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Portal da Transparência 
a serviço da sociedade

A pandemia do novo coronavírus vem transformando o nosso meio e as relações há quatro 
meses. Os Cartórios de Registro Civil, como prestadores de serviços essenciais à população, 
vêm se adequando dia a dia, seguindo normas da Corregedoria Nacional de Justiça e da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado para poder continuar atendendo com qualidade e 
preservando a integridade física de nossos colaboradores e usuários.

Continuamos trabalhando incansavelmente para contribuir com a sociedade durante este 
cenário de crise. E nesta edição mostramos como o Portal da Transparência do Registro Civil, 
mantido pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-Brasil), vem 
se aprimorando para que o Poder Público, imprensa e cidadãos tenham acesso às informa-
ções de qualidade e que colaborem para traçar um panorama da pandemia no País.

No fim do mês de junho, o painel Especial Covid-19, que já contabilizava os óbitos causa-
dos pelo novo coronavírus e também os relacionados às mortes por doenças respiratórias, 
ganhou uma área que apresenta as mortes relacionadas a problemas cardiovasculares. As 
estatísticas foram desenvolvidas por meio de análise dos dados das declarações de óbitos 
da Central do Registro Civil (CRC Nacional) e da criação de um algoritmo de classificação 
hierárquica das causas de morte registradas nos documentos.

Dessa forma, o Registro Civil contribui para um mapeamento eficiente do impacto da 
pandemia em diferentes áreas e para o desenvolvimento de novas políticas de saúde pú-
blica. No caso das doenças cardiovasculares, os dados auxiliaram na criação da campanha 
“Infarto não respeita quarentena”, da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista (SBHCI), para alertar a sociedade sobre os riscos do infarto. 

Outra novidade que trazemos nesta edição é a aprovação da Lei estadual que autoriza 
o uso de cartões como meio de pagamento nos cartórios do Paraná. A medida permitirá 
que os usuários parcelem em até 12 vezes emolumentos pagos nas serventias do Estado. 
Considero a Lei um avanço, uma vez que o usuário tem mais uma oportunidade de legalizar 
seus documentos.

Por fim, gostaria de mencionar que o Registro Civil se orgulha 
de continuar contribuindo com a sociedade com informações 
transparentes e de qualidade e levando nossos serviços ao maior 
número de pessoas.

Boa leitura!

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR

“Dessa forma, o Registro Civil contribui para um mapeamento 
eficiente do impacto da pandemia em diferentes áreas e para o 
desenvolvimento de novas políticas de saúde pública. No caso 
das doenças cardiovasculares, os dados auxiliaram na criação 

da campanha “Infarto não respeita quarentena”, da Sociedade 
Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), 

para alertar a sociedade sobre os riscos do infarto.”
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Por meio da Portaria nº 135/2020, publi-
cada no último dia 14 de maio, a Secre-
taria da Aquicultura e Pesca do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
do Governo Federal incluiu a Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil) na lista de agentes 
validadores dos documentos de pescado-
res em todo o País. Segundo a normativa, 
os agentes listados poderão atuar na vali-
dação dos documentos apresentados por 
meio do Sistema de Registro Geral da Ativi-
dade Pesqueira (SisRGP). 

o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge 
Seif Junior.

“Esse convênio com a Secretaria da Pes-
ca mostra a grande confiança que o Go-
verno Federal deposita na credibilidade que 
os Cartórios de Registro Civil têm perante a 
sociedade brasileira. Espero que este con-
vênio sirva de exemplo para vários outros 
que acontecerão ao longo deste ano”, 
também comenta o presidente da Arpen-
-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Júnior.

O Registro Geral de Atividade Pesqueira 
(RGP) é um instrumento do Governo Fede-
ral que visa a gestão e o desenvolvimento 
sustentável da atividade pesqueira no País. 
O RGP legaliza os usuários para o exercí-

PORTARIA Nº 135/2020 DA SECRETARIA DA AQUICULTURA E PESCA 
INCLUIU A ARPEN-BRASIL NA LISTA DE AGENTES VALIDADORES

Cartórios de Registro Civil 
são habilitados a realizar a validação 
de documentos dos pescadores

NACIONAL

“Tanto a Arpen-Brasil como o 
INSS foram incluídos no fluxo 

dos procedimentos do RGP para 
dar mais celeridade e segurança 
aos procedimentos realizados” 

Jorge Seif Junior, 
secretário de Aquicultura e Pesca

Segundo o secretário de Aquicultura e 
Pesca, Jorge Seif Junior, a validação da 
documentação tem como finalidade dar 
maior confiabilidade às informações 
e documentações apresentadas pelos 
interessados“O intuito é que os agentes validadores 

credenciados possam validar a documen-
tação apresentada no âmbito do Registro 
Geral da Atividade Pesqueira (RGP). Tanto 
a Arpen-Brasil como o INSS foram incluídos 
no fluxo dos procedimentos do RGP para 
dar mais celeridade e segurança aos pro-
cedimentos realizados, considerando que 
ambos têm capilaridade nos estados, facili-
tando o acesso aos pescadores e reduzindo 
os custos com os possíveis deslocamentos 
até as Superintendências Federais de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento”, afirma 
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O secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pela a Lei 
nº 13.844, de 18 de junho de 2019, tendo em vista o disposto nos incisos I a XI do Art. 
3º da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, no Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro 
de 2020, na Instrução Normativa nº 12, de 13 de março de 2020 e CONSIDERANDO o 
constante dos autos do processo nº 21000.029642/2020-12, resolve:

Art. 1º Divulgar a relação dos agentes validadores devidamente credenciados, até a 
presente data, para atuarem no âmbito de validação de documentos apresentados por 
meio do Sistema de Registro Geral da Atividade Pesqueira, conforme descrito abaixo:

I - Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS; 

II - Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais - ARPEN.
Parágrafo único. A Secretaria de Aquicultura e Pesca disponibilizará em seu site oficial a 
relação completa de todos os locais de validação, do respectivo agente validador.

Art. 2º O agente validador poderá, a seu critério, efetuar a cobrança de tarifa direta-
mente do interessado, referente aos serviços prestados, desde que não seja um órgão 
da seguridade social.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jorge Seif Junior

NORMATIVA PUBLICADA EM 14 DE MAIO INCLUI 
A ARPEN-BRASIL NA LISTA DE AGENTES VALIDADORES

Portaria nº 135 divulga a relação dos agentes 
validadores credenciados pela Secretaria 
de Aquicultura e Pesca do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

“Espero que este convênio sirva 
de exemplo para vários outros 

que acontecerão ao longo 
deste ano” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

Segundo o presidente da Arpen-Brasil, 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior, o convênio 
com a Secretaria da Pesca mostra a 
grande confiança que o Governo Federal 
deposita nos Cartórios de Registro Civil

cio da atividade pesqueira com o creden-
ciamento das pessoas físicas ou jurídicas e 
também das embarcações para exercerem 
essas atividades.

Segundo Seif Junior, a validação da 
documentação pelos agentes tem como 
finalidade dar maior confiabilidade às in-
formações e documentações apresentadas 
pelos interessados, trazendo maior segu-
rança jurídica para o administrado e para 
a Administração Pública, além de diminuir 
exponencialmente as fraudes. “Após o in-
teressado inserir no sistema a documenta-
ção exigida, deverá comparecer fisicamen-
te a um agente validador e apresentar toda 
documentação já inserida no sistema para 
validação”, explica ele.

Com a publicação da Portaria nº 
135/2020, a Arpen-Brasil poderá proceder 
com a homologação deste convênio junto 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para 
que os registradores civis possam exercer 
esta atribuição relacionada à identificação 
de pessoas.

Segundo dados do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento existem hoje 
991.441 pescadores artesanais ativos cadas-
trados no Sistema Informatizado do Registro 
Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP), sendo 
o Pará o Estado com o maior número de re-
gistros: 247.414 pescadores.
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O Governo do Estado do Paraná sancionou, 
no último dia 26 de maio, a Lei Estadual 
nº 20.224/2020, que possibilita o uso de 
cartões de débito e crédito como meio de 
pagamento nos cartórios do Paraná. De 
acordo com a normativa, as serventias ex-
trajudiciais poderão disponibilizar a opção 
para os clientes interessados neste meio de 
pagamento. 

Segundo o autor do projeto que deu 
fruto à Lei, deputado estadual Paulo Litro 
(PSDB-PR), a medida surgiu a partir de con-
versas com representantes de cartórios e 
com a população do Estado, que aponta-
ram que a operação com cartões permiti-
riam ao cidadão uma maior capacidade de 
organização, prazo e flexibilidade com seus 
gastos, além de também permitir maior ar-
recadação de tributos sem ônus ao Estado 
do Paraná.

MEDIDA PERMITIRÁ QUE USUÁRIO PARCELE EM ATÉ 12 VEZES 
EMOLUMENTOS PAGOS NAS SERVENTIAS DO ESTADO

Lei estadual autoriza uso de cartões de crédito
como meio de pagamento nos cartórios do Paraná

LEGISLAÇÃO

“O projeto de lei, como costuma ocor-
rer dentro da Assembleia, foi bastante 
discutido dentro das comissões e recebeu 
muitas contribuições, especialmente do 
deputado Homero Marchese, que assina 
como coautor, para garantir a constitucio-
nalidade e legalidade da proposta. Acre-
dito que a sanção do projeto demonstra 
a importância dele para o Estado e, sem 
dúvidas, cumpre com o principal objetivo, 
que era permitir aos cartórios a possibili-
dade de disponibilizarem pagamentos por 
meio de operação de crédito e débito”, 
explica ele.

“A recente aprovação da Lei que autoriza 
o parcelamento de valores dos emolumen-
tos nos cartórios, com repasse para os usu-
ários, das taxas, eu considero um avanço 
em nosso Estado, especialmente porque o 
usuário tem mais uma oportunidade de le-

galizar seus documentos”, também comen-
ta a presidente do Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná, 
Elizabete Regina Vedovatto.

A Lei Estadual nº 20.224/2020 também 
estabelece que os valores efetivamente 
cobrados pela empresa credenciadora do 
cartão poderão ser repassados ao usuário 
que optar por esse meio de pagamen-
to, em consonância com a Lei Federal nº 
13.455/2017, sendo adicionados aos valo-
res dos emolumentos e tributos incidentes 
sobre os serviços. 

No uso do cartão de crédito, o usuário 
poderá realizar o pagamento em até 12 
parcelas mensais e sucessivas, e caberá ao 
cartório informar aos usuários os valores 
cobrados pela empresa credenciadora do 
cartão antes da contratação dos serviços, 
discriminando no final a importância cor-



7

até 12 vezes, aliviando um custo que antes 
era imediato, e permitindo ao consumidor 
poder verificar o formato de pagamento 
que seja mais adequado para sua realida-
de”, comenta Paulo Litro.

Para disponibilizar o meio de pagamen-
to, os cartórios deverão realizar contratos 
ou convênios com empresas que forneçam 
mecanismos, softwares e ferramentas de 
forma não onerosa ao Estado, mas a Lei 
não torna obrigatória a disponibilização 
do pagamento por meio de cartões nos 
cartórios. “É uma opção facultativa, mas o 

“O usuário dos serviços, com a 
possibilidade de parcelar o valor 

dos emolumentos, pode tirar 
das gavetas os documentos que 
estava deixando de regularizar 
por não ter condições de pagar 

em uma única parcela” 

Elizabete Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

Para a presidente do Irpen/PR, Elizabete 
Vedovatto, a normativa é um avanço 
e pode ajudar o usuário dos serviços a 
legalizar seus documentos

“O grande benefício para 
o consumidor é que isso 

permite maior planejamento 
e segurança nas transações, 

uma vez que a possibilidade de 
pagamento nos cartões reduzirá 

a circulação de dinheiro em 
espécie” 

Paulo Litro, 
deputado estadual pelo PSDB

O deputado estadual Paulo Litro (PSDB-
PR) é um dos autores do projeto de 
lei que deu origem à Lei Estadual nº 
20.224/2020

grande benefício deste projeto é que an-
teriormente os cartórios não tinham a per-
missão para disponibilizar pagamento por 
meio de operação de crédito ou débito e 
agora possuem amparo legal para oferecer 
esses formatos aos consumidores”, explica 
o deputado.

Segundo a presidente do Irpen/PR, o 
setor jurídico da entidade estará à dispo-
sição dos registradores civis que tenham 
qualquer dúvida sobre como implementar 
o meio de pagamento em sua serventia. O 
Irpen/PR também já planeja a divulgação 
de um informativo sobre o tema.

respondente no recibo da prestação dos 
serviços. 

“O usuário dos serviços, com a possibili-
dade de parcelar o valor dos emolumentos, 
pode tirar das gavetas os documentos que 
estava deixando de regularizar por não ter 
condições de pagar em uma única parcela. 
E essa mudança também é positiva para as 
serventias, pois as pessoas podendo parce-
lar o valor deixarão de pedir tanta gratuida-
de, sendo o parcelamento, um facilitador 
que beneficia ambas as partes”, afirma Eli-
zabete.

“O grande benefício para o consumidor 
é que isso permite maior planejamento e 
segurança nas transações, uma vez que a 
possibilidade de pagamento nos cartões 
reduzirá a circulação de dinheiro em espé-
cie. Outro benefício é que o pagamento no 
cartão de crédito poderá ser parcelado em 
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Filiado desde 2011 ao Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB), Paulo Henrique 
Coletti Fernandes, mais conhecido como 
Paulo Litro, foi eleito presidente estadual 
do partido em maio de 2019. Com apenas 
28 anos de idade, o jovem político, que é 
formado em Direito pela Universidade Posi-
tivo, ingressou na Assembleia Legislativa do 
Paraná em 2014, com 60.918 votos, sendo 
reeleito em 2018, com 61.791 votos. 

Em entrevista à Revista do Irpen/PR, 
Paulo Litro fala sobre a criação do projeto 
de lei n° 551/2019, que deu origem à Lei 
Estadual nº 20.224/2020, que possibilita o 
uso de cartões de débito e crédito como 
meio de pagamento nos cartórios extraju-
diciais do Paraná, além de avaliar os servi-
ços prestados nas serventias. 

Revista do Irpen/PR – Por que o se-
nhor decidiu criar o Projeto de Lei n° 
551/2019 e qual a sua importância?
Paulo Litro - Como presidente da Co-
missão de Indústria, Comércio, Emprego e 
Renda da Assembleia Legislativa do Paraná, 
tenho mantido um diálogo constante com 
diferentes segmentos do Estado, buscando 
identificar demandas que tragam benefí-
cios para o consumidor. Este projeto de lei 
surgiu a partir de conversas com o vice-pre-
sidente da Associação dos Registradores de 
Imóveis do Paraná (Aripar), Patrick Gaspare-
to, bem como de situações que nos foram 
apresentadas tanto pela população quanto 
por representantes do setor cartorário, que 
indicaram que as operações de crédito e 

débito permitiriam ao cidadão maior capa-
cidade de organização, prazo e flexibilidade 
com seus gastos. Somado a isso, a medida 
também permite maior arrecadação de tri-
butos sem ônus ao Estado do Paraná.

Revista do Irpen/PR – Como o senhor 
avalia a sanção da Lei 20.224/2020? 
O texto condiz com os objetivos do 
projeto?
Paulo Litro - O Projeto de Lei, como cos-
tuma ocorrer dentro da Assembleia, foi 
bastante discutido dentro das comissões 
e recebeu muitas contribuições, especial-
mente do deputado Homero Marchese 
(PROS), que assina como coautor, para ga-
rantir a constitucionalidade e legalidade da 
proposta. Acredito que a sanção do projeto 
demonstra a importância dele para o Esta-
do e, sem dúvidas, cumpre com o principal 
objetivo, que era permitir aos cartórios a 
possibilidade de disponibilizarem paga-
mentos por meio de operação de crédito 
e débito.

AUTOR DO PROJETO DE LEI QUE DEU ORIGEM À LEI ESTADUAL Nº 20.224/2020, O DEPUTADO ESTADUAL 
PAULO LITRO DESTACA A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS SERVENTIAS DO PARANÁ

“Acredito que seja indiscutível a 
importância dos cartórios extrajudiciais”

LEGISLAÇÃO

“O grande benefício deste 
projeto é que anteriormente 

os cartórios não tinham a 
permissão para disponibilizar 

pagamento por meio de 
operação de crédito ou débito 
e agora possuem amparo legal 
para oferecer esses formatos 

aos consumidores”

Revista do Irpen/PR – A Lei estabelece 
a possibilidade do emprego de car-
tões de crédito e débito nos cartórios 
extrajudiciais. Desta forma, o uso é 
facultativo nas unidades?
Paulo Litro - É uma opção facultativa. O 
grande benefício deste projeto é que an-
teriormente os cartórios não tinham a per-
missão para disponibilizar pagamento por 
meio de operação de crédito ou débito e 
agora possuem amparo legal para oferecer 
esses formatos aos consumidores.

Revista do Irpen/PR – A Lei também 
estabelece que a inclusão dos novos 
meios de pagamento somente será 
realizada a partir de contratos e con-
vênios firmados. Desta forma, os car-
tórios terão um prazo para se adaptar 
à nova legislação?
Paulo Litro - A Lei entra em vigor 90 dias 
após a sua publicação, permitindo tempo 
para o Poder Judiciário se adequar à norma-
tiva, uma vez que ela cria uma nova forma de 
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Dispõe sobre a possibilidade do emprego de cartões de débito e crédito como meio de 
pagamento nos cartórios extrajudiciais do Estado do Paraná e dá outras providências.
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza os Cartórios Extrajudiciais do Estado a disponibilização de cartões de 
débito e crédito como meio de pagamento dos seus serviços.

§ 1º Os valores efetivamente cobrados pela empresa credenciadora do cartão poderão 
ser repassados ao usuário que optar por esse meio de pagamento, em consonância 
com a Lei Federal nº 13.455, de 26 de junho de 2017, sendo adicionados aos valores 
dos emolumentos e tributos incidentes sobre os serviços.

§ 2º Os Cartórios Extrajudiciais informarão aos usuários os valores cobrados pela em-
presa credenciadora do cartão antes da contratação dos serviços e, ao final, discrimina-
rão a importância correspondente no recibo da prestação dos serviços.

§ 3º Os Cartórios Extrajudiciais garantirão aos usuários a possibilidade de realizar pa-
gamentos por meio de cartão de crédito em até doze parcelas mensais e sucessivas.

Art. 2º O emprego do meio de pagamento previsto nesta Lei somente poderá ser 
realizado a partir de contratos ou convênios firmados com empresas que forneçam 
mecanismos, softwares e ferramentas de forma não onerosa ao Estado.

Art. 3º A fiscalização do previsto nesta Lei será realizada pelos órgãos públicos nos 
respectivos âmbitos de atribuições.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Palácio do Governo, em 26 de maio de 2020.

Carlos Massa Ratinho Junior – Governador do Estado 

Guto Silva – Chefe da Casa Civil 

Paulo Litro – Deputado Estadual 

Homero Marchese – Deputado Estadual

PUBLICADA EM 26 DE MAIO DE 2020, 
LEI ENTRA EM VIGOR 90 DIAS APÓS A DATA

Lei Estadual nº 20.224 estabelece o uso de 
cartões de débito e crédito para pagamentos 
em cartórios extrajudiciais do Paraná

“Vejo um movimento 
importante dentro do segmento 
dos cartórios extrajudiciais para 

buscar um aprimoramento 
constante em seus serviços”

pagamento. Em relação aos cartórios extra-
judiciais, vale lembrar que a disponibilização 
do pagamento em cartão é facultativa, desta 
forma, fica a encargo dos responsáveis defi-
nirem se irão ou não adicionar esse serviço.

Revista do Irpen/PR – Como a inclusão 
de novas formas de pagamento nos 
cartórios extrajudiciais pode benefi-
ciar o cidadão?
Paulo Litro - O grande benefício para o 
consumidor é que isso permite maior plane-
jamento e segurança nas transações, uma 
vez que a possibilidade de pagamento nos 
cartões reduzirá a circulação de dinheiro em 
espécie. Outro benefício é que o pagamento 
no cartão de crédito poderá ser parcelado 
em até 12 vezes, aliviando um custo que an-
tes era imediato, e permitindo ao consumi-
dor poder verificar o formato de pagamento 
que seja mais adequado para sua realidade.

Revista do Irpen/PR – Qual a sua ava-
liação dos serviços prestados pelos 
cartórios extrajudiciais do Estado do 
Paraná?
Paulo Litro - Os cartórios dão confiabili-
dade às relações contratuais, uma vez que 
representam uma garantia do Estado de que 
o documento ou contrato é válido. Acredito 
que seja indiscutível a importância dos car-
tórios extrajudiciais, que atuam desde o re-
gistro de imóveis, documentação e todos os 
tipos de contratos que a população parana-
ense possa precisar. Vejo um movimento im-
portante dentro do segmento dos cartórios 
extrajudiciais para buscar um aprimoramen-
to constante em seus serviços, procurando 
melhorar a estrutura e oferecer diferentes 
formatos de atendimento para facilitar o 
acesso da população. 
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Na cidade de Maringá, no norte do Para-
ná, há um nome conhecido por todos os 
habitantes. Desde nascimentos, casamen-
tos e até óbitos, existe uma assinatura que 
marcou momentos importantes na história 
de milhares de maringaenses ao longo dos 
anos: Maria Regina Diogo Pereira. Nascida 
em Fortaleza, Ceará, no dia 19 de maio 
de 1933, dona Regina – como é conheci-
da na cidade – acabou se tornando uma 
referência no Registro Civil, deixando seu 
nome como uma verdadeira herança para 
a cidade paranaense.

Sua história no Registro Civil começa em 
1957, ano em que dona Regina se mudou 
para a cidade de Londrina com sua família. 
Viveu na cidade por mais de dez anos junto 
com o esposo e seus três filhos, um meni-
no e duas meninas, constituindo um belo 
laço familiar e vínculos de amizade durante 
o período. 

Em torno de 1968 e 1969, dona Regina 
teve a oportunidade de prestar concurso 
público para cartório. Por conta da dificul-
dade financeira que vivenciava na época, 
enxergou na possibilidade de trabalhar em 
cartórios uma forma de mudar o rumo de 
sua vida e de experimentar novas habilida-
des. Assim, passou a se dedicar profunda-
mente aos estudos e a buscar auxílio entre 
os cartorários de Londrina. 

Durante o período preparatório para 
o teste, dona Regina pesquisou muito e 
aprendeu na prática tudo sobre os serviços 
prestados pelos cartórios: como se lavra-
vam atos; qual era a função dos tabeliães e 
registradores; como eram feitos os registros 

de certidões e etc. O esforço e dedicação 
de Maria Regina foram recompensados ao 
tirar 9,8 no concurso de cartório, errando 
apenas uma questão da prova.

No dia 19 de julho de 1969, dona Regina 
assumiu o 2ª Cartório de Registro Civil da 
Comarca de Maringá, na época instalado 
na Avenida São Paulo. Àquela época estava 
acontecendo a nova organização judici-
ária do Estado do Paraná, durante a qual 
vários cartórios foram criados pelo Estado, 
inclusive o 2º Cartório de Registro Civil de 
Maringá.

Maria Regina Diogo Pereira, a registradora de Maringá (PR)

TRAJETÓRIA DE UMA MULHER EXCEPCIONAL E UM 
EXEMPLO PARA OS REGISTRADORES DO PARANÁ

Maria Regina Diogo Pereira: 
A face do Registro Civil de Maringá/PR

ESPECIAL

“A lembrança que tenho 
da Regina é de uma grande 
dama e profissional. Uma 

pessoa acessível, guerreira e 
respeitada por todos.” 

Maurício Tezolin, 
titular do Ofício de Registro Civil 

de Títulos e Documentos e Pessoas 
Jurídicas de Cambará

A cidade era dividida territorialmente por 
uma linha férrea. O cartório de dona Regina 
ficava do lado esquerdo da linha do trem, 
podendo fazer registros de nascimentos, 
casamentos e óbitos apenas de habitantes 
de sua circunscrição. Não era uma situação 
totalmente favorável para a nova serventia, 
visto que os hospitais da Maringá ficavam 
do lado direito da linha do trem, portanto, 
o cartório da Maria Regina acabava fazen-
do uma quantidade pequena de registros 
de nascimentos, casamentos e óbitos. 

Mas ela não desistiu. Continuava à fren-
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“Cada ensinamento de dona 
Regina eu levo comigo, não só 
para o ambiente de trabalho, 

mas para a vida” 

Roseli da Silva Toral, 
funcionária há 

35 anos do Cartório

Carteira funcional de 
serventia de dona Regina

Primeiro livro de nascimento do 2º Cartório 
de Registro Civil da Comarca de Maringá (PR)

Maria Regina e Francisco de Paula Xavier Neto na Sala de Júri de Maringá (PR), nos anos 1970

Mesmo que seus esforços tenham tido 
bastante destaque na atividade registral, 
dona Regina se dedicou a outras causas em 
Maringá. Na cidade ela participou da Dire-
toria do Lar e Escola da Criança – entidade 
sem fins lucrativos que atua no contratur-
no escolar, através de oficinas, atendendo 
crianças e adolescentes em vulnerabilidade 
social – e ao Roupeiro de Santa Rita, onde 
pôde, mesmo depois de aposentada, se de-
dicar aos trabalhos manuais, principalmen-
te fazendo sapatinhos de crochês que eram 
distribuídos às mães carentes. 

Maria Regina Diogo Pereira faleceu no 
dia 15 de março de 2020 em Maringá. 
Dedicou mais de 20 anos de sua vida para 
o Registro Civil, impactando e mudando a 
vida de milhares de cidadãos na cidade e 
região.

Seu senso ético e justo continuará cor-
rendo pelos ares do Cartório Maria Regina 
– assumido pela registradora Maria Re-
gina Pereira Boeira – sendo impossível de 
dissipar. Sua garra e dedicação servem de 
exemplo para todos àqueles que um dia 
estiveram ao seu lado e àqueles que agora 
conhecem um fragmento de sua história.

te da serventia que crescia tanto quanto a 
cidade de Maringá. 

Maria Regina foi muito bem recebida na 
cidade pelos outros cartorários. Recebeu 
muito apoio do César Haddad, oficial do 
1º Cartório de Registro Civil da Comarca de 
Maringá, a quem ela recorria quando tinha 
dúvidas e dificuldades, e de colegas do foro 
judicial e extrajudicial. Um dos registradores 
que acompanhou a trajetória da registrado-
ra foi Maurício Tezolin, atual titular do Ofí-
cio de Registro Civil de Títulos e Documen-
tos e Pessoas Jurídicas de Cambará e antigo 
funcionário do 1º Cartório de Registro Civil 
de Maringá. “A lembrança que tenho da 
Regina é de uma grande dama e profis-
sional. Uma pessoa acessível, guerreira e 
respeitada por todos”, disse o registrador. 

À época secretário de Francisco de Paula 
Xavier, Hélio Baiardi, atual oficial do Cartó-
rio de Títulos e Documentos da Comarca 
de Maringá, também relembra de dona Re-
gina como uma registradora exemplar. “Eu 
fazia visitas ao Cartório quando trabalhava 
para o dr. Xavier, dona Regina era uma pro-
fissional maravilhosa”, disse. 

Dona Maria Regina foi uma mulher mui-
to forte e corajosa, estando à frente de 

seu tempo. Instalou o cartório contando 
com a ajuda de apenas duas pessoas. Or-
ganizou e foi em busca de tudo que fos-
se necessário para a serventia. Criou seus 
próprios métodos de trabalho e implantou 
sua maneira de pensar e de agir, sempre 
de maneira correta e honesta. E fez disso 
sua vida. “Dona Regina foi uma excelen-
te profissional no ramo do Registro Civil 
e amava o que fazia. Ela tinha o maior 
orgulho de ser registradora”, disse Maria 
Regina Pereira Boeira, atual oficial do 2º 
Cartório de Registro Civil de Maringá.

O esforço e esmero que depositou to-
dos os dias em seu ofício foi correspondi-
do pela cidade. Mesmo dentro dos limites 
que a divisória da linha do trem impunha, 
a registradora cresceu junto com Maringá. 
Com o tempo, foi ganhando notoriedade 
e reconhecimento da sociedade. Formou 
uma reputação digna e confiável, a ponto 
da população passar a chamar o 2º Car-
tório de Registro Civil de “Cartório Maria 
Regina”, nome este que perdura até hoje. 

Apesar de extremamente exigente, a 
opinião sobre a pessoa que foi Maria Re-
gina é unânime entre todos que tiveram a 
oportunidade de trabalhar e conviver com 
ela, a de uma mulher dedicada, guerreira e 
justa. “Cada ensinamento de dona Regina 
eu levo comigo, não só para o ambiente 
de trabalho, mas para a vida. Foi no Car-
tório Maria Regina que aprendi o verdadei-
ro significado de responsabilidade. Dona 
Regina me passou todo o conhecimento 
necessário para que eu pudesse contribuir 
para o cartório durante 35 anos. Em minha 
memória ela sempre estará presente como 
uma mulher forte, dedicada e batalhado-
ra”, relatou Roseli da Silva Toral, funcionária 
de longa data do cartório.
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CAPA

Cartórios de Registro Civil registram 
aumento de 20,2% no número de mortes 
em domicílio por doenças cardiovasculares
LANÇADO NO ÚLTIMO MÊS DE JUNHO, NOVO MÓDULO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
APRESENTA OS NÚMEROS DE ÓBITOS RELACIONADOS A CAUSAS CARDÍACAS NO BRASIL
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Estudos realizados na Itália e nos Estados 
Unidos apontaram um aumento no núme-
ro de óbitos por doenças cardiovasculares 
fora dos hospitais nos períodos de pico da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
No artigo Parada cardíaca fora do hospi-
tal durante o surto de Covid-19 na Itália 
(em tradução livre), publicado no periódi-
co científico The New England Journal of 
Medicine, pesquisadores apontaram que 
entre os dias 20 de fevereiro e 31 de mar-
ço houve um aumento de 58% no número 
de paradas cardíacas fora do hospital, no 
comparativo com o mesmo período do ano 
passado. O estudo foi realizado nas cidades 
de Lodi, Cremona, Pavia e Mântua durante 
os primeiros 40 dias do surto de Covid-19 
na Itália. 

Já nos Estados Unidos, uma pesquisa re-
alizada pelo Angioplasty.Org apontou que 
o número de mortes por paradas cardía-
cas em casa aumentaram, surpreendentes, 
800% na cidade de Nova York. De acordo 
com o Corpo de Bombeiros da cidade, na 
semana de 30 de março a 5 de abril de 
2020, ocorreram 1.990 chamadas de pa-
rada cardíaca, quatro vezes mais que no 
mesmo período do ano anterior; e desses, 
1.429 não puderam ser revividos, um au-
mento de oito vezes em relação a 2019. 

“Os hospitais estão assustadoramente si-
lenciosos, exceto a Covid-19. Eu ouvi esse 
sentimento de colegas médicos nos Estados 
Unidos e em muitos outros países. Todos 
estamos perguntando: Onde estão todos 
os pacientes com ataques cardíacos e der-
rames?”, escreveu o cardiologista do Yale 
New Haven Hospital, Harlan Krumholz, em 
artigo publicado no jornal New York Times, 
em maio. 

Para tentar entender o cenário brasileiro 
e as possíveis semelhanças com o interna-
cional, a Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-Brasil), 
em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC), desenvolveu um novo 
módulo em seu Portal da Transparência, 
que traz os números de óbitos por doenças 
cardíacas desde o início da pandemia. 

O painel Especial Covid-19, que já con-
tabilizava os óbitos causados pelo novo 
coronavírus e também os relacionados às 
mortes por causas respiratórias, passa ago-
ra a apresentar as mortes relacionadas a 
problemas cardiovasculares. As estatísticas 
foram desenvolvidas através da análise dos 
dados das declarações de óbitos da Cen-
tral do Registro Civil (CRC Nacional) e da 
criação de um algoritmo de classificação 
hierárquica das causas de morte registradas 
nos documentos. 

“A Sociedade Brasileira de Cardiologia foi 
fundada há 77 anos e tem entre os seus 
objetivos os inventários e inquéritos epide-
miológicos para trazer respostas que sejam 
do interesse da sociedade brasileira. Então, 
foi nesse sentido que fizemos uma parceria 
com a Arpen-Brasil, para que trouxéssemos 
respostas acerca da mortalidade cardiovas-
cular durante a pandemia da Covid-19. E 
eu agradeço ao presidente da Arpen-Bra-
sil, Arion Toledo Cavalheiro Júnior; e ao 
vice-presidente da Arpen-Brasil, Luis Carlos 
Vendramin Júnior, por toda a disponibili-
dade e interesse público de trazer dados 
transparentes e que sejam úteis para os 
brasileiros de uma maneira geral”, afirma o 
presidente da Sociedade Brasileira de Car-
diologia (SBC), Marcelo Queiroga. 

“O Portal da Transparência do Registro 
Civil se mostrou um importante instrumen-
to de informações à sociedade e ao Poder 
Público, gerando o interesse de outras áre-
as em mapear o impacto da pandemia em 
sua especialidade”, diz o vice-presidente da 
Arpen-Brasil. “A parceria com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, que nos ajudou a 
desenvolver os critérios para o novo módu-
lo do Portal, coloca à disposição dos mé-
dicos os dados para uma análise criteriosa 
dos impactos da Covid-19 na sociedade”, 
completa Vendramin.

MORTE DOMICILIAR 
E assim como nos Estados Unidos e na Itá-
lia, os dados do painel Especial Covid-19 
apontam que houve um aumento no nú-
mero de mortes, dentro dos domicílios 
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Para o presidente da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), Marcelo Queiroga, o 
Portal da Transparência traz dados úteis 
para os brasileiros de uma maneira geral

Segundo  o vice-presidente da Arpen-
Brasil, Luis Carlos Vendramin Júnior, o 
Portal da Transparência se mostrou um 
importante instrumento de informações à 
sociedade e ao Poder Público

Para o cardiologista e professor da UFMG 
Tom Ribeiro, os dados mostram uma 
tendência muito clara de que as pessoas 
não estão procurando ajuda nos hospitais

“Além da importância 
epidemiológica, o mapeamento 

adequado do problema 
permitirá a adoção de medidas 

que resultem em diminuição 
da mortalidade por doenças 

cardiovasculares”

Marcelo Queiroga, 
presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia

“A parceria com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia coloca 

à disposição dos médicos 
os dados para uma análise 
criteriosa dos impactos da 
Covid-19 na sociedade”

Luís Carlos Vendramin Júnior, 
vice-presidente da Arpen-Brasil

“As medidas que impedem o 
colapso do sistema de saúde 
são essenciais, para que as 

pessoas não só não morram 
de Covid-19, mas também não 

morram do coração”

Tom Ribeiro, 
cardiologista e professor na UFMG

to do número de mortes em domicílio.
“Os dados mostram uma tendência mui-

to clara, como produto do ‘fica em casa’ 
e das pessoas não procurarem o hospital, 
elas estão morrendo em casa. Há uma 
substituição de onde elas estão morrendo 
e, provavelmente, elas estão tendo quadros 
cardíacos que vão deixar mais sequelas do 
que se fossem abordados de uma forma 
precoce. E de uma certa maneira, esses da-
dos confirmam que o que foi mostrado na 
Itália e em Nova York também está ocor-
rendo no Brasil, mas o que é novo aqui, 
é que eles mostram que em locais onde 
o sistema de saúde entrou em colapso, 
as pessoas não só morrem mais em casa, 
elas também morrem mais por doenças 
cardiovasculares”, afirma o cardiologista e 
professor da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) Tom Ribeiro.

A análise de Ribeiro diz respeito aos 
números evidenciados na cidade de Ma-
naus (AM). A rede pública de saúde do 
município entrou em colapso no início da 

pandemia do novo coronavírus, e os dados 
do Painel Especial Covid-19 mostram que 
entre 16 de março e 28 de junho houve 
um aumento de 30% no número de mortes 
por doenças cardiovasculares dentro dos 
hospitais no comparativo entre 2020 (782 
casos) e 2019 (598 casos). Já as mortes em 
domicílio por doenças cardiovasculares sal-
taram 255% no comparativo entre 2020 
(245 casos) com 2019 (69 casos). 

“Por isso, as medidas que impedem o co-
lapso do sistema de saúde são essenciais 
para que as pessoas não só não morram 
de Covid-19, mas também não morram do 
coração. E esses dados têm repercussão em 
política de saúde muito importante, porque 
nós temos um indicador de imediato que 
mostra a necessidade de trabalharmos com 
medidas como a do isolamento social para 
garantir que não vamos levar o caos para 
o nosso sistema de saúde. Porque no co-
lapso,  as pessoas não vão morrer só de 
coronavírus, mas também de doenças car-
diovasculares”, completa Ribeiro.  

brasileiros, relacionadas a doenças cardio-
vasculares. A análise dos dados mostra que 
entre os dias 16 de março e 28 de junho 
foram registrados 20.029 mortes relaciona-
das a Síndrome Coronariana Aguda (Infar-
to), a Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a 
Demais Óbitos Cardiovasculares - que inclui 
morte súbita, parada cardiorrespiratória e 
choque cardiogênico. O número é 20,2% 
maior do que o registrado no mesmo pe-
ríodo de 2019 (com 16.663 casos). E com-
parando apenas os números dos Demais 
Óbitos Cardiovasculares, o aumento foi de 
74,8%, no comparativo de 2020 ( 8.761 
casos) com 2019 (5.010 casos). 

Os dados também mostram que houve 
uma diminuição no número de óbitos re-
lacionados a essas mesmas doenças nos 
hospitais do país. Enquanto em 2019 fo-
ram registrados 49.965 óbitos entre 16 de 
março e 28 de junho, em 2020 foram re-
gistrados 42.626 - uma queda de 14,68% 
de um ano para o outro, o que parece 
estar diretamente relacionado ao aumen-
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MEDO
Para os cardiologistas, o medo de contami-
nação por Covid-19 é o fator principal para 
que as pessoas não procurem ajuda médica 
nos primeiros sinais de um problema car-
diovascular e acabam passando mal dentro 
de casa. 

Segundo o presidente da Sociedade 
Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista (SBHCI), Ricardo Costa, a 
entidade já havia percebido uma redução 
na realização dos procedimentos de deso-
bstrução do vaso da artéria coronária, que 
é um importante indicador de tratamento 
do infarto. A SBHCI registrou uma queda 
de 50% nesse tipo de procedimento na 
segunda quinzena de março, quando as 
medidas de isolamento se tornaram mais 
amplas. Já nas primeiras semanas de abril, 
a queda foi de 70%. 

“A nossa principal suspeita era realmen-
te que pacientes, mesmo com sintomas de 
um infarto, estavam deixando de procurar 
um serviço médico de emergência por con-

ta do receio de serem expostos e contami-
nados com o novo coronavírus no ambien-
te hospitalar. E essa hipótese se reforçava 
com casos que nós recebíamos de várias 
localidades, onde pacientes com sintomas 
típicos de um infarto acabavam morren-
do em casa ou chegavam ao hospital com 
quadro de gravidade evoluído do ponto de 
vista cardíaco. Então, faltavam realmente 
esses dados mais objetivos, que poderiam 
confirmar essa hipótese. Assim, eu vejo 
com grande importância a divulgação do 
Painel Covid-19”, afirma ele. 

“Os dados dos cartórios de registro civil 
dos estados brasileiros mostram aumento 
significativo dos óbitos em casa, tanto por 
casos relacionados à Covid-19 quanto por 
casos cardiovasculares. Isso também foi 
observado pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), que é respon-
sável por atestar estes óbitos domiciliares. 
E existe a soma das duas teorias para esse 
aumento. Temos alguns pacientes que so-
frem de agressão cardíaca em decorrência 

da Covid-19, em que, segundo estudos 
chineses, cerca de mais de 10% das pesso-
as acometidas com Covid-19 têm alguma 
forma de acometimento cardíaco, seja ela 
infarto, arritmia, inflamação do músculo 
cardíaco, entre outras. Concomitante a 
isso, vem sendo observado um atraso na 
busca por suporte médico, acarretando 
mortes em domicílio, além da chegada de 
pacientes em estados mais graves aos ser-
viços de saúde”, também comenta o car-
diologista do Hospital do Coração (HCor) 
Bernardo Noya. 

MUDANÇAS
A divulgação dos dados dos Cartórios de 
Registro Civil é apontada como essencial 
para a avaliação do cenário brasileiro de 
saúde pública, no âmbito das doenças car-
diovasculares, e também para o desenvolvi-
mento de novas políticas para esses casos. 

Para a cardiologista Ludhmila Abrahão 
Hajjar, a iniciativa da Arpen-Brasil e da SBC 
fará com que seja possível pensar em pro-

Segundo o presidente da SBHCI, Ricardo 
Costa, a entidade já havia percebido uma 
redução na realização dos procedimentos 
de desobstrução do vaso da artéria 
coronária, que é um importante 
indicador de tratamento do infarto 

Para o cardiologista do Hospital do 
Coração (HCor) Bernardo Noya, há um 
atraso na busca por suporte médico, 
acarretando mortes em domicílio

Para a cardiologista Ludhmila Hajjar, 
a iniciativa da Arpen-Brasil e da SBC 
fará com que seja possível pensar em 
propostas em âmbito nacional para mudar 
esse quadro

“Eu vejo a divulgação desses 
dados como uma convergência 

de ações que só reforçam 
a necessidade de levar essa 
mensagem de alerta para a 

população”

Ricardo Costa, 
presidente da SBHCI

“Em uma avaliação 
epidemiológica, a fim 
de entender melhor o 

comportamento da doença no 
nosso País, é necessário buscar 
o número mais preciso possível 

de óbitos”

Bernardo Noya, 
cardiologista do HCor-SP

“Iniciativas como essa farão 
com que a gente conheça os 

nossos dados, trabalhe em cima 
deles e tenha uma proposta 
nacional para modificar esse 

cenário”

Ludhmila Hajjar, 
cardiologista
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postas, em âmbito nacional, para mudar 
esse quadro. “Eu gostaria de parabenizar 
a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a 
Universidade Federal de Minas Gerais e a 
Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais, porque no contexto que 
estamos vivendo hoje, esse projeto vai tra-
zer muitos benefícios para o nosso país, e 
o nosso desafio é gigante. A nossa popu-
lação envelheceu e nós já não estávamos 
preparados para atender a esses pacientes 
em ambiente de terapia intensiva, e então 
veio o desafio imposto pela pandemia. E 
hoje, muitos pacientes cardiopatas, que 
deveriam ser submetidos a intervenções 
complexas, não estão sendo tratados como 
deveriam. E o mesmo tem acontecido com 
outras doenças crônicas. Nós temos que 
nos unir, com iniciativas desse tipo, para 
modificarmos esse cenário. Iniciativas 
como essa farão com que a gente conheça 
os nossos dados, desenvolva um trabalho 
em cima deles e tenha uma proposta na-
cional para modificar esse cenário. Nós não 
podemos ter vários Brasis dentro de um só. 
Assim, eu espero que esses dados sejam 
conhecidos em todo o Brasil para que a 
gente tenha uma proposta de melhoria de 
vida e sobrevida desses pacientes”, afirma. 

“Esses dados são fundamentais para 
esclarecer o impacto da pandemia da Co-
vid-19 nos óbitos por doenças cardiovas-
culares, e, assim, definir melhor relação 

do novo coronavírus com o coração. Além 
da importância epidemiológica, o mapea-
mento adequado do problema permitirá a 
adoção de medidas que resultem em dimi-
nuição da mortalidade por doenças cardio-
vasculares”, também comenta Queiroga.

A Sociedade Brasileira de Hemodinâmica 
e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) vem 
trabalhando uma campanha de conscien-
tização da população. Denominada “Infar-
to não respeita quarentena”, a ação tem 
como objetivo alertar a sociedade sobre os 
riscos do infarto. 

“A campanha trata sobre a necessida-
de de se reconhecer os sintomas e de se 
procurar um atendimento médico de emer-
gência diante do risco extremamente ele-
vado. Desta forma, eu vejo a divulgação 
desses dados como uma convergência de 
ações que só reforça a necessidade de le-
var essa mensagem de alerta para a popu-
lação. Queremos atuar da melhor maneira 
possível para diminuir a falta de informa-
ção”, afirma Costa. 

“Em uma avaliação epidemiológica, a fim 
de entender melhor o comportamento da 
doença no nosso país, é necessário buscar 
o número mais preciso possível de óbitos. 
Considerando uma possível subnotificação 
relacionada ao não acesso ao cuidado de 
saúde ou pela limitação na realização de 
testes diagnósticos, temos que buscar uma 
forma confiável para elaborar mais gráficos 

de mortalidade e tentar prever os rumos da 
pandemia no Brasil”, também comenta o 
cardiologista do HCor Bernardo Noya. 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
Em abril, a Associação dos Registradores 

de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-Brasil) 
já havia desenvolvido um novo módulo em 
seu Portal da Transparência, mostrando 
gráficos dos registros de mortes causadas 
por doenças respiratórias em todo o Brasil 
entre os anos de 2019 e de 2020. 

O painel, criado em conjunto com espe-
cialistas em saúde pública, mostra o núme-
ro de mortes relacionadas a síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG); pneumonia; 
insuficiência respiratória; septicemia (sepse/
choque séptico); indeterminadas, que en-
globa causas não conclusivas, além dos de-
mais óbitos para fins de comparação.

De acordo com o Portal, entre os dias 16 
de março e 28 de junho, ocorreram 53.224 
mortes por Covid-19 em todo o Brasil. Já 
os números relacionados a doenças res-
piratórias apontam que em 2020 houve 
8.585 mortes por SRAG, 47.835 mortes 
por pneumonia; 27.229 mortes por insu-
ficiência respiratória e 39.542 mortes por 
septicemia (sepse/choque séptico). 

No comparativo com o ano anterior, os 
números mostram que as mortes por sín-
drome respiratória aguda grave (SRAG) au-
mentaram cerca de 1670% em todo o país 
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Segundo a médica epidemiologista 
Maria de Fátima Marinho, as 
enfermidades respiratórias foram
listadas no Portal por representarem 
causas de morte suspeitas de Covid-19

“Sem dúvida, essa é uma fonte 
de informação muito útil para 
estimativas do real número de 
casos de mortes pela Covid-19, 

porque a subnotificação de 
mortes é um fato no Brasil, e o 
Portal da Transparência é uma 
fonte segura e de qualidade”

Maria de Fátima Marinho, 
médica epidemiologista

este ano - enquanto em 2019 foram regis-
tradas 485 mortes, em 2020 já ocorreram 
8.585 mortes no mesmo período. Os nú-
meros de mortes por causa indeterminada 
também tiveram uma disparada neste iní-
cio de ano com o registro de 2.743 mortes 
entre janeiro e junho - em 2019 foram re-
gistradas 1.867 no mesmo período, o que 
mostra um aumento de 46,9% de um ano 
para o outro.   

“A informação disponibilizada tem aju-
dado em muito a estimar o excesso de 
mortes no país, estados e cidades. Além 
disso, ajuda a compreender que as causas 
de morte Covid-suspeitas explicam muito 
do excesso de mortes que temos obser-
vado. E sem dúvida, essa é uma fonte de 
informação muito útil para estimativas do 
real número de casos de mortes pela Co-
vid-19, porque a subnotificação de mortes 
pela Covid-19 é um fato no Brasil, e o Portal 
da Transparência é uma fonte segura e de 
qualidade”, afirma a médica epidemiologis-
ta e pesquisadora do Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo 
(USP) Maria de Fátima Marinho, que deu 
apoio técnico à Arpen-Brasil no desenvolvi-
mento do módulo. 

SERVIÇOS ELETRÔNICOS
Além de colaborar com a transparência dos 
dados do número de óbitos por Covid-19, 
a Arpen-Brasil também tem prestado servi-

ços eletrônicos para o cidadão. Criado em 
2015, o Portal do Registro Civil oferece os 
serviços de segunda via de certidão, segun-
da via de certidão digital, localização de 
certidão e validação de certidão digital. 

Desde o início do isolamento social, im-
posto pela pandemia do novo coronavírus, 
a ferramenta teve um aumento de 80% no 
número de acessos no comparativo entre 
os meses de janeiro e fevereiro (início da 
pandemia no país), mantendo esse aumen-
to ao longo dos últimos meses. Além disso, 
de janeiro a junho de 2020, foram emitidos 
577 mil pedidos por meio do Portal do Re-
gistro Civil. 

“Essa plataforma do Registro Civil é mui-
to importante para o cidadão a partir do 
momento que ele pode solicitar a sua cer-
tidão sem a necessidade de sair de casa. 
O Registro Civil já estava com o trabalho 
pronto, então, não teve grandes dificulda-
des. E com essa pandemia, as pessoas fica-
ram conhecendo mais o trabalho que era 
desenvolvido através de plataformas eletrô-
nicas, e que não precisavam se locomover 
até a sua cidade de origem para retirar a 
sua certidão, podendo ir no cartório mais 
próximo. Então, a plataforma do registro 
civil é muito importante, especialmente 
nesse atual momento”, afirma a presidente 
do Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR), 
Elizabete Regina Vedovatto.
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PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, MARCELO QUEIROGA FALA SOBRE 
A IMPORTÂNCIA DO LANÇAMENTO DO PAINEL CARDÍACO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA 
ARPEN-BRASIL E A LIGAÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES COM OS ÓBITOS POR COVID-19

Revista do Irpen/PR - Por que a Socie-
dade Brasileira de Cardiologia resol-
veu se aliar aos cartórios para divulgar 
os dados das mortes cardiovasculares, 
que podem ter ligação com o novo co-
ronavírus?
Marcelo Queiroga - Trata-se de uma 
parceria natural entre duas entidades que 
têm objetivos comuns, ou seja, difundir in-
formações com credibilidade e contribuir 
com o Poder Público e a sociedade civil em 
geral. Pretendemos apoiar as autoridades 
sanitárias do país na elaboração e adoção 
de políticas públicas eficientes no enfrenta-
mento da pandemia de Covid-19.

Revista do Irpen/PR -  Como a identi-
ficação de mortes por doenças cardio-
vasculares no Portal da Transparência 
pode ajudar a mapear os problemas 

Formado pela Universidade Federal da 
Paraíba, há 31 anos, Marcelo Queiroga é 
responsável pelo Departamento de Hemo-
dinâmica e Cardiologia Intervencionista do 
Hospital Alberto Urquiza Wanderley, em 
João Pessoa/PB. Membro do American Col-
lege of Cardiology e da European Society 
of Cardiology e da Academia Paraibana de 
Medicina, Marcelo Queiroga é presiden-
te da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC) para o biênio 2020/2021.

Em entrevista à Revista do Irpen/PR, ele 
fala sobre a importância da parceria com 
a Associação dos Registradores de Pesso-
as Naturais do Brasil (Arpen-Brasil) e como 
a divulgação dos dados do Painel Especial 
Covid-19 - Causas Cardíacas pode ser be-
néfica para a classe médica e para a própria 
sociedade.

“Esses dados são fundamentais para 
esclarecer o impacto da pandemia da Covid-19 
nos óbitos por doenças cardiovasculares”

“Pretendemos apoiar as 
autoridades sanitárias do país 
na elaboração e adoção de 

políticas públicas eficientes no 
enfrentamento da pandemia de 

Covid-19”

que a Covid-19 tem causado no País?
Marcelo Queiroga - Esses dados são 
fundamentais para esclarecer o impacto 
da pandemia da Covid-19 nos óbitos por 
doenças cardiovasculares, e, assim, definir 
melhor relação do novo coronavírus com 
o coração. Além da importância epidemio-
lógica, o mapeamento adequado do pro-
blema permitirá a adoção de medidas que 
resultem em diminuição da morbimortali-
dade por doenças cardiovasculares.

Revista do Irpen/PR -  O Portal da 
Transparência atualiza dinamicamen-
te seus dados e disponibiliza para a 
sociedade um panorama da situação 
do novo coronavírus no Brasil. Qual a 
importância do Portal?
Marcelo Queiroga - A atualização diária 
permite um acompanhamento detalhado 

CAPA
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da evolução da pandemia da Covid-19 no 
Brasil, sendo possível orientar a adoção de 
políticas públicas. Mesmo com as limita-
ções próprias desse tipo de registro, o qual 
é sujeito a eventual retardo no recebimento 
dos dados, têm-se uma importante fonte 
de informações à sociedade brasileira. A 
SBC é parceira da Arpen-Brasil para auxiliar 
na análise, interpretação e consolidação 
dos dados obtidos do portal. 

Revista do Irpen/PR - Com o lança-
mento dos dados de óbitos causados 
por doenças cardiovasculares, será 
possível fazer um balanço deste ano 
com o ano passado no Brasil?
Marcelo Queiroga - Os dados do Portal da 
Transparência podem esclarecer essa ques-
tão, podem, por exemplo, responder se 
durante a pandemia da Covid-19 houve ex-
cesso de óbitos por doenças cardiovascula-
res e sua relação com a infecção pelo novo 
coronavírus. São dados importantes para 
esclarecer o impacto da redução dos aten-
dimentos nas urgências cardiológicas com 
os óbitos por doenças cardiovasculares. 

Revista do Irpen/PR - A pandemia do 
novo coronavírus tem deixado um 
rastro de mortes cardiovasculares 
fora dos hospitais e levado pesquisa-
dores de vários países a investigar as 
razões. Quais são os indícios de que 
esses óbitos causados por problemas 
cardiovasculares podem estar ligados 
ao novo coronavírus?
Marcelo Queiroga – Durante a pandemia 
da Covid-19 tem sido reportado por pes-
quisadores que houve aumento de mortes 
súbitas e óbitos por causas cardíacas não 
especificadas fora do ambiente hospitalar. 
Há uma vasta comprovação da relação des-
sa enfermidade com as doenças cardiovas-
culares, que são a comorbidade mais vin-
culada aos óbitos por  Covid-19, segundo 
dados do Ministério da Saúde. A infecção 
pelo novo coronavírus, por promover res-
posta inflamatória sistêmica, afeta também 
o coração, causando miocardite (inflama-
ção do músculo do coração), pericardite, is-

quemia miocárdica, arritmias e insuficiência 
cardíaca. A Covid-19 poderia relacionar-se, 
indiretamente, com aumento dos óbitos 
por doenças cardiovasculares ao reduzir a 
procura dos pacientes por atendimentos 
em emergências cardiológicas, seja por re-
ceio de contágio ou por falta de disponi-
bilidade de leitos hospitalares, decorrente 
da alocação preferencial ao atendimento 
da  Covid-19.

Revista do Irpen/PR - Quais são os 
principais sintomas cardiológicos liga-
dos à Covid-19 e quais são as doenças 
cardiológicas já listadas que estão re-
lacionadas ao novo coronavírus?
Marcelo Queiroga - Além dos sintomas 
clássicos da Covid-19 (febre, tosse, anos-
mia, falta de ar), sintomas como dor no 
peito, palpitações, sudorese e queixas que 
se assemelham às das doenças cardiovas-
culares prevalentes podem ser referidas por 
pacientes com a infecção pelo novo co-
ronavírus. Os exames laboratoriais, como 
marcadores de necrose miocárdica (tropo-
nina), eletrocardiograma e ecocardiograma 
podem auxiliar no diagnóstico.
 
Revista do Irpen/PR - Há casos em que 
uma pessoa, mesmo com sintomas, 
retardou a ida ao hospital com medo 
do contágio pelo vírus. Em São Paulo, 
os hospitais registraram uma queda 
de até 70% em atendimentos cardio-
lógicos desde o início da pandemia. 
Como isso pode afetar a doença pré-
-existente de uma pessoa?
Marcelo Queiroga - As doenças do co-
ração são prevalentes na população em 
geral, estima-se que aproximadamente 14 
milhões de brasileiros tenham doenças do 
coração e muitos são assintomáticos, em 
boa parte dos indivíduos a morte súbita 
pode ser a primeira manifestação de uma 
doença do coração. O Infarto do Miocárdio 
(IM) e o Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
são as causas mais frequentes de morte no 
Brasil. No contexto da pandemia, tem sido 
relatado que pacientes retardam a ida ao 
hospital, entre outras razões, como afir-

“A Sociedade Brasileira de 
Cardiologia é parceira da Arpen-

Brasil para auxiliar na análise, 
interpretação e consolidação 
dos dados obtidos do portal”.

mado, por preocupação de contraírem a 
Covid-19. O retardo no diagnóstico e tra-
tamento, por exemplo, de doenças como 
IM e AVC, potencialmente, pode acarretar 
danos à saúde e maior risco de morte. Do-
enças crônicas como Hipertensão Arterial, 
Diabetes e Insuficiência Cardíaca, que, fre-
quentemente, coexistem, também podem 
ter o atendimento prejudicado. 

Revista do Irpen/PR - Quais são as 
principais medidas que devem ser 
adotadas para erradicar a Covid-19? 
O isolamento social está sendo eficaz?
Marcelo Queiroga - A completa erradi-
cação da Covid-19 é improvável em curto e 
médio prazo, salvo com o aparecimento de 
vacinas que sejam extremamente eficazes 
e disponíveis em políticas públicas abran-
gentes. No entanto, os efeitos da pande-
mia podem ser minorados com a adoção 
de medidas de distanciamento social, blo-
queio do vírus (uso de máscaras, lavagens 
das mãos etc.), identificação e isolamento 
dos enfermos suspeitos ou com comprova-
ção do diagnóstico da  Covid-19 e dos seus 
contactantes. É fundamental, também, a 
realização de testes em todos os casos sus-
peitos, essas ações permitem controlar a 
progressão da doença enquanto se prepara 
o sistema de saúde para o adequado en-
frentamento à pandemia. Ou seja, estamos 
diante de uma emergência de saúde públi-
ca internacional que requer a participação 
de toda sociedade e a adoção de políticas 
sociais e econômicas que garantam a efe-
tividade das ações de saúde que podem 
minorar os efeitos da pandemia. 
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Formado na Unifenas - Universidade José 
do Rosário Vellano, o médico cardiologista 
Bernardo Noya possui título de especialis-
ta em cardiologia pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia e de terapia intensiva pela 
AMiB - Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira.

Médico cardiologista e intensivista do 
Hospital do Coração de São Paulo (HCor-
-SP), além de supervisor dos programas de 
residência médica da entidade, Bernardo 
Noya conversou com a Revista do Irpen 
sobre a relação da pandemia de Covid-19 
com o aumento de casos de óbitos relacio-
nados às doenças cardiovasculares no Bra-
sil e no mundo.

MÉDICO CARDIOLOGISTA E INTENSIVISTA DO HOSPITAL DO CORAÇÃO 
DE SÃO PAULO (HCOR-SP), BERNARDO NOYA FALA SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DOS DADOS DIVULGADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

“Dados dos Cartórios de Registro Civil dos estados brasileiros 
mostram aumento significativo dos óbitos em casa, tanto por 
casos relacionados à Covid-19 quanto por casos cardiovasculares”

“Segundo estudos chineses, 
cerca de mais de 10% das 
pessoas acometidas com 

Covid-19 têm alguma forma de 
acometimento cardíaco, seja ela 
infarto, arritmia, inflamação do 
músculo cardíaco, entre outras”
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Revista do Irpen/PR - Uma pesquisa 
realizada pelo site Angioplasty.Org re-
velou que o número de pessoas que 
morreram em casa de ataque cardíaco 
em Nova York entre 30 de março e 5 
de abril foi oito vezes maior do que 
o mesmo período em 2019. Existem 
dados apontando para algum tipo de 
crescimento desses casos também no 
Brasil? 
Bernardo Noya - Dados dos Cartórios de 
Registro Civil dos estados brasileiros mos-
tram aumento significativo dos óbitos em 
casa, tanto por casos relacionados à Co-
vid-19 quanto por casos cardiovasculares. 
Isso também foi observado pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
que é responsável por atestar estes óbitos 
domiciliares. 

Revista do Irpen/PR - Esses óbitos po-
dem ter alguma relação direta com a 
Covid-19 ou eles são mais consequên-
cia do medo das pessoas de irem ao 
hospital e se contaminarem por coro-
navírus? 
Bernardo Noya - Existe a soma das duas 
teorias. Temos alguns pacientes que sofrem 
de agressão cardíaca em decorrência da 
Covid-19, em que, segundo estudos chine-
ses, cerca de mais de 10% das pessoas aco-
metidas com Covid-19 têm alguma forma 
de acometimento cardíaco, seja ela infarto, 
arritmia, inflamação do músculo cardíaco, 
entre outras. Concomitante a isso, vem sen-
do observado um atraso na busca por su-
porte médico, acarretando mortes em do-
micílio, além da chegada de pacientes em 
estado mais grave aos serviços de saúde.

Revista do Irpen/PR - Quando a pessoa, 
mesmo com sintomas de problemas 
cardiovasculares, retarda a ida ao hos-
pital com medo do contágio pelo vírus, 
qual o impacto que esse atraso pode 
ter em uma doença pré-existente? 
Bernardo Noya - Existem muitas pato-
logias, sobretudo as doenças cardiovascu-
lares como Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM) e Acidente Vascular Cerebral (AVC), 

nas quais o tempo de busca entre o início 
do quadro agudo da doença e o momento 
do atendimento tem relação direta com as 
possibilidades terapêuticas a serem utiliza-
das e, consequentemente, ao óbito e aos 
desfechos a médio e a longo prazo. 

Revista do Irpen/PR - Quais são os 
principais sintomas cardiológicos liga-
dos à Covid-19 e quais são as doenças 
cardiológicas já listadas que estão re-
lacionadas ao novo coronavírus?
Bernardo Noya - Os sintomas cardio-
lógicos mais comumente relacionados à 
Covid-19 são dor no peito, episódios de 
palpitações, desmaio, falta de ar e edema 
periférico. E estes sintomas estão relacio-
nados aos acometimentos cardiovasculares 
relacionados ao quadro viral, em que já foi 
descrito Infarto Agudo do Miocárdio, Mio-
cardite, Arritmias, Isquemias miocárdicas 
sem obstrução coronária e quadro agudo 
de Insuficiência Cardíaca. 

Revista do Irpen/PR - Um paciente 
com doença cardiológica pré-existen-
te tem maior risco ao contrair a Co-
vid-19? Por quê?
Bernardo Noya - Pacientes com doen-
ças crônicas, hipertensão, diabetes e que 
já tiveram alguma doença cardíaca, como 
infarto, ou passaram por alguma cirurgia 
cardiovascular ou que têm insuficiência 
cardíaca, estão no grupo de maior risco. 
Nesse grupo, existe uma predisposição 
para desenvolver a forma grave da doença, 
não especificamente para ser contaminado 
pela Covid-19. Isso porque  esses pacientes 
com doenças cardiovasculares prévias têm, 
por vezes, alterações em seu sistema imu-
nológico, além de um estado inflamatório 
crônico latente, o que pode agravar a evo-
lução da doença.

Revista do Irpen/PR - O Portal da 
Transparência do Registro Civil tem 
mostrado dados de óbitos no país re-
lacionados à Covid-19. Qual a impor-
tância desse tipo de informação? No 
âmbito de doenças cardiovasculares, 

esses números podem ajudar médicos 
e pesquisadores a entenderem o im-
pacto que a pandemia está tendo em 
outras áreas da saúde pública? 
Bernardo Noya - Em uma avaliação epi-
demiológica, a fim de entender melhor o 
comportamento da doença no nosso país, 
é necessário buscar o número mais preci-
so possível de óbitos. Considerando uma 
possível subnotificação relacionada ao não 
acesso ao cuidado de saúde ou pela limi-
tação na realização de testes diagnósticos, 
temos que buscar uma forma confiável para 
elaborar mais gráficos de mortalidade e ten-
tar prever os rumos da pandemia no Brasil. 

Revista do Irpen/PR - Quais são as 
principais medidas que devem ser 
adotadas para erradicar a Covid-19? 
O isolamento social está sendo eficaz?
Bernardo Noya - O isolamento social tem 
uma grande importância, sobretudo na 
fase inicial de preparo do sistema de saú-
de e adequação para receber esta sobre-
carga de pacientes sem saturar o sistema, 
evitando que doentes fiquem sem acesso 
ao sistema caso (e quando) precisem. Além 
disso, medidas de distanciamento social, 
uso de máscara e estímulo à higiene pes-
soal, como higienização de mãos e uso do 
álcool gel, têm papel fundamental no con-
trole da Covid-19. Outras medidas, como 
a testagem mais ampla com isolamento 
dos casos positivos e monitoramento dos 
contatos também tendem a favorecer o 
controle da pandemia.

“Vem sendo observado um 
atraso na busca por suporte 

médico, acarretando mortes em 
domicílio, além da chegada de 
pacientes em estado mais grave 

aos serviços de saúde”
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POR RAFAEL VANO CANELA*

A retificação do registro 
de óbito em face da Covid-19

OPINIÃO

‘A questão da retificação da 
causa mortis é ainda mais 

problematizada em períodos 
de pandemia, como no caso da 
Covid-19, pelos quais diversos 
Estados da Federação adotam 
medidas distintas em relação 
à possibilidade de retificação 

administrativa da causa mortis 
em caso de suspeita do vírus”

1. INTRODUÇÃO
Fruto de intensa discussão doutrinária 
e jurisprudencial, a retificação da causa 
mortis no registro de óbito pela via admi-
nistrativa causa diversas dúvidas quanto às 
hipóteses de cabimento e quanto à legiti-
midade para requerê-la.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
decretou pandemia do novo Coronavírus 
em 11 de março de 2020, afetando direta-
mente todos os registros civis do Brasil. Em 
atenção às recomendações da OMS, diver-
sas autoridades nacionais elaboraram pla-
nos de resposta e enfrentamento ao vírus 
concomitante à declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) pelo Congresso Nacional.

Recentemente, de acordo com o Minis-
tério da Saúde, o Brasil registrou 35.026 
mortes por Covid-19, com registro, em 5 
de junho de 2020, de 1005 mortes em 24 
horas2. É nesse cenário conturbado que 
se torna imperativa a análise do registro 
de óbito e sua retificação pela via admi-
nistrativa. 

Portanto, analisar-se-á a retificação ad-
ministrativa da causa mortis em caso de 
“suspeita de Covid-19”, seus requisitos e, 
ainda, qual a solução, por ora, mostra-se a 
mais adequada.

Conquanto a Lei de Registros Públicos1 
disponha acerca da possibilidade de retifi-
car os atos do Registro Civil pela via judicial 
ou a pedido de interessado, repousa certa 
incerteza quanto às hipóteses autorizativas 
para retificação administrativa. 

Isso porque, ao trazer a correção de er-
ros “que não exijam qualquer indagação 
para constatação imediata de necessidade 
de sua correção , o legislador integra à Lei 
teor amplo e, até certo ponto, abstrato: 
no balcão dos “cartórios”, à vista da parte, 
qualquer erro ou pretensão para retificação 
não exige “indagação para constatação 
imediata de necessidade de sua correção.”

A questão da retificação da causa mor-
tis é ainda mais problematizada em pe-
ríodos de pandemia, como no caso da 
Covid-19, pelos quais diversos Estados da 
Federação adotam medidas distintas em 
relação à possibilidade de retificação ad-
ministrativa da causa mortis em caso de 
suspeita do vírus.
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“Como já exposto na 
introdução, há eloquente 

problema na abrangência do 
dispositivo legal, mormente 

pela dificuldade em constatar 
o que é um erro de fácil 

constatação. A parte sempre 
exporá sua pretensão de modo 

a concluir nesse sentido, ao 
passo que o oficial deve ser 
extremamente cauteloso ao 
proceder com a retificação, 

criando, portanto, um conflito.”

“Outro ponto que deve ser 
considerado reside nos casos 
em que a declaração de óbito 
traz tão somente “Covid-19”. 
Questiona-se, nesses casos, 
o que integraria a causa da 
morte: senão a Covid-19, 

dever-se-ia procurar o médico 
responsável e verificar eventual 
erro? Deve-se manter a causa 

mortis em branco?”

2. A RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 
EM TEMPOS DE PANDEMIA 
A retificação pode ser realizada pelo rito 
do art. 109 da Lei de Registros Públicos (re-
tificação judicial) ou pelo rito do art. 110 
(retificação administrativa). A segunda é 
realizada à míngua de intervenção do Judi-
ciário, no próprio cartório.

O art. 109 traz a regra, ou seja, as retifi-
cações do registro civil, dada sua complexi-
dade e consequências jurídicas, devem ser 
realizadas pela via Judicial, com o devido 
arcabouço probatório e a tutela do Estado-
-Juiz. Já o art. 110 traz a exceção, dentro de 
situações taxativas e restritas, como erro de 
ordem ou erros de fácil constatação.

Como já exposto na introdução, há elo-
quente problema na abrangência do dispo-
sitivo legal, mormente pela dificuldade em 
constatar o que é um erro de fácil consta-
tação. A parte sempre exporá sua preten-
são de modo a concluir nesse sentido, ao 
passo que o oficial deve ser extremamente 
cauteloso ao proceder com a retificação, 
criando, portanto, um conflito.

A retificação do registro de óbito pode 
ser examinada sob diversos aspectos. No 
entanto, diferente da retificação de erros 
menos significativos, como o nome do ge-
nitor ou da genitora, a retificação da causa 
da morte deve ser analisada de maneira 
prudente e global, porquanto o registrador, 
ao proceder com o assento de óbito, deve 
comunicar diversas Instituições Públicas.

Nesse sentido, considerando a obrigação 
de o oficial comunicar os óbitos ao Sistema 
Nacional de Informações de Registro Civil 
(SIRC), à junta do Serviço Militar, à Justiça 
Eleitoral, ao Instituto de Identificação do 
Paraná, à Secretaria Municipal de Saúde e 
aos demais órgãos previstos no art. 301 do 
Código de Normas do Foro Extrajudicial , 
deve-se agir com muita cautela ao proce-
der à retificação, pois as informações pres-
tadas, na maioria das vezes, têm reverbera-
ções de ordem jurídica.

Agrava-se à situação já complicada o 
fato de passarmos por uma Pandemia e, 
dentre as dificuldades advindas desta, a 
ausência de testes eficazes para análise do 
contágio do vírus traz aos registradores la-
boriosa tarefa no momento de preencher a 
causa mortis. 

Ora, descobriu-se, após o resultado de 
diversos exames, que pessoas as quais 
o motivo da morte foi preenchido como 
Covid-19 tinham outra causa mortis, bem 
como pessoas que foram registradas com 
outras doenças, em verdade, tinham sido 
vítimas do vírus.

O registrador civil, diante dessa ques-
tão, encontra-se em situação delicada, 
pois as partes requerem, em posse do 
exame conclusivo, a retificação do regis-
tro. Como proceder? 

Muito embora, in casu, a subsunção 
adequada, à primeira vista, seja entre o art. 
109 (judicial) e a retificação da causa mor-
tis, ante a eventual necessidade de con-
frontação probatória, o que extrapola as 
condições da serventia e do oficial, além de 
manter a segurança jurídica, pois a chance-
la do Judiciário exclui qualquer desprestígio 
em relação às intenções modificativas, a 
morosidade e o grande número de proces-
sos também devem ser consideradas.

Não é razoável que os familiares do fale-
cido, além do trauma do próprio falecimen-
to, tenham que despender esforços em um 
processo judicial para correção de eventual 
erro. É justamente na correção deste su-
posto erro que se vislumbra mais um pro-
blema: o erro foi do oficial do cartório?

Veja-se que o oficial se baseou em lau-
do oficial, que atestava “suspeita de Co-
vid-19”, ou “Covid-19 “para registrar o óbi-
to. À vista disso, não há qualquer erro do 
titular que procedeu com o registro.

Outro ponto que deve ser considerado 
reside nos casos em que a declaração de 
óbito traz tão somente “Covid-19”. Ques-
tiona-se, nesses casos, o que integraria a 
causa da morte: senão a Covid-19, dever-
-se-ia procurar o médico responsável e veri-
ficar eventual erro? Deve-se manter a causa 
mortis em branco? 

Tais questões direcionam que para ideal 
resolução do problema o Judiciário deve ser 
acionado, sobretudo por sua capacidade 
instrutória, isto é, a possibilidade do Ma-
gistrado em confrontar as versões fáticas, 
inquirir as testemunhas, ouvir os parentes 
e analisar os laudos médicos, com o devido 
preenchimento da causa mortis.

Todavia, o rito do art. 109 implica em 
certa morosidade indesejada. A solução 
que parece adequada ao caso, e já vem 
sendo adotada no Estado Paraná, ainda 
que inexista regulamentação específica, é 
a realização da retificação administrativa-
mente pelo oficial, contanto que a parte 
possua documento válido, e o posterior 
encaminhamento do processo para o Ju-
diciário, às Varas de Registro Público, para 
eventual despacho homologando a retifica-
ção ou determinado eventuais diligências.

Trata-se de solução razoável, pois elimi-
na a morosidade de um processo judicial 
convencional, elimina a possibilidade de 
um registro de óbito sem causa mortis, 
pois o Magistrado poderá colher as provas 
necessárias para o devido preenchimento 
do registro e percorria o rito administrati-
vo, mais célere.
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3. CONCLUSÃO 
A situação exposta é peculiar e demanda 
cautela dos oficiais registradores, há , no 
entanto, possibilidade de proceder-se ad-
ministrativamente com a retificação do 
registro de óbito, com posterior encami-
nhamento ao Poder Judiciário para homo-
logação ou eventuais providências legais.

O tema demanda esforços que extrapo-
lam as condições do oficial da serventia, 
cabendo somente ao Judiciário preencher 
certas lacunas, como a real causa da mor-
te e o desfecho adequado para o pedido 
de retificação.

Ainda que o período de pandemia traga 
insegurança e certa turbulência, a obser-
vância dos deveres legais e a cautela na 
elaboração de determinados atos regis-
trais é medida indispensável para que a 
segurança jurídica e os princípios nortea-
dores da atividade registral sejam manti-
dos incólumes.

*Rafael Vano Canela é bacharel em Direito 
pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), advogado e assessor jurídico do 
Instituto de Registro Civil de Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen).

1 Lei.n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
2 https://g1.globo.com/bemestar/
coronavirus/noticia/2020/06/05/brasil-
tem-1005-mortes-por-coronavirus-em-
24h-diz-ministerio.ghtml

OPINIÃO

CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL DEVERÃO FAZER O ENVIO 
DOS DADOS AOS INSTITUTOS DE IDENTIFICAÇÃO 
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL GRATUITAMENTE

Provimento nº 104 do CNJ dispõe sobre o envio 
de dados registrais das pessoas em estado de 
vulnerabilidade socioeconômica

“A situação exposta é peculiar 
e demanda cautela dos oficiais 
registradores, há , no entanto, 
possibilidade de proceder-se 
administrativamente com a 

retificação do registro de óbito, 
com posterior encaminhamento 

ao Poder Judiciário para 
homologação ou eventuais 

providências legais”

Dispõe sobre o envio de dados registrais 
das pessoas em estado de vulnerabilidade 
socioeconômica pelos Cartórios de Registro 
Civil de Pessoas Naturais, diretamente ou 
por intermédio da Central de Informações 
de Registro Civil de Pessoas Naturais (CRC), 
aos Institutos de Identificação dos Estados 
e do Distrito Federal, para fins exclusivos de 
emissão de registro geral de identidade.

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 
usando de suas atribuições constitucionais, 
legais e regimentais e

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

CONSIDERANDO a competência do Po-
der Judiciário de fiscalizar os serviços no-
tariais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e 

III, e 236, § 1º, da Constituição Federal); 

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

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

CONSIDERANDO que a cidadania e dig-
nidade da pessoa humana constituem fun-
damentos constitucionais do Estado Demo-
crático de Direito (art. 1º da Constituição 
de Federal);

CONSIDERANDO que são objetivos fun-
damentais da República Federativa do Brasil 
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LEGISLAÇÃO

a construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária, a garantia do desenvolvimento 
nacional, a erradicação da pobreza e da 
marginalização, a redução de desigualda-
des sociais e regionais, a promoção do bem 
de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação (art. 3º da Cons-
tituição de Federal);

CONSIDERANDO necessidade de garantir 
às pessoas em situação de maior vulnerabi-
lidade acesso à obtenção de documentos 
civis, nos termos da alínea “b” inciso XXXIV 
do artigo 5º da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Agenda 2030 das 
Nações Unidas é um plano de ação com 
metas e indicadores globais, adotado por 
193 Países, inclusive o Estado brasileiro, e 
possui por escopo a efetivação dos direitos 
humanos e a promoção do desenvolvimen-
to sustentável em suas dimensões social, 

econômica, ambiental e institucional;

CONSIDERANDO que a Agenda 2030 
está alinhada aos princípios constitucionais 
e ao Plano Plurianual Cidadão-PPA Cidadão; 

CONSIDERANDO a adesão da Corregedo-
ria Nacional de Justiça à Agenda 2030 das 
Nações Unidas (Provimento nº 85/2019), 
que dispõe no item 16.9 como Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável que “até 
2030, fornecer identidade legal para todos, 
incluindo o registro de nascimento.”

CONSIDERANDO a incumbência do Con-
selho Nacional de Justiça de consolidar 
uma política pública permanente de des-
burocratização do serviço público prestado 
ao cidadão brasileiro (Lei nº 13.726/2018);

CONSIDERANDO o compromisso nacio-
nal de ampliação do acesso do cidadão 
brasileiro à documentação civil básica, me-
diante colaboração e articulação dos entes 
públicos (art. 1º do Decreto n. 6.289, de 6 
de dezembro de 2007);

CONSIDERANDO a necessidade de aces-
so a dados biográficos eletrônicos para a 
obtenção e confirmação de cadastros pelos 
órgãos públicos e privados visando ao exer-
cício de direitos fundamentais;

CONSIDERANDO que as pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social não têm 
condições socioeconômicas de obter os 
dados registrais para o exercício de direitos 
fundamentais;

CONSIDERANDO que a ausência dos 
dados registrais têm impedido o forneci-
mento dos demais documentos civis das 
pessoas em situação de vulnerabilidade, 
atingindo o exercício da cidadania, o que, 
por questão humanitária e escopo do Esta-
do Democrático de Direito, exige esforços 
das instituições para sua superação; 

CONSIDERANDO que a tecnologia per-
mite a organização nacional de remessa 
digital dos dados registrais de forma orga-
nizada e uniformizada;

RESOLVE:

Art. 1º Os Cartórios de Registro Civil de 
Pessoas Naturais, diretamente ou por inter-

médio da Central de Informações de Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais- CRC, enviarão 
aos Institutos de Identificação dos Estados 
e do Distrito Federal, gratuitamente, os 
dados registrais das pessoas em estado de 
vulnerabilidade socioeconômica, para fins 
exclusivos de emissão de registro geral de 
identidade.

Parágrafo único. Os cartórios de registro 
civil ou a Central de Informações de Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais- CRC deverão 
enviar, eletronicamente, os dados registrais 
das pessoas em estado de vulnerabilidade 
socioeconômica, em até 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar do recebimento da 
solicitação Institutos de Identificação dos 
Estados e do Distrito Federal.

Art. 2º Considera-se em estado de vulne-
rabilidade socioeconômica:

I população em situação de rua, definida 
no Decreto n. 7.053/2009;

II povos e comunidades tradicionais, hi-
possuficientes, definidos no Decreto n. 
6.040/2007;

III pessoa beneficiada por programas so-
ciais do governo federal;

IV pessoa com deficiência ou idosa inca-
paz de prover sua manutenção, cuja 
renda familiar, per capita, seja igual ou 
inferior a ¼ do salário mínimo;

V migrantes, imigrantes e refugiados sem 
qualquer identidade civil nacional. 

§ 1° A comprovação de quaisquer das hi-
póteses previstas neste artigo será efetuada 
pelos órgãos públicos, inclusive de assis-
tência social dos Estados e Municípios, no 
momento em que formularem a solicitação 
aos institutos de identificação.

§ 2° Incorrerá em crime, o agente públi-
co que, falsamente, atestar a existência de 
estado de vulnerabilidade socioeconômica 
inexistente.

Art. 3º Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro Humberto Martins 
Corregedor Nacional de Justiça
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POR CRISTINA TONET COLODEL*

A relevância do registrador civil de pessoas 
naturais nas questões inerentes ao nome

OPINIÃO
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BREVE HISTÓRICO SOBRE O NOME
O nome é um dos elementos fundamentais 
da personalidade que se destina a individu-
alizar a pessoa natural em seu meio familiar 
e social. O direito ao nome é consectário da 
dignidade humana e abrange quatro carac-
terísticas fundamentais: (i) identidade; (ii) 
origem da ancestralidade; (iii) o reconheci-
mento da família e (v) o estado de filiação1.

Mas nem sempre foi assim! O nome efeti-
vamente ganhou importância na medida em 
que duas pessoas reciprocamente se relacio-
nam. Nas primeiras comunidades, o nome 
era constituído apenas pelo prenome, é o 
que se reflete dos textos bíblicos. No que se 
refere ao sobrenome, estudos apontam que 
os primeiros a adquirirem sobrenome foram 
os chineses, mediante uma imposição do 
Imperador Fushi, por volta de 2852 a.C.

Na Antiguidade Clássica, na Grécia e em 
Roma, existiam festas próprias para a apo-
sição de nomes, era um ato solene e com-
petia privativamente ao pai. Em Roma, a 
composição completa do nome (prenome, 
sobrenome, agnome) era privativa do cida-
dão romano homem. As mulheres tinham 
apenas o prenome, que inicialmente era se-
guido do nome e prenome do pai, e quando 
casadas, eram substituídos pelo nome (so-
brenome e prenome) do marido, posterior-
mente, passou-se a utilizar somente o sobre-
nome do pai ou do marido após o prenome 
da mulher.

Com o passar do tempo, já na Alta Idade 
Média, o aumento da densidade demográ-
fica fez surgir uma confusão entre as pes-
soas com o mesmo nome e pertencentes a 
famílias diversas. Para distingui-las passou-se 
a empregar um sobrenome obtido de sinais 
pessoais ou qualidades morais como bravo, 

valente, branco, coelho, cavalo, leite entre 
outros tantos.

No Brasil, com o início da colonização 
portuguesa em 1548, e até nos dias de hoje 
prenomes e sobrenomes da herança lusita-
na são populares: João, Maria, Silva, San-
tos, Souza. Todavia, a primeira norma que 
menciona a questão do nascimento adveio 
somente em 1850 com a Lei n.º 586, mas 
a regulamentação do registro civil de nasci-
mento, casamento e óbito e imposição do 
nome no assento de nascimento ocorreu 
apenas em 1874, com o Decreto n.º 5.604 
de 25 de março.

O sistema de registros de nascimento e a 
uniformização de assentos com a aposição 
de nome para todos os nascidos em território 
nacional, independentemente de origem re-
ligiosa, somente foi determinado a partir de 
1889. Antes dessa data, os assentos de cató-
licos estavam assentados em livros eclesiásti-
cos e os nascimentos de não católicos esta-
vam assentados em entidades particulares.

Em 1939, com o Decreto 4.857 de 09 de 
novembro, inicia-se uma nova disciplina ju-
rídica sobre os registros públicos e o nome 
civil passa a estar regulamentado de forma 
muito similar ao que seria posteriormente 
disposto pela Lei n.º 6.015/732.

Assim, com base na Lei n.º 6.015/73 e na 
Lei n.º 8.935/94, este trabalho visa possi-
bilitar uma melhor prestação do serviço de 
registro civil de pessoas naturais aos usuá-
rios, já que é dever do Registrador atender 
as partes com urbanidade, presteza e efici-
ência, a fim de evitar eventuais problemas 
futuros relacionados ao nome, garantindo a 
segurança jurídica e a autenticidade ineren-
tes às suas atribuições. Somado a isso, visa 
ainda, fornecer suporte para a prestação de 
informações atinentes a esse direito da per-
sonalidade, razão pela qual a abordagem foi 
realizada por meio de perguntas e respostas.

NASCIMENTO:
1) É possível, no registro do nascimen-
to, constar o sobrenome da mãe após 
o sobrenome do pai?
Sim. Nada impede que o sobrenome da mãe 
seja aposto após o sobrenome do pai e seja 
o último, basta que o declarante do registro 
de nascimento se manifeste neste sentido. 
Não há necessidade de autorização judicial 
ou de qualquer explicação no ato do regis-

tro, sendo lavrado normalmente como qual-
quer outro assento.
Ex. Mãe: ANA LANCASTER TURIM. Pai: DAVI 
TURIM. A criança pode ser registrada com o 
nome de MATEUS TURIM LANCASTER.
Fundamento: A Constituição Federal esta-
beleceu a igualdade entre homens e mulhe-
res, com base nesse fundamento inclusive, o 
art. 52, 1º e 2º da Lei n.º 6.015/73 foi altera-
do pela Lei n.º 13.112/2015, permitindo que 
a mulher possa efetuar o registro da criança 
em igualdade de condições com o homem. 
Também não há qualquer lei que determine 
a formação do nome (prenome e sobreno-
me), apenas por costume é que o sobre-
nome do pai tem sido aposto por último.

2) É possível a inserção do sobrenome 
dos avós ou bisavós no nome do regis-
trando?
Sim, desde que o nome da criança não fique 
dissociado completamente do nome dos 
pais, ou seja, o sobrenome da criança pode 
ser formado pelo sobrenome dos avós/bisa-
vós, mas deve conter o sobrenome dos pais 
(ou só da mãe ou só do pai, ou de ambos). 
O sobrenome pode ser tanto dos avós quan-
to dos bisavós. Há necessidade de compro-
vação da ascendência, uma vez que não se 
pode atribuir um sobrenome que não tenha 
origem na família. Assim, o registrador deve 
exigir a apresentação das certidões que 
comprovem o sobrenome dos avós/bisavós 
e arquivá-las em meio eletrônico.
Ex. Mãe: ANA LANCASTER TURIM. Pai: 
DAVI TURIM. A criança pode ser registrada 
com o nome de MATEUS DOSTOIÉVSKI TU-
RIM LANCASTER, ou MATEUS DOSTOIÉVSKI 
LANCASTER, ou MATEUS DOSTOIÉVSKI TU-
RIM. O que não se aconselha é o registro 
apenas com o sobrenome dos avós/bisavós: 
MATEUS DOSTOIÉVSKI, pois poderia causar 
certo constrangimento para a criança (já que 
seu sobrenome é distinto dos pais) e por ca-
recer de sentido também.
Fundamento: Não vigora no sistema bra-
sileiro o Princípio da Continuidade Onomás-
tica, de forma que é perfeitamente possível 
haver a quebra sequencial de sobrenomes. 
Ademais, o sobrenome tem a função de de-
signar a origem familiar e invocar as relações 
de parentesco, não prescrevendo pelo seu 
não uso, ou seja, por mais que um sobrenome 
não tenha sido utilizado pelos membros da 

“O direito ao nome é 
consectário da dignidade 
humana e abrange quatro 

características fundamentais: 
(i) identidade; (ii) origem 

da ancestralidade; 
(iii) o reconhecimento da família 

e (v) o estado de filiação.”
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família por gerações, ele pode ser reutilizado 
sem qualquer problema, pois não há prazo 
ou imposição de condições para o seu uso.

3) No registro do nascimento não cons-
tou o sobrenome da mãe. É possível a 
inclusão?
Sim. Neste caso, independente se o regis-
trado for criança ou adulto, é necessária 
a via judicial para tal inclusão, mediante a 
constituição de advogado ou assistência da 
Defensoria Pública. O procedimento tramita 
na Vara de Registros Públicos do domicílio 
do interessado ou na comarca onde se situa 
o cartório do registro do nascimento e a reti-
ficação é realizada por mandado judicial (art. 
109 da Lei n.º 6.015/73).

Se o registrado que incluiu o sobrenome 
da mãe em seu assento de nascimento/casa-
mento tiver filhos, deve proceder a alteração 
do seu nome no assento de nascimento dos 
filhos, diretamente no cartório onde estão 
registrados os assentos dos filhos. Basta um 
requerimento do genitor e a certidão de 
nascimento/casamento com a alteração, 
aplicando-se as disposições do Provimento 
n.º 82/2019, de 03 de julho de 2019, do 
Conselho Nacional de Justiça.
Fundamento: A jurisprudência do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná tem admiti-
do a inclusão de sobrenomes paternos/ma-
ternos em decorrência da origem familiar, 
do direito da personalidade e da dignidade 
humana, uma vez que não se verifica pre-
juízo para terceiros ou para a coletividade. 
Ressalta-se que o Provimento n.º 82/2019 
do CNJ só permite a inclusão do sobreno-
me do genitor no nascimento do filho pela 
via administrativa (diretamente no cartório) 
quando o próprio nome do genitor foi alte-

rado (divórcio, casamento, viuvez), assim, a 
inclusão do sobrenome de um dos genitores 
no nascimento é somente pela via judicial.

4) Os pais querem registrar a criança 
com um nome vexatório, constrange-
dor. É possível?
Não. É dever do Registrador evitar a lavratu-
ra de assentos com nomes que possam cau-
sar bullying, afetar a moral do seu portador 
(como Lúcifer ou Satanás) ou constrangê-lo 
perante seus pares. O nome atribuído nestas 
condições pode acarretar problemas psico-
lógicos e causar sofrimento ao seu portador, 
que na maioria das vezes nem sequer sabe 
da possibilidade de alteração. Isso vale tanto 
para a pronúncia de um nome (Ex. Jacinto 
Pinto), para o prenome e para o sobreno-
me, quanto para a escrita (Ex. Jhaesnean-
flayquisheideix3). Compete ao Registrador 
orientar e explicar ao declarante as poten-
ciais consequências da escolha daquele 
nome, que por vezes acompanhará o indiví-
duo para sempre. Ademais, por vezes, a pes-
soa busca a retificação judicial desse nome e 
tem seu pedido indeferido: (...) 2. No caso 
dos autos, busca o autor, tal retificação, 
apenas por alegar que o sobrenome “Pin-
to” causa ao recorrente situações vexatórias 
perante os colegas de escola. 3. Entretan-
to, tal argumento não é capaz de conferir 
excepcionalidade à regra da imutabilidade 
do nome prevista no artigo 57 da Lei de 
Registros Públicos, visto que tal sobrenome 
tem função identificadora da estirpe familiar, 
não configurando motivos hábeis para reti-
ficação do registro civil. (TJPR - 18ª C.Cível 
- 0001812-77.2018.8.16.0179 - Curitiba - 
Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla 
Dea - J. 06.04.2020).

Ocorrendo a insistência do declarante em 
registrar a criança com o nome escolhido, 
cabe ao Registrador suscitar dúvida ao Juiz 
Corregedor da Comarca, por meio de peti-
ção com a descrição dos fatos: mencionando 
o nome escolhido pelo declarante, expondo 
as razões pelas quais considera aquele nome 
como suscetível de causar constrangimento/
humilhação, a data do nascimento constan-
te na DNV, a data de comparecimento do 
declarante para efetuar o registro do nasci-
mento e o prazo previsto na lei para o re-
gistro do nascimento (15 dias se for o pai 
ou a mãe e 60 dias se for outro declarante), 
requerendo a máxima urgência na decisão. 
Com o requerimento deve-se anexar uma 
cópia da DNV e dos documentos pessoais 

do declarante ou dos pais. Aconselha-se re-
ter a DNV até o final do procedimento, haja 
vista que o declarante pode tentar fazer o 
registro em outra Serventia.
Fundamento: Art. 55, parágrafo único da 
Lei n.º 6.015/73, arts. 178 a 180 do Código 
de Normas do Estado do Paraná, jurispru-
dência e doutrina.

5) Os pais querem registrar a criança 
com um nome que se sabe homônimo. 
É possível?
O nome é o elemento identificador e indivi-
dualizador da pessoa no meio social e fami-
liar. A homonímia pode gerar problemas de 
identificação de natureza penal, civil e ad-
ministrativa. A Lei de Registros Públicos não 
proíbe o registro de nome homônimo, exce-
to no caso de gêmeos que precisam ter so-
brenomes diversos ou prenomes compostos 
diferentes e no caso de pessoas transgêne-
ros que não podem ter o mesmo prenome 
de outro membro da família. Da mesma for-
ma que o nome constrangedor pode acarre-
tar problemas ao seu portador, a homonímia 
também, razão pela qual deve o Registrador 
aconselhar o declarante, explicando os mo-
tivos e as eventuais consequências futuras 
para o registrando. Caso o declarante insista 
no registro, deve o Registrador suscitar dú-
vida nos mesmos moldes já descritos, fun-
damentando o pedido no constrangimento 
que a homonímia causará. 
Fundamento: Art. 55, parágrafo único da 
Lei n.º 6.015/73, arts. 178 a 180 do Código 
de Normas do Estado do Paraná, jurispru-
dência e doutrina. 

6) É possível alterar o prenome que foi 
escolhido e registrado pelos pais no 
momento do registro de nascimento?
Sim. O registrado pode requerer a altera-
ção do seu nome (prenome e sobrenome) 
quando completar 18 anos até o primeiro 
dia em que completar 19 anos, ou seja, no 
período de 1 ano contado da maioridade 
civil. Permite-se a alteração de seu preno-
me sem necessidade de justificativa e des-
de que não acarrete prejuízo para terceiros. 
No que se refere ao sobrenome, é possível 
alterar a ordem, incluir novo sobrenome 
de família, mas não se permite a supressão 
dos sobrenomes. As partículas (da, do, dos) 
podem ser excluídas da mesma forma que 
o agnome (Junior, Neto), neste último caso 
não pode acarretar em homonímia com ou-
tro membro da família. O procedimento é 
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pela via judicial com advogado constituído 
ou Defensor Público, perante a Vara de Re-
gistros Públicos do domicílio do interessado 
ou na comarca onde se situa o cartório do 
registro do nascimento.
Fundamento: Arts. 56 e 109 da Lei n.º 
6.015/73, doutrina e jurisprudência.

7) É possível alterar o nome dos pais 
que se divorciaram no assento de nas-
cimento?
Sim. Se os genitores alteraram seu próprio 
nome em decorrência de divórcio, separa-
ção e até novo casamento podem requerer 
a retificação no assento de nascimento de 
seus filhos, inclusive para incluir seu sobre-
nome ao nome dos filhos.
Procedimento para alterar o nome do geni-
tor (sem inclusão de sobrenome no nome 
do filho): 
requerimento do genitor acompanhado da 
certidão de casamento com a alteração do 
seu nome para a averbação no nascimento 
da criança. A certidão emitida deve constar 
no campo observações: “a presente certidão 
envolve elementos de averbação à margem 
do termo”. 
Ex. nome da criança: MATEUS LANCASTER 
TURIM. Nome dos pais: DAVI TURIM e ANA 
LANCASTER TURIM. Com o divórcio do casal 
a mãe passou a se chamar ANA LANCASTER 
(ou pode até ter casado novamente e ter ou-
tro sobrenome), é somente essa retificação 
que se fará, permanecendo nome do filho 
sem alteração.
Procedimento para alterar o nome do geni-
tor (com inclusão de sobrenome do filho): 
Se o registrando for maior de 16 anos: re-
querimento do genitor e do filho consen-
tindo a inclusão do sobrenome (pode ser 
no mesmo requerimento) e a certidão do 
casamento com o nome alterado. Se o filho 
não consentir, somente o nome do genitor 
será alterado e o do filho permanecerá com 
o seu nome originário. 
Ex. nome do filho: MATEUS TURIM. Nome 
dos pais: DAVI TURIM e ANA TURIM, com o 
divórcio, a mãe passou a utilizar o nome de 
solteira ANA LANCASTER e pretende inserir 
seu nome de família ao do filho, se ele con-
sentir, passará a chamar-se MATEUS LAN-
CASTER TURIM ou MATEUS TURIM LAN-
CASTER. Se ele não consentir, permanecerá 
MATEUS TURIM, mas a mãe em ambos os 
casos terá seu nome alterado no assento do 
filho (ANA LANCASTER). De qualquer forma a 
certidão emitida deve constar no campo ob-

servações: “a presente certidão envolve ele-
mentos de averbação à margem do termo”.
Se o registrando for menor de 16 anos: não 
é necessário o seu consentimento para in-
clusão de sobrenome em seu nome e o pro-
cedimento é o mesmo.
Fundamento: Provimento n.º 82/2019, de 
03 de julho de 2019, do Conselho Nacional 
de Justiça e art. 188, § 1º Código de Normas 
do Estado do Paraná.

8) É possível incluir o nome de genitor 
que reconheceu a paternidade socioa-
fetiva diretamente no Cartório?
Sim. O pai ou a mãe socioafetivos que re-
conhecerem a paternidade/maternidade 
espontânea do filho tem direito à inclusão 
de seu sobrenome no nome do filho/a, inde-
pendente de autorização judicial, competin-
do ao próprio registrador esclarecer e orien-
tar as partes neste sentido. Também aquele 
pai/mãe que foi reconhecido/a por seu pai/
mãe socioafetivo/a e teve seu sobrenome 
alterado, pode requerer a alteração do seu 
nome no assento de nascimento de seus fi-
lhos. Para isso, basta apresentar um requeri-
mento acompanhado da certidão com o seu 
nome alterado no RCPN onde está assenta-
do o nascimento do filho.
Fundamento: No que se refere à inclusão 
de sobrenome do pai/mãe ao filho/a socioa-
fetivo/a, o Provimento n.º 63/2017 de 14 de 
novembro de 2017, alterado pelo Provimen-
to n.º 83/2019, de 14 de agosto de 2019, 
ambos do Conselho Nacional de Justiça não 
prevêem essa alteração de forma expressa, 
mas a Corregedoria-Geral de Justiça nos au-
tos SEITJPR n,º 0065253-92.2019.8.16.6000 
assim já decidiu. Por seu turno, a alteração 
nos assentos dos filhos daqueles que foram 
reconhecidos socioafetivamente por seu 
pai/mãe está pautada no Provimento n.º 
82/2019, de 03 de julho de 2019, do Con-
selho Nacional de Justiça e no art. 188, § 
1º Código de Normas do Estado do Paraná.

9) É possível fazer um assento de nas-
cimento sem o nome do registrando?
Sim. Nos casos em que a criança nasceu 
com uma anomalia, não se podendo de 
imediato, identificar seu sexo, constando na 
DNV “sexo ignorado”. O Registrador pode 
orientar o declarante sobre a possibilidade 
de lavrar o registro do nascimento sem o 
nome da criança, até que se possa definir 
e identificar o sexo do registrando. Neste 
caso, o declarante deve solicitar ao Registra-

“A jurisprudência do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná 
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verifica prejuízo para terceiros 

ou para a coletividade”

dor e este constará no assento a expressão 
“RN de” seguida do nome de um ou am-
bos os genitores. A solicitação pode constar 
no próprio assento (na folha do livro) sem a 
necessidade de documento apartado. Com-
pete ao Registrador informar ao declarante 
que após o médico atestar o sexo da crian-
ça, este deverá comparecer na Serventia no 
prazo máximo de 90 dias, portando o laudo 
médico para averbar o sexo e o nome da 
criança, momento em que receberá a cer-
tidão do nascimento com o nome e CPF da 
criança, e de forma gratuita. A informação 
do prazo se faz necessária à medida em que 
decorridos 90 dias da lavratura do assento, 
o Registrador é obrigado a comunicar a au-
sência dos pais ou responsável ao Ministério 
Público.

O declarante pode fazer o registro com o 
nome da criança, mesmo que na DNV cons-
te “sexo ignorado”. O Registrador só emitirá 
o número do CPF após a averbação do sexo 
definido, pois pode ser necessária a retifica-
ção do nome. Este nome pode ser retifica-
do se for incompatível com o sexo atestado 
pelo médico. Para isso, é preciso que um dos 
genitores ou responsável (tutor, guardião) 
pela criança apresente requerimento solici-
tando a averbação de retificação do nome 
da criança e o laudo médico que atestou e 
definiu o sexo. Esta averbação é gratuita.

Se a criança falecer antes do procedimen-
to de retificação do sexo e do nome, um dos 
genitores ou o responsável pode requerer a 
retificação do nome ou a sua inclusão nos 
casos em que no assento constou apenas 
“RN de”. Para tanto, basta o requerimento 
solicitando a retificação/inclusão do nome. 
O laudo médico é dispensado e o procedi-
mento é gratuito.
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“Os pais podem fazer uso do 
agnome (junior, filho, neto) 
para distinguir as pessoas 

da mesma família e evitar a 
homonímia. Ademais, mesmo 

nos casos em que os pais 
queiram homenagear o avô ou 
o próprio genitor, o agnome 
só poderá ser utilizado com a 

aposição idêntica do nome que 
se quer homenagear”

Fundamento: Provimento n.º 292/2019, 
de 03 de dezembro de 2019, da Correge-
doria-Geral de Justiça do Estado do Paraná. 

10) Os pais querem registrar o filho/fi-
lha com o nome idêntico ao seu ou ao 
de outro ascendente. É possível?
Não. Nestes casos os pais podem fazer uso 
do agnome (Junior, Filho, Neto) para distin-
guir as pessoas da mesma família e evitar a 
homonímia. Ademais, mesmo nos casos em 
que os pais queiram homenagear o avô ou 
o próprio genitor, o agnome só poderá ser 
utilizado com a aposição idêntica do nome 
que se quer homenagear. 
Ex. nome do avô: PEDRO TURIM. Nome do 
registrando: PEDRO TURIM NETO e não PE-
DRO LANCASTER TURIM NETO.

Embora seja incomum o uso de agnomes 
femininos, não há qualquer vedação ao uso. 
Ex: ANA LANCASTER FILHA, ANA LANCAS-
TER NETA, ANA LANCASTER SOBRINHA. 
Também é possível a utilização de forma nu-
mérica em algarismos romanos: ANA LAN-
CASTER II, PEDRO TURIM III. 
Fundamento: Art. 63, parágrafo único da 
Lei n.º 6.015/73 e doutrina.

CASAMENTO
1) É possível excluir o sobrenome de 
um ou de ambos os nubentes no as-
sento de casamento?
Sim. Todavia, não se permite a exclusão total 
do sobrenome de família, pois em eventual 
divórcio a pessoa ficaria sem sobrenome, 
e também porque o sobrenome de família 
é um elemento identificador da origem da 
pessoa e é obrigatório. Embora o Código 
Civil (art. 1.565, º 1º) mencione o direito de 

acrescer o sobrenome, numa interpretação 
sistemática da Constituição Federal e do 
próprio Código Civil o nome é um direito da 
personalidade, e isso garante ao seu titular 
o direito de interferir em seu próprio nome.
Ex. nubentes: ANA OTTONI LANCASTER e 
DAVI SANCHES TURIM. É possível que após 
o casamento passem a ter os seguintes no-
mes: ANA LANCASTER TURIM; ANA OTTONI 
TURIM; DAVI SANCHES LANCASTER; DAVI 
TURIM LANCASTER.
Fundamento: Código Civil, Constituição 
Federal, doutrina e jurisprudência.

2) É possível incluir o sobrenome da so-
gra ou do sogro que não faz parte do 
nome do nubente?
Sim. Nesta hipótese somente o sobrenome 
de uso do outro nubente poderá ser adotado.
Ex. nubentes: ANA OTTONI LANCASTER e 
DAVI SANCHES TURIM. Pais do noivo: PEDRO 
DOSTOIÉVSKI TURIM e MARIA SANCHES 
TURIM. O sobrenome Dostoiévski prove-
niente do pai do noivo não poderá ser ado-
tado pela noiva, pois não é de uso do noivo.

Assim, será possível que após o casamen-
to passem a ter os seguintes nomes: ANA 
OTTONI LANCASTER SANCHES; ANA LAN-
CASTER SANCHES TURIM; ANA OTTONI 
SANCHES, etc. e ainda: DAVI SANCHES OT-
TONI; DAVI TURIM LANCASTER; DAVI SAN-
CHES TURIM LANCASTER.
Fundamento: Código Civil e doutrina.

3) Como fica o nome dos nubentes 
quando um inclui o sobrenome do ou-
tro no casamento?
O Código Civil (art. 1.565, § 1º) permite que 
qualquer dos nubentes acresça ao seu o so-
brenome do outro, mas não disciplina como 
isso deve ocorrer. Desta forma, a escolha 
dos nubentes acerca da ordem em que se 
dará o sobrenome é livre. A doutrina orienta 
que a melhor opção é aquela que mantém 
a simetria entre os nomes, ainda que faça 
parecer que os cônjuges são irmãos.
Ex. nubentes: ANA LANCASTER e DAVI TU-
RIM. Um quer adotar o sobrenome do outro, 
pela forma livre ficaria: ANA LANCASTER TU-
RIM e DAVI TURIM LANCASTER. Pela orien-
tação da doutrina: ANA LANCASTER TURIM 
e DAVI LANCASTER TURIM ou ANA TURIM 
LANCASTER e DAVI TURIM LANCASTER.
Fundamento: Código Civil e doutrina.

4) Qual é o prazo para os nubentes al-
terarem seu nome no casamento?

A alteração do nome pode ser requerida 
no procedimento da habilitação ou até a 
celebração do casamento. Havendo ma-
nifestação dos nubentes minutos antes da 
celebração, no sentido de alterarem o nome 
(inclusão/exclusão de sobrenome) aconse-
lha-se que o registrador solicite um reque-
rimento escrito dos nubentes e que ele seja 
anexado aos autos de habilitação. Após a 
celebração do casamento a inclusão ou ex-
clusão do sobrenome somente pode ocorrer 
pela via judicial, ou pela via administrativa, 
nos casos de exclusão decorrente de divór-
cio ou viuvez, nos termos do Provimento n.º 
82/2019, de 03 de julho de 2019, do Con-
selho Nacional de Justiça.
Fundamento: Código Civil, Provimento n.º 
82/2019, de 03 de julho de 2019, do Con-
selho Nacional de Justiça, doutrina e juris-
prudência.

5) É possível incluir o sobrenome do 
outro cônjuge após alguns anos de ca-
samento?
Sim. É possível que após vários ou alguns 
anos após o casamento um ou ambos os 
cônjuges queiram adotar o sobrenome do 
outro. O procedimento é feito pela via ju-
dicial, mediante advogado constituído e 
tramita na Vara de Registros Públicos do do-
micílio dos cônjuges ou na comarca onde foi 
registrado o assento do casamento.
“Dada a multiplicidade de circunstâncias da 
vida humana, a opção conferida pela legis-
lação de inclusão do sobrenome do outro 
cônjuge não pode ser limitada, de forma 
peremptória, à data da celebração do ca-
samento. Podem surgir situações em que a 
mudança se faça conveniente ou necessária 
em período posterior, enquanto perdura o 
vínculo conjugal. (...)”. (STJ, REsp 910094 / 
SC, Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, 
DJe 19/06/2013). 
“(...) 3. Segundo entendimento jurispruden-
cial do STJ, não há limitação temporal na 
dicção do art. 1.565, § 1º, do Código Civil, 
pelo que é possível a retificação do registro 
civil e acréscimo de patronímico de cônjuge 
após o procedimento da habilitação. Recur-
so conhecido e provido”. (TJPR - 12ª C.Cí-
vel - 0004086-48.2017.8.16.0179 - Curitiba 
- Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz 
Martins - J. 19.02.2020).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná também admite que o 
cônjuge que adotou o sobrenome do outro 
no casamento, possa excluir o sobrenome 
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adotado, pela via judicial: “Possibilidade de 
supressão do sobrenome do cônjuge após 
a celebração do casamento, mesmo com 
a subsistência do vínculo conjugal, por 
analogia. A lei autoriza expressamente a 
supressão do sobrenome do companheiro, 
exigindo apenas o requerimento da parte 
interessada, ouvida a outra. Art. 57,
§§ 1º a 5º, da lei 6.015/73. Concordância 
do marido da autora”. (TJPR - 12ª C.Cível 
- 0000055-19.2016.8.16.0179 - Curitiba - 
Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza 
- J. 05.05.2020).
Fundamento: Código Civil, doutrina e ju-
risprudência.

6) O cônjuge se divorciou e permane-
ceu com o sobrenome do (a) ex. Após 
algum tempo resolveu excluir tal so-
brenome, é possível?
Sim. O cônjuge interessado na exclusão 
do sobrenome pode optar em fazer o pro-
cedimento pela via judicial com advogado 
constituído ou por escritura pública com a 
assistência de advogado, não havendo ne-
cessidade de consentimento ou anuência 
do outro cônjuge e independente do lapso 
temporal decorrido desde o divórcio.
Fundamento: Resolução n.º 35, de 24 de 
abril de 2007, do Conselho Nacional de Justiça.

7) A pessoa viúva pode excluir o sobre-
nome do cônjuge falecido?
Sim. O cônjuge interessado em excluir do 
seu nome o sobrenome do cônjuge falecido, 
retornando ao seu nome de solteiro, poderá 
requerer a averbação de alteração do nome 
diretamente ao cartório onde foi lavrado o 
assento de casamento. Basta apresentar um 
requerimento escrito e a certidão de óbito 
do cônjuge falecido. Nada impede que essa 
alteração de exclusão do sobrenome do 
cônjuge falecido ocorra no procedimento 
de habilitação de um novo casamento ou 
até a sua celebração, conforme já exposto. 
Também não há óbice que tal requerimento 
seja feito na escritura pública de inventário e 
partilha e esta seja apresentada ao Registra-
dor juntamente com a certidão de óbito do 
cônjuge falecido.
Fundamento: Provimento n.º 82/2019, de 
03 de julho de 2019, do Conselho Nacional 
de Justiça e doutrina.

OUTRAS QUESTÕES
1) Existe restrições para a alteração do 
nome por pessoa transgênero?

Sim. A pessoa transgênero não pode es-
colher um prenome que seja idêntico ao 
de outro membro da família, isso deve ser 
esclarecido a ela pelo Registrador. Ademais, 
permite-se a alteração do prenome por mais 
de uma vez ao longo da vida, mas pela via 
administrativa, diretamente no cartório, so-
mente se permite uma única alteração, as 
demais devem ocorrer pela via judicial.
Fundamento: Provimento n.º 73/2018, de 
28 de junho de 2018, do Conselho Nacional 
de Justiça.

2) Quais as peculiaridades para a alte-
ração de nome de indígena?
A alteração de nome do indígena, sendo 
ele integrado ou não na sociedade, a fim de 
que conste seu nome indígena (ex. Kaluanã, 
Toriba, Tupã) é de livre escolha do indígena 
e não se aplica a restrição legal que veda 
prenomes suscetíveis de expor seu portador 
ao ridículo. A etnia pode ser lançada como 
sobrenome. Não há limite para as alterações 
que podem ocorrer ao longo de toda a vida 
do indígena, mas todas as averbações de 
alteração devem constar nas certidões expe-
didas, não se aplicando a regra do art. 21, 
parágrafo único da Lei 6.015/73 (“a presen-
te certidão envolve elementos de averbação 
à margem do termo”). No campo observa-
ções, se houver requerimento do interessa-
do, pode constar a declaração do registran-
do como indígena e a respectiva etnia.

Se for um novo assento, a pedido do 
apresentante, o nome indígena e a etnia já 
serão inseridos no registro.

Se o indígena já possui registro de nasci-
mento e quer alterar seu nome para incluir 
o nome indígena e a etnia, o procedimento 
é judicial.
Fundamento: Resolução Conjunta CNJ/
CNMP n.º 3/2012, de 19 de abril de 2012 e 
arts. 233 e seguintes do Código de Normas 
do Estado do Paraná.

3) É possível registrar o natimorto com 
nome? 
Sim. Não havia qualquer óbice para que o 
natimorto fosse registrado com nome, mas 
não era comum, em que pese ser um di-
reito da personalidade inerente a qualquer 
pessoa. A doutrina há tempos já havia en-
tendimento no sentido de que “a proteção 
que o Código defere ao nascituro alcança o 
natimorto no que concerne aos direitos da 
personalidade, tais como: nome, imagem e 
sepultura.”4 O Provimento n.º 289/2019, de 

16 de maio de 2019, da Corregedoria-Geral 
de Justiça do Estado do Paraná prevê expres-
samente a possibilidade de indicação, pelos 
pais, de prenome e sobrenome ao natimor-
to. Assim, o Registrador poderá orientar os 
pais, no momento do registro do natimorto, 
de que podem atribuir prenome e sobreno-
me àquela criança falecida
Fundamento: Provimento n.º 289/2019, de 
16 de maio de 2019, da Corregedoria-Geral 
de Justiça do Estado do Paraná e doutrina.
Observação: Todos os nomes utilizados 
como exemplo são fictícios, qualquer seme-
lhança com nomes reais será mera coinci-
dência.
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No Paraná já é possível 
solicitar certidões online pelo site 
www.e-certidões.com.br 

Solicite pela internet 
e receba em sua casa

Nascimento . Casamento . Óbito


