-
ro. “o próprio legislador reconheceu que 
não estamos diante de um simples balcão 
de registros, mas de uma unidade de cida-
dania do estado brasileiro”.

na sequência, a parlamentar falou sobre a 
nova proposta recém enviada ao parlamen-
to, que trata da desjudicialização de toda a 
execução civil por meio dos serviços extra-
judiciais. “este custo hoje supera a casa dos 
r$ 5 bilhões e sobrecarrega o poder judici-
ário que já não dá conta de tanta demanda, 
onerando ainda mais os cofres públicos”.

segundo a senadora, o parlamento bra-
sileiro sente falta de operadores do direi-
to – daqueles que exercem a prática dos 
serviços -, e que conhecem as dificuldades 

que uma legislação arcaica causa na vida 
das pessoas. “os cartórios são a única solu-
ção confiável para a desjudicialização. mas 
para isso é preciso que avancemos na área 
da tecnologia. o Brasil ficou muito tempo 
parado e a tecnologia não vai desacelerar 
para nos esperar. para sermos a solução 
que o Brasil precisa, a tecnologia deve estar 
em todos os serviços dos senhores”, disse.

coube ao presidente da Arpen-Brasil, 
Arion toledo cavalheiro júnior fechar os 
discursos inaugurais do evento, se refe-
rindo à força, capilaridade e importância 
dos serviços executados pelos cartórios de 
registro civil. “estamos em locais onde o 
estado não chega, nem o poder judiciário, 
nem o legislativo, atendendo ao cidadão, 
prestando orientação e mediando desde já 
conflitos e soluções nas mais diversas áreas 
do direito”, disse.

Arion toledo falou sobre as atividades re-
alizadas pela Arpen-Brasil ao longo de sua 
gestão, enfatizando a realização de semi-
nários e as visitas aos tribunais e suas corre-
gedorias, com foco em apresentar o regis-
tro civil, buscar melhorias para a atividade 
e aproximar o poder judiciário da realidade 
dos cartórios. “essas ações já estão renden-
do frutos, como os avanços nos convênios 

“o próprio legislador 
reconheceu que não 

estamos diante de um simples 
balcão de registros, mas 

de uma unidade de cidadania 
do estado brasileiro”

Soraya Thronicke, senadora da República 
pelo Estado do Mato Grosso do Sul

Senadora Soraya 
Tronicke destacou 

o papel do registro 
civil na efetivação da 

cidadania brasileira

“o desconhecimento sobre 
a atividade é total, inclusive 
com inúmeros pré-conceitos 

arraigados”

Elizando Sabino, 
deputado estadual no Rio Grande do Sul

Elizando Sabino, falou 
sobre a criação da 
Frente Parlamentar 
da Justiça Notarial e 
Registral no estado do 
Rio Grande do Sul
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dos ofícios da cidadania, junto ao inss e 
aos órgãos de identificação civil de estados 
como maranhão e paraná”.

por fim, falou sobre a necessidade de 
atenção especial à central de informações 
do registro civil (crc nacional) e sua base 
de mais de 170 milhões de registros de atos 
civis da população brasileira. “somos os 
responsáveis pela guarda das informações 
civis do cidadão e não vamos aceitar viola-
ções e ingerências de órgãos que queiram 
adentrar esta garantia civil da população. 
estejamos juntos, pois juntos somos fortes 
e unidos somos imbatíveis”.

 
selo de responsabilidade
o encerramento do conArci foi marcado 
pela cerimônia de premiação do selo de 
responsabilidade social do registro civil.

o concurso “responsabilidade social – o 
registro civil sempre ao lado da comunida-
de” teve como objetivos promover, incenti-
var e organizar nas comunidades onde os 
cartórios de registro civil estão inseridos, a 
prática de ações sociais em diversas áreas.

A escolha dos projetos vencedores, feita 
através de uma comissão julgadora, consi-
derou a importância, qualidade, impacto e 
a criatividade do projeto, além do reconhe-
cimento pela comunidade.

A solenidade contou com a participação 
do presidente da Arpen/Br, Arion tole-
do; da diretora nacional para Assuntos de 
responsabilidade social, márcia rosália 
schwarzer; da 1° secretária, elizabete re-
gina vedovatto; e da diretora regional de 
Barretos, Karen Zanotti de munno, mem-
bros da comissão de Avaliação.

As autoridades homenagearam três pro-
jetos vencedores nas categorias acessibili-
dade, educação e solidariedade, enquanto 
outros três titulares de serventias recebe-
ram o selo de responsabilidade social.

na categoria acessibilidade, o projeto de 
inclusão social de pessoas com deficiência 
visual feito no 2º ofício de registro civil de 

manaus (Am), foi o vencedor. A oficial do 
registro civil, maria da graça de miranda 
sales, recebeu o prêmio e agradeceu pela 
oportunidade.

“eu sempre busquei oferecer o melhor 
serviço para a população, e me senti mal 
quando percebi que não tinha ainda como 
oferecer isso para as pessoas com deficiên-
cia visual. então hoje me sinto feliz por essa 
conquista. o sentimento é de gratidão, 
prazer e satisfação” disse a registradora.

na categoria educação, foi premiado o 
projeto desenvolvido na “AedA - Associação 
escola de dança e Artes”, uma ong manti-
da pelos cartórios de cordeiro de tailândia 
(pA) e vivi cordeiro de mãe do rio (pA).  o 
oficial do cartório cordeiro e idealizador do 
projeto, marcus vinicius sousa cordeiro, 
contou que a ong oferece aulas gratuitas 
de dança, hip-hop e karatê, contudo, atu-
almente, se concentram nas aulas de ka-
ratê. o homenageado também ressaltou a 
satisfação pelo reconhecimento do projeto.

“estamos muito felizes pelo trabalho 
que conseguimos desempenhar na ong 
e pelo que ele representa no nosso esta-
do e no nosso município. Felizes também 
por poder representar todos os colegas do 
registro civil do estado do pará”, ressaltou 
marcus vinicius.

o ‘projeto Bebê solidariedade’ do 1º 

subdistrito do município de jaboticabal, 
localizado na cidade de são paulo, foi o 
vencedor na categoria solidariedade. o 
oficial Ademar custódio, que também é 
vice-presidente da Associação dos registra-
dores de pessoas naturais do estado de são 
paulo (Arpen/sp), esclareceu que o projeto 
consiste na arrecadação de roupas e outros 
itens necessários para crianças recém-nas-
cidas, e que também faz arrecadações de 
itens de casamento, que vão desde vestido 
de noivas, ternos, gravatas e até sapatos 
para casais carentes.

“estou muito feliz em receber esse prê-
mio. É um trabalho que venho realizando 
há quinze anos, de solidariedade, para as 
pessoas mais carentes da cidade. Aproveito 
a oportunidade para agradecer e parabe-
nizar a comissão organizadora do evento 
pelo prêmio e por mais um encontro mara-
vilhoso”, disse Ademar custódio.

também foram condecorados com o 
selo de responsabilidade social os projetos 
do registro civil das pessoas naturais de 
poço Fundo, em minas gerais; do 1º oficio 
de Boa vista, em roraima; e do registro ci-
vil das pessoas naturais do distrito de vila 
urucuba, em limoeiro, comunidade rural 
de pernambuco.

Ao final da cerimônia, Arion toledo 
anunciou que a próxima edição do conarci 
acontecerá na cidade de são paulo (sp) nos 
dias 3, 4 e 5 de setembro de 2020 e convi-
dou a todos para estarem presentes.

“estamos em locais onde 
o estado não chega, nem 
o poder judiciário, nem o 
legislativo, atendendo ao 

cidadão, prestando orientação 
e mediando desde já conflitos e 
soluções nas mais diversas áreas 

do direito”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

“eu sempre busquei oferecer o 
melhor serviço para a população 
e me senti mal quando percebi 

que não tinha ainda como 
oferecer isso para as pessoas 

com deficiência visual”

Maria da Graça de Miranda Sales, 
oficial do 2º Ofício de Registro Civil de 

Manaus (AM) 

Evento foi encerrado 
com um jantar de 
confraternização

“É preciso que tenhamos união 
e objetivos determinados 

para buscarmos as soluções 
que tanto o governo como a 
sociedade esperam de nós”

Édson Spíndola, registrador
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Reunião do comitê teve como pauta principal a simplificação de processos na emissão do 
certificado digital

A segunda reunião do comitê gestor da 
infraestrutura de chaves públicas Brasileira 
– cg icp-Brasil realizada no dia 3 de no-
vembro, na sede do instituto nacional de 
tecnologia da informação – iti, em Brasília, 
teve como pauta principal a simplificação 
de processos na emissão do certificado 
digital visando um maior alcance desta ro-
busta ferramenta tecnológica, que garante 
concomitantemente autenticidade, confi-
dencialidade, não repúdio, integridade e 
presunção legal de veracidade. 

“nesta reunião, endereçou-se uma in-
fraestrutura moderna com amparo jurídico 
para que todas as aplicações, tanto de go-
verno quanto da iniciativa privada, façam 
uso do certificado digital para um processo 
de digitalização do Brasil muito mais segu-
ro e adaptado às tecnologias existentes”, 
frisou o diretor-presidente do iti, marcelo 
Buz, ao encerrar a reunião, que teve todas 
as pautas aprovadas.

dentre as novidades está a simplifica-
ção do processo de certificação digital 
para pessoas jurídicas. como o certificado 
digital de uma empresa, por exemplo, é 
utilizado como assinatura por um represen-
tante legal daquela instituição, basta que 
a pessoa comprove o seu poder de repre-
sentação, como por meio da certidão sim-
plificada emitida pelas juntas comerciais. o 
procurador-chefe do iti, Alexandre munia, 
explicou que, desta forma, a previsão do 
uso do certificado digital de titularidade 
de uma organização deve estar sujeita ao 
regime de responsabilidade definido em lei 
quanto aos poderes de representação con-
feridos ao responsável pelo uso indicado 
do certificado.

outra definição que contribuirá para sim-
plificar a emissão do certificado digital aos 
usuários e reduzir a burocracia é a possi-
bilidade de se emitir um novo certificado 
digital a partir de um válido de forma ele-
trônica. caso o usuário já tenha a sua iden-
tificação biométrica e biográfica registrada 
nos bancos de dados dos prestadores de 
serviço Biométrico – psBios, será possível 
emitir outro certificado pelo site da Ac, va-
lidando seus dados a partir do documento 
digital que já está em vigor.

“esta possibilidade apoiou-se no que cha-
mamos informalmente de renovação e já 

tecnologiA

comitÊ gestor dA icp-BrAsil deFiniu tAmBÉm A possiBilidAde de se emitir
um novo certiFicAdo digitAl A pArtir de um válido de FormA eletrônicA

ItI aprova simplificação do procedimento
de certificados digitais no Brasil

existia na infraestrutura. o que se aprovou 
agora é a extensão para a emissão dos cer-
tificados mais de uma vez de forma eletrô-
nica após a identificação digital. essa etapa 
não deixará de existir, continua sendo obri-
gatória, mas apenas na primeira emissão”, 
salientou a diretora de Auditoria, Fiscaliza-

ção e normatização, ângela de oliveira.
para o diretor de infraestrutura de cha-

ves públicas, eduardo lacerda, as pautas 
analisadas e aprovadas pelo comitê gestor 
representam o começo de uma nova icp
-Brasil, “mais segura, moderna e acessível ao 
cidadão”.

“A icp-Brasil precisa 
se reestruturar. uma 

plataforma tecnológica 
nacional deve atender aos 
anseios da sua população, 

que quer menos burocracia, 
preços acessíveis, flexibilidade 

e com facilidade de uso”

Eduardo Lacerda, diretor de 
Infraestrutura de Chaves Públicas
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o que muda 
com a simplificação?

A certificação digital para 
pessoas jurídicas será 
simplificada. Será necessário 
apenas que a pessoa comprove 
o seu poder de representação, 
como por meio da certidão 
simplificada emitida pelas juntas 
comerciais;

O uso do certificado digital de 
titularidade de uma organização 
deve estar sujeita ao regime de 
responsabilidade definido em lei 
quanto aos poderes de represen-
tação conferidos ao responsável 
pelo uso indicado do certificado;

Agora será possível emitir 
um novo Certificado Digital a 
partir de um válido de forma 
eletrônica;

Empresas de auditoria 
independente passam a ter 
autorização para realizar a 
auditoria operacional das 
Autoridades Certificadoras - ACs 
de 1º nível e seus prestadores de 
serviço de suporte.

“o que se aprovou agora é a 
extensão para a emissão dos 
certificados mais de uma vez 
de forma eletrônica após a 

identificação digital”

Ângela de Oliveira, diretora de Auditoria, 
Fiscalização e Normatização

Os membros do Comitê Gestor ainda aprovaram outras medidas referentes a empresas 
de auditoria

Regras para a 
validação do alvará 
no Carimbo do Tempo 
e atualização das 
responsabilidades em 
caso de encerramento 
de atividade de AC 
foram outros temas 
discutidos na reunião

“A icp-Brasil precisa se reestruturar. 
uma plataforma tecnológica nacional deve 
atender aos anseios da sua população, que 
quer menos burocracia, preços acessíveis, 
flexibilidade e com facilidade de uso. É ne-
cessário o entendimento que ela precisa es-
tar presente e pode endereçar muito mais 
do que é hoje, como assinar transações em 
redes Blockchain, iot e daqui a pouco se 
reestruturar de novo, em uma revolução 
criptográfica que estar por vir”, comple-
mentou lacerda.

os membros do comitê gestor ainda 
aprovaram que as empresas de auditoria 
independente também realizem a auditoria 
operacional das Autoridades certificado-
ras - Acs de 1º nível e seus prestadores de 
serviço de suporte, de modo que esta au-
ditoria possa contemplar, em um único tra-
balho, os dois escopos exigidos: icp-Brasil 
e webtrust. Antes da decisão, a auditoria 
das entidades citadas somente poderia ser 
realizada pelo iti.

regras para a validação do alvará no ca-
rimbo do tempo, atualizações em docs 
icp e atualização das responsabilidades em 
caso de encerramento de atividade de Ac 
foram outros temas discutidos na reunião.

o cg icp-Brasil é composto por repre-
sentantes do governo e da sociedade civil 
em um modelo liberal e exerce a função de 
autoridade gestora das políticas do setor.

A segunda reunião do comitê gestor da 
icp-Brasil foi transmitida ao vivo e está dis-
ponível no canal do iti no Youtube. Acesse: 
https://www.youtube.com/user/itidigital.



22

jurÍdico

Corregedoria do Paraná decide pela possibilidade 
de repasse do IssQn ao usuário do serviço

1) trata-se de expediente acerca da pos-
sibilidade de repasse do valor do imposto 
sobre serviços de Qualquer natureza (iss-
Qn) ao usuário do serviço notarial ou de 
registro (id 4587473).

1.1) divulgado o ofício circular 108/2019 
(id 4608797), foram solicitados os escla-
recimentos (dos id 4625688, 4625701, 
4635611, 4636599, 4636610 e 4636640).

1.2) A registradora solange do rocio schier, 
do registro civil das pessoas naturais, títu-
los e documentos e civil das pessoas jurídi-
cas, relata ter dúvidas sobre a necessidade 
de lei municipal para permitir o repasse do 
iss ao usuário do serviço, diante do contido 
na lei estadual 19.350/2017 (id 4625688).

1.3) o instituto de estudos de protes-
to de títulos do Brasil – secção paraná 
apontou a existência de erro material, ao 
argumento, em resumo, de que: (a) a lei 
estadual 19.350/2017 inseriu o art. 49-A 
à lei 6.149/1970, para constar que “são 
considerados emolumentos e compõe o 
custo total dos serviços notariais e de re-
gistro, além dos constantes dos Anexos 
xi a xvi desta lei, a parcela dos valores 
tributários incidentes, instituídos pela lei 
do município da sede da serventia, por 
força de lei complementar Federal ou 
estadual”; (b) a lei estadual 15.600/2014 
de são paulo foi expressamente prevista 
no anteprojeto encaminhado pelo tj/pr à 
Assembleia legislativa, mas também em 
precedente do cnj sobre a matéria (pp 
0002715-83.2016.2.00.0000), onde reco-
nhecida a autorização para o repasse do 
issQn aos usuários; (c) o estado do paraná 
cumpre o requisito legal, mediante a lei 
19.350/2017, que alterou o regimento de 
custas e emolumentos, para permitir que o 
issQn incidente sobre os serviços notariais 
e de registro possa ser repassado aos usuá-
rios do serviço (id 4635611).

1.4) o tabelião Aramis de melo sá junior 
informa que em ponta grossa há autoriza-
ção para o repasse desde 2011, nos termos 
do art. 13-A da lei municipal 7.500/2003, 

com redação dada pela lei municipal 
10.851/2011 (id 4636599).

É o relatório.

2) passa-se, então, ao esclarecimento 
quanto a autorização para o repasse do is-
sQn aos usuários dos serviços notariais e 
de registro paranaenses, diante do previsto 
na lei estadual 19.350/2017.

3) o imposto sobre serviços de Qualquer 
natureza – issQn está previsto no art. 156, 
inciso iii, da constituição Federal de 1988, 
que atribuiu ao ente municipal a instituição 
do referido imposto, nos seguintes termos:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir 
impostos sobre:
(...)
III - serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos no art. 155, II, definidos 
em lei complementar.

4) A lei complementar 116/2003, que dis-
põe sobre o issQn, de competência dos 
municípios e do distrito Federal, aumen-
tou as hipóteses de incidência do impos-
to sobre serviços de Qualquer natureza, 
incluindo os emolumentos auferidos pelos 
atos notarias e de registro, nos seguintes 
termos:

21 – serviços de registros públicos, cartorá-
rios e notariais.

21.01 – serviços de registros públicos, car-
torários e notariais.

5) sobre o tema, cabe destacar que a 
constitucionalidade da cobrança do issQn 
sobre a atividade notarial e registral foi re-
conhecida pelo supremo tribunal Federal, 
no julgamento da Adi 3.089/dF. na opor-
tunidade, o stF ratificou a competência 
municipal e afastou a alegada imunidade 
pretendida pelos tabeliães e cartorários (a) 

DECISÃO Nº 4660178 - GC
SEI 0060974-97.2018.8.16.6000
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Provimento 292/2019

o Desembargador Luiz Cezar Nicolau, 
Corregedor da Justiça, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a previsão contida no § 
2º, art. 168, do código de normas do Foro 
extrajudicial;

CONSIDERANDO a necessidade de dar 
tratamento adequado aos casos de Ano-
malias de diferenciação sexual (Ads) por 
ocasião da lavratura do assento de nasci-
mento;

RESOLVE:

Art. 1º nos casos de diagnóstico de Ano-
malias de diferenciação sexual (Ads) em 
criança recém-nascida, deverá o registra-
dor civil, quando da lavratura do assento 
de nascimento, consignar o sexo como 
“ignorado”, em conformidade com a cons-
tatação médica retratada na declaração de 
nascido vivo (dnv).

Parágrafo único É possível, desde que 
haja solicitação da pessoa que declarar o 
nascimento, constar a expressão “rn de”, 
seguida do nome de um ou de ambos os 
genitores.

Art. 2º o assento de nascimento, definido 
o sexo da criança, será retificado diretamen-
te no registro civil em que foi lavrado, in-
dependentemente de autorização judicial.

CGJ-PR publica Provimento 
nº 292 sobre registro de 
bebês sem sexo definido

§ 1º o requerimento de retificação, que 
poderá ser também do nome, deverá ser 
acompanhado de laudo médico atestando 
o sexo da criança, e será formulado por 
qualquer de seus responsáveis.

§ 2º ocorrendo o falecimento da criança 
antes de concluído o procedimento de reti-
ficação, é facultada a retificação do nome, 
independentemente de laudo médico, por 
requerimento de qualquer um dos respon-
sáveis.

§ 3º o procedimento de retificação é gra-
tuito, ocasião em que também será infor-
mado o cpF da criança.

Art. 3º decorridos 90 (noventa) dias da 
data da lavratura do assento de nasci-
mento sem que tenha sido providenciada 
a retificação pelos responsáveis pela crian-
ça, o registrador civil deverá comunicar o 
representante do ministério público para 
as providências cabíveis e necessárias em 
proteção aos interesses e direitos daquela.

Art. 4º o presente provimento entrará em 
vigor na data de sua publicação.

publique-se.
registre-se.
cumpra-se.

curitiba, 03 de dezembro de 2019.

Des. Luiz Cezar Nicolau,
corregedor da justiça

7) no paraná, tem-se que o art. 6º da lei 
estadual 19.350/2017 acrescentou o art. 
49ª a lei estadual 6.149/1970, para fazer 
constar que: “são considerados emolumen-
tos e compõem o custo total dos serviços 
notariais e de registro, além dos constantes 
no Anexo ii, tabelas xi à xvi desta lei, a 
parcela dos valores tributários incidentes, 
instituídos pela lei do município da sede da 
serventia, por força da lei complementar 
Federal ou estadual” (grifei).

8) posta a questão nesses termos, consta-
ta-se que há autorização em lei estadual 
paranaense para que os notários e os regis-
tradores repassem aos usuários do serviço o 
valor do issQn. exige-se, para tanto, que a 
lei municipal institua a sua cobrança sobre 
a atividade notarial e de registro. nada mais.

9) expeça-se novo ofício-circular aos juízes 
corregedores do Foro extrajudicial e aos 
notários e registradores do estado, ins-
truído com cópia da presente deliberação, 
esclarecendo que está autorizado o repasse 
do issQn incidente sobre os serviços nota-
riais e de registro aos usuários do serviço em 
todo o paraná, desde que prevista a cobran-
ça do referido imposto em lei municipal.

10) Após, encerre-se o presente expedien-
te nesta unidade.

curitiba, 06 de dezembro de 2019.

Des. Luiz Cezar Nicolau, 
corregedor da justiça
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ao analisar a natureza do serviço prestado e 
(b) ao reconhecer a possibilidade do issQn 
incidir sobre emolumentos cobrados (base 
de cálculo).

6) portanto, os emolumentos recebidos pe-
los notários e registradores em contrapres-
tação pelos serviços prestados são passíveis 
de tributação pelo município (hipótese de 
incidência), mediante lei (reserva legal). ou 
seja, apenas lei municipal pode instituir a 
incidência do issQn sobre a atividade no-
tarial e registral.
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jurÍdico

Recomendação no 43, 
de 30 de outubro de 2019

dispõe sobre o procedimento prévio a ser 
observado por todos os registradores civis 
do país para a lavratura de registros de nas-
cimento e passaportes.

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

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e de normatização do poder judiciário dos 
atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, 
§ 4º, i, ii e iii, da constituição Federal);

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

CONSIDERANDO a competência do cor-
regedor nacional de justiça de expedir 
recomendações e outros atos normativos 
destinados ao aperfeiçoamento das ativida-
des dos serviços notariais e de registro (art. 
8º, x, do regimento interno do conselho 
nacional 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 as normas do provi-
mento n. 46, de 16/6/2015, da correge-
doria nacional de justiça, que dispõe sobre 
a central de informações de registro civil 
das pessoas naturais – crc;

CONSIDERANDO o avanço tecnológico, a 
informatização e a implementação de siste-
mas eletrônicos compartilhados e de siste-
ma de registro eletrônico que possibilitam 
a realização das atividades de registro me-
diante o uso de tecnologias da informação 
e comunicação;

CONSIDERANDO a possiblidade da ocor-
rência de fraudes na lavratura de registro 
de nascimento com fundamento na mes-
ma declaração de nascido vivo dnv;

CONSIDERANDO a necessidade de esta-
belecer um protocolo prévio de verificação 

das declarações de nascido vivo – dnv por 
todos os registradores civis do país, antes 
da lavratura dos registros de nascimento, a 
fim de garantir maior segurança jurídica na 
prática do ato;

CONSIDERANDO o decidido no pe-
dido de providências n. 0008479-
45.2019.2.00.0000,

RESOLVE:
Art. 1º recomendAr aos ofícios de re-
gistro civil de pessoas naturais de todo o 
território nacional que, antes da lavratura de 
qualquer registro de nascimento, seja realiza-
da consulta prévia à central de informações 
de registro civil das pessoas naturais – crc, 
a fim de verificar a existência de registro de 
nascimento lavrado com o mesmo núme-
ro de declaração de nascido vivo-dnv.

Parágrafo único. Havendo registro de 
nascimento anteriormente lavrado com o 
mesmo número da declaração de nascido 
vivo-dnv apresentado, o oficial de regis-
tro civil, titular, interino ou interventor, não 
lavrará o registro de nascimento, encami-
nhando cópias dos documentos apresenta-
dos pelo interessado e sua identificação às 
autoridades policiais e ao ministério público 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 2º os ofícios de registro civil de pes-
soas naturais que emitirem documentos de 

identificação dos cidadãos, mediante con-
vênio, credenciamento e matrícula com ór-
gãos e entidades governamentais privadas, 
na forma do provimento n. 66, de 25 de 
janeiro de 2018, deverão, antes da emissão 
de passaportes, efetuar consulta à central 
de informações de registro civil das pesso-
as naturais – crc, a fim de verificar a regu-
laridade do registro de nascimento e res-
pectiva declaração de nascido vivo - dnv.

Parágrafo único. sendo constatada a uti-
lização da mesma declaração de nascido 
vivo – dnv para a lavratura de mais de um 
registro de nascimento, deve o oficial de 
registro civil, titular, interino ou interventor 
agir na forma do parágrafo único do artigo 
anterior.

Art. 3º As corregedorias dos tribunais de 
justiça dos estados e do distrito Federal de-
vem fiscalizar o cumprimento desta reco-
mendação, instaurando procedimentos ad-
ministrativos em desfavor dos registradores 
que deixarem de observar as regras aqui es-
tabelecidas, sem prejuízo da comunicação 
e envio dos documentos às autoridades 
policiais e ao ministério público.

Art. 4º esta recomendação entra em vigor 
na data de sua publicação.

Ministro HUMBERTO MARTINS
corregedor nacional de justiça
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Câmara: CCJ aprova teste de paternidade com dnA de parentes
A comissão de constituição e justiça 
e de cidadania (ccj) aprovou no diA 
28.11, em caráter conclusivo, o projeto 
de lei 3248/12, da ex-senadora marisa 
serrano, que permite o teste de pater-
nidade a partir da coleta de dnA de 
parentes consanguíneos do investigado, 
quando o pai tiver morrido ou não puder 
ser localizado. A proposta segue para 
sanção presidencial, caso não haja recur-
so para votação no plenário.

A aprovação do projeto foi recomen-
dada pela relatora, deputada margarete 

coelho (pp-pi). “É razoável permitir que 
se estendam os testes genéticos para 
determinação da paternidade aos fami-
liares do suposto pai, nas hipóteses de 
falecimento ou desaparecimento”, argu-
mentou. “Ao direito de privacidade se 
sobrepõe o direito de reconhecimento 
do estado de filiação, que tem sérias re-
percussões na vida do registrado”, com-
pletou a deputada.

presunção de paternidade
de acordo com o projeto, o juiz convo-

cará para o exame, preferencialmente, 
os parentes de grau mais próximo. se 
eles se recusarem a fazer o teste, o juiz 
poderá decidir pela presunção de pater-
nidade, dependendo do contexto proba-
tório.

dados do conselho nacional de justi-
ça (cnj), com base no censo escolar de 
2011, apontam que há 5,5 milhões de 
crianças brasileiras sem o nome do pai 
na certidão de nascimento.

Câmara: Projeto permite que divorciados 
retomem nome de solteiro em qualquer época
o projeto de lei 5667/19 permite que o 
homem ou a mulher divorciados retor-
nem ao nome de solteiro, mesmo que 
o pedido não tenha sido feito à época 
da homologação do divórcio. A regra 
também vale para a dissolução da união 
estável. A proposta acrescenta a previsão 
no código civil.

o autor da proposta, deputado Bosco 
costa (pl-se), explica que essa previsão 

precisa estar definida em lei. costa apre-
sentou o texto com base em caso con-
creto, cuja decisão em primeira instância 
foi negada e precisou ser analisada por 
tribunal.

“Ao julgar o recurso, a 5ª câmara cível 
do tj/mg considerou que a lei 6.015/73 
admite a alteração do nome civil em ex-
ceções e quando há motivação, desde 
que a mudança não leve à perda de per-

sonalidade, à impossibilidade de identifi-
cação da pessoa nem prejudique tercei-
ro”, diz Bosco costa.

tramitação
o projeto, que tramita em caráter con-
clusivo, será analisado pelas comissões 
de seguridade social e Família; e de 
constituição e justiça e de cidadania.

Arpen-Brasil divulga nota oficial sobre recomendação n° 43, do CnJ
Nota Oficial sobre 
Recomendação n° 43, do CNJ

com o intuito de evitar fraudes e dupli-
cidade de registros realizados com base 
em uma única dnv, o conselho nacional 
de justiça editou, na data de hoje, reco-
mendação para que antes da lavratura 

de qualquer registro de nascimento, seja 
realizada consulta prévia à crc, a fim de 
verificar se há registro de nascimento la-
vrado com o mesmo número de declara-
ção de nascido vivo-dnv apresentada.

todas as medidas necessárias para via-
bilizar a consulta recomendada já estão 
sendo implementadas. Assim que a bus-

ca por dnv for disponibilizada, será feita 
nova comunicação aos registradores civis.

por hora, recomenda-se aos registra-
dores que efetuem busca pelo nome da 
mãe na base da crc, a fim de verificar 
se já houve registro de nascimento rela-
tivo a criança nascida na mesma data da 
dnv apresentada para registro.
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Fonte: Câmara dos Deputados

Fonte: Câmara dos Deputados
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os registros públicos dizem respeito aos 
atos registrados nos cartórios de registro 
civil das pessoas naturais, tais como os nas-
cimentos, casamentos, óbitos, emancipa-
ções, interdições, sentenças declaratórias 
de ausência, as opções de nacionalidade e 
as sentenças que deferirem a adoção, além 
das respectivas averbações e anotações, e 
estão regulados na lei n. 6.015/73. 

A retificação de registro civil, em sentido 
genérico, é a correção de informações ou 
dados constantes do assento, pressupon-
do-se a existência de erro. Há também a al-
teração do registro civil, relacionada ao es-
tado da pessoa, como na hipótese em que 
o interessado deseja modificação do seu 
gênero e nome ou somente de seu nome. 
neste caso, embora denominada como re-
tificação de registro civil, a ação ajuizada 
para essa finalidade não cuida de qualquer 
retificação, mas de alteração do nome ou 
do gênero da pessoa, conforme o pedido. 

Há que se distinguir a retificação, que 
pressupõe a existência de erros, como já 
dito, da restauração de assento de regis-

Artigo

por rogÉrio AlvAreZ de oliveirA

da retificação de registro civil e suas modalidades

tro civil, porquanto esta última pressupõe 
a perda ou extravio do registro, tal qual 
nos casos de inundação ou incêndio do 
cartório, redundando na destruição dos li-
vros registrários. não há que se confundir 
a restauração com o registro civil tardio, 
hipótese que demanda a demonstração da 
inexistência do registro por não haver sido 
lavrado em qualquer época. 

como é cediço, as retificações de regis-
tro civil podem ser realizadas pela via judi-
cial ou administrativa, conforme o caso. o 
artigo 13, inciso i, da lei 6.015/73 permite 
que alguns atos do registro civil possam ser 
praticados a requerimento verbal ou escri-
to dos interessados, independentemente 
de ordem judicial. no caso da via judicial, 
a ação deve ser ajuizada perante o foro 
de domicílio da pessoa interessada ou no 
foro do local do cartório onde se acha o 
assento. em regra, esse processo segue a 
jurisdição voluntária e deve ser postulado 
por advogado perante o juiz competente. 

A lei registral já possibilitava a modifica-
ção do nome e do assento sem a necessi-

dade de ação judicial, conforme disposto 
nos artigos 56 e 110, nos seguintes casos: 
i) o interessado que, no primeiro ano após 
ter atingido a maioridade civil, poderá alte-
rar o nome, desde que não prejudique os 
apelidos de família; ii) erros que não exijam 
qualquer indagação para a constatação; iii) 
erro na transposição dos elementos cons-
tantes em ordens e mandados judiciais, 
bem como de outros títulos; iv) inexatidão 
da ordem cronológica e sucessiva da nu-
meração do livro, da folha, da página, do 
termo e da data do registro; v) elevação de 
distrito a município ou alteração de suas 
nomenclaturas por força de lei. 

o pedido apresentado diretamente no 
cartório é registrado e deferido ou inde-
ferido pelo registrador. com a mudança 
introduzida pela lei 13.484/2017, deixou 
de ser necessária, inclusive, a oitiva do mi-
nistério público nesses casos de retificação 
administrativa de erros mais simples ou 
que não exijam qualquer indagação. se o 
oficial registrador entender que o caso en-
seja maiores indagações, deverá remeter a 
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parte para a via judicial. do indeferimento, 
contudo, cabe inconformismo pela par-
te interessada, caso em que o registrador 
remeterá os autos ao juiz corregedor per-
manente, que decidirá após a oitiva do mi-
nistério público. todavia, o pedido, nesse 
caso, ainda possui natureza administrativa, 
devendo ser observadas as hipóteses do re-
ferido artigo 110. 

outras situações ainda ensejam autoriza-
ção judicial, tais como: vi) as questões de 
filiação (art. 113); vii) averbação do patro-
nímico do companheiro pela mulher (art. 
57, §2º); viii) alteração de nome em razão 
de fundada coação ou ameaça decorrente 
de colaboração com a apuração de crime 
(art. 57, §7º e 58, parágrafo único); ix) 
averbação do nome de família do padras-
to ou da madrasta pelo enteado (art. 57, 
§8º); x) modificação de nome pelo inte-
ressado fundado em motivo relevante (art. 
57, caput); xi) substituição do prenome por 
apelidos públicos notórios (art. 58). 

se a correção depender da verificação 
do estado da pessoa natural (art. 103, 
lrp), ou seja, questões envolvendo filiação, 
como investigação ou desconstituição de 
paternidade, ou casamento, como nulida-
de ou anulação, a ação judicial deverá ser 
proposta perante o juízo da família com-
petente, seguindo o procedimento de ju-
risdição contenciosa. nos casos em que o 
interessado alegar que o nome de um de 
seus genitores constantes de seu assento 
de nascimento estiver completamente erra-
do, havendo dúvida quando à pessoa, será 
necessário o ajuizamento de ação de filia-
ção perante o juízo de família, não sendo 
possível a mera retificação perante o juízo 
de registros públicos. 

Há, ainda, a hipótese de decisão pelo 
juiz quando os pais não se conformarem 
com a recusa do oficial quanto ao preno-
me suscetível de expor ao ridículo a pes-
soa (art. 55, parágrafo único) (xii). nesse 
caso, a competência é do juiz corregedor 
permanente do cartório de registro civil de 
determinada região. 

em suma, os casos enumerados no art. 
110 da lei registrária podem ser objeto 
de retificação pela via administrativa. nas 
demais hipótese, a retificação deve ser ju-
dicial. vem prevalecendo o entendimento 
nas varas de registros públicos desta capi-
tal o entendimento de que para a correção 
pela via administrativa há que existir erro 
no assento e este deve ser evidente, de ní-

tida constatação mediante a confrontação 
da documentação apresentada, tal como, 
p.ex., para correção de erro do nome da 
pessoa constante de assento de casamento 
que não esteja exatamente com a mesma 
grafia constante de seu assento de nasci-
mento. se houver dúvida ou necessidade 
de dilação probatória, a parte deverá bus-
car a via judicial. 

É importante ressaltar que os registros 
públicos são regidos pelos princípios da 
anterioridade, continuidade e veracidade, 
dentro outros, de modo que, p. ex., se o 
nome constante do assento de nascimento 
de determinada pessoa não estiver repro-
duzido exatamente com a mesma grafia 
no assento de casamento, este último é 
que deverá ser retificado para se ajustar ao 
primeiro, por se tratar de registro lavrado 
posteriormente. somente por exceção - no 
caso de justificada necessidade - o juiz po-
derá deixar de observar o princípio da an-
terioridade, tomando-se o exemplo citado, 
para manutenção do nome tal como regis-
trado no assento lavrado posteriormente 
(assento de casamento). 

Há, ainda, a possibilidade de modifica-
ção do nome da pessoa no primeiro ano 
em que completada a maioridade civil, que 
poderá ser pleiteada pela via administrati-
va. esta via, contudo, constitui uma opção 
ao interessado, que poderá também fazê
-lo pela via judicial, segundo o princípio 
da inafastabilidade da jurisdição previsto 
no inciso xxxv, art. 5º, da cF (“a lei não 
excluirá da apreciação do poder judiciário 
lesão ou ameaça a direito”). 

por fim, uma vez determinada a retifica-
ção pelo juiz competente, a parte deverá 
encaminhar os mandados judiciais aos 
cartórios de registro civil para as devidas 
averbações, devendo comprovar nos autos 
haver cumprido com tal determinação no 
prazo assinalado. 

Quando chamado a intervir, o ministé-
rio público deverá permanecer atuando 
para zelar, nessas ações, pela observância 
dos princípios da legalidade, publicidade, 
segurança jurídica e eficácia dos atos jurí-
dicos, dignidade da pessoa humana, den-
tre outros.

Rogério Alvarez de Oliveira 
é promotor de Justiça do MP-SP 

e associado do Movimento do 
Ministério Público Democrático.
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