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O fenômeno da desjudicialização e os cartórios
•

•

Panorama atual do Direito Processual Civil e os obstáculos ao acesso à justiça
•
A busca por uma tutela jurisdicional efetiva;
•
A preocupação com as demandas de massa;
•
O estímulo à solução consensual;
•
Taxa de congestionamento e efetividade do processo;
•
A jurisdição compartilhada.

Como a atuação dos notários e registradores pode contribuir para a prevenção e solução dos
conflitos?
•
Profissionais do Direito, aprovados em concurso público, dotados de fé pública,
fiscalizados pelo Poder Judiciário; serviço tabelado por Lei Estadual; responsabilidade
civil pelos atos praticados;
•
Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia;
•
A desjudicialização “combina” com a atividade notarial e registral (segurança +
celeridade + redução taxas de congestionamento);
•
Prevenção e solução de litígios – mais celeridade e menos custo;
•
Análise crítica das limitações quanto à atuação dos notários e registradores;
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A Desjudicialização e os RCPN’s – Leis Federais
•

Lei nº 6.015/73 – Lei de Registros Públicos (redação original):
•

Possiblidade de alteração do nome no primeiro ano após ter atingido a maioridade
civil, desde que não prejudique os apelidos de família (art. 57).

•

Habilitação do casamento com participação do MP, mas sem participação do juiz,
como regra (art. 67).
•
Impugnação do do MP e apresentação de impedimentos – encaminhamento
ao juiz.

•

Averbação direta no RCPN, com audiência do MP (art. 97), à vista da carta de
sentença, de mandado ou de petição acompanhada de certidão ou documento legal
e autêntico.

•

Correção de erros de grafia no cartório (art. 110).
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A Desjudicialização e os RCPN’s – Leis
Federais
•

•
•

Lei nº 8.560/92:
Diversas formas de reconhecimento de filhos (art. 1º):
O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e
será feito: I - no registro de nascimento; II - por escritura pública ou escrito
particular, a ser arquivado em cartório; III - por testamento, ainda que
incidentalmente manifestado; IV - por manifestação expressa e direta
perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e
principal do ato que o contém.

•

Lei nº 11.441/2007 - separação, divórcio, inventário e partilha
extrajudiciais;

•

Lei 11.790/2008 – Registro de nascimento tardio nas serventias
extrajudiciais;

•

Art. 46 da LRP: As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal
serão registradas no lugar de residência do interessado. § 1o O requerimento de
registro será assinado por 2 (duas) testemunhas. § 3o O oficial do Registro Civil, se
suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. § 4o
Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente.
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A Desjudicialização e os RCPN’s – Leis
Federais
•

•

•

Lei nº 12.100/2009:
Alterou o art. 110 da LRP para permitir correção direta em cartório de
erros que não exijam qualquer indagação:
•
Os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação
imediata de necessidade de sua correção poderão ser corrigidos de
ofício pelo oficial de registro no próprio cartório onde se encontrar
o assentamento, após manifestação conclusiva do Ministério Público.
•
Entendendo o MP que o pedido exige maior indagação, requererá
ao juiz a distribuição dos autos a um dos cartórios da circunscrição,
caso em que se processará a retificação, com assistência de
advogado, observado o rito sumaríssimo.

Lei 13.484/2017:
•

Retificação administrativa do registro, da averbação ou da anotação,
de ofício ou a requerimento do interessado, independentemente de
prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos
casos de erros que não exijam qualquer indagação para a constatação
imediata de necessidade de sua correção.
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A Desjudicialização e os RCPN’s – Alguns
instrumentos normativos do CNJ
•
•

Resolução 175/2013 do CNJ: Habilitação, celebração de casamento civil, ou de
conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo.
CONSIDERANDOS:
• que o Supremo Tribunal Federal, nos acórdãos prolatados em julgamento da ADPF 132/RJ e da
ADI 4277/DF, reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões
estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo;
• Tese aprovada: “No sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de
regime sucessório entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos
o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil.”
• que as referidas decisões foram proferidas com eficácia vinculante à administração pública e
aos demais órgãos do Poder Judiciário;
• a competência do Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 103-B, da Constituição Federal
de 1988;
• § 4º Compete ao Conselho (...), cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
• I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou
recomendar providências;
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A Desjudicialização e os RCPN’s – Alguns
instrumentos normativos do CNJ
•
•
•

Resolução 175/2013 do CNJ: Habilitação, celebração de casamento civil, ou de
conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo.
que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP 1.183.378/RS, decidiu inexistir óbices
legais à celebração de casamento entre pessoas de mesmo sexo;
K. R. O. e L. P., duas mulheres alegando que se relacionam de maneira estável há três anos,
requereram habilitação para casamento junto a dois Cartórios de Registros Civis de Porto Alegre-RS,
pedido que lhes foi negado pelos respectivos titulares. Em seguida, em 25.3.2009, ajuizaram pleito
de habilitação para o casamento perante a Vara de Registros Públicos e de Ações Especiais da
Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, afirmando inexistir óbice no ordenamento jurídico
a que pessoas do mesmo sexo se casem. A sentença julgou improcedente o pedido de habilitação,
por entender que o casamento, tal como disciplinado pelo Código Civil de 2002, somente é possível
entre homem e mulher (fls. 49-52).Em grau de apelação, a sentença foi mantida”.
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A Desjudicialização e os RCPN’s – Alguns
instrumentos normativos do CNJ
•
•
•

Resolução 175/2013 do CNJ: Habilitação, celebração de casamento civil, ou de
conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo.
que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP 1.183.378/RS, decidiu inexistir óbices
legais à celebração de casamento entre pessoas de mesmo sexo;
“Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus representantes eleitos,
não poderia mesmo "democraticamente" decretar a perda de direitos civis da minoria pela qual
eventualmente nutre alguma aversão. Nesse cenário, em regra é o Poder Judiciário - e não o
Legislativo - que exerce um papel contramajoritário e protetivo de especialíssima importância,
exatamente por não ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e com a
Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos fundamentais, sejam eles das
minorias, sejam das maiorias. Dessa forma, ao contrário do que pensam os críticos, a democracia se
fortalece, porquanto esta se reafirma como forma de governo, não das maiorias ocasionais, mas de
todos. Enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro, não assume, explicitamente, sua
coparticipação nesse processo constitucional de defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, não
pode o Poder Judiciário demitir-se desse mister, sob pena de aceitação tácita de um Estado que
somente é "democrático" formalmente, sem que tal predicativo resista a uma mínima investigação
acerca da universalização dos direitos civis”. (REsp 1183378/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 01/02/2012).
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A Desjudicialização e os RCPN’s – Alguns
instrumentos normativos do CNJ
•

Provimento 63/2017 e 83/2019 do CNJ: Reconhecimento voluntário e a averbação da
paternidade e maternidade socioafetiva no Livro “A”;

•

Provimento 73/2018 do CNJ: Averbação da alteração do prenome e do gênero nos
assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das
Pessoas Naturais (RCPN).

•

•
•
•

•

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados
por seus órgãos;
a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços dos RCPNs (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236,
§ 1º, da CF/88);
a competência do Corregedor Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos
destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos ofícios do RCPN (art. 8º, X, do Regimento Interno
do Conselho Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO a obrigação dos registradores do RCPN de cumprir as normas técnicas estabelecidas
pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal que conferiu ao art. 58 da Lei n. 6.015, de
31 de dezembro de 1973, interpretação conforme à Constituição Federal, reconhecendo o direito da
pessoa transgênero que desejar, independentemente de cirurgia de redesignação ou da realização
de tratamentos hormonais ou patologizantes, à substituição de prenome e gênero diretamente no
ofício do RCPN (ADI n. 4.275/DF);
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A Desjudicialização e os RCPN’s – Alguns
instrumentos normativos do CNJ
P rovimento 82/2019 do CNJ
–Poderá ser requerida, perante o Oficial de Registro Civil competente, a
averbação no registro de nascimento e no de casamento das alterações de
patronímico dos genitores em decorrência de casamento, separação e divórcio,
mediante a apresentação da certidão respectiva.
–Por ocasião do óbito do(a) cônjuge, poderá o(a) viúvo(a) requerer averbação
para eventual retorno ao nome de solteiro(a).
– Poderá ser requerido, perante o Oficial de Registro Civil competente, a averbação do
acréscimo do patronímico de genitor ao nome do filho menor de idade, quando:
– I – Houver alteração do nome do genitor em decorrência de separação,
divórcio ou viuvez;
– II – O filho tiver sido registrado apenas com o patronímico do outro
genitor.
– Se o filho for maior de dezesseis anos, o acréscimo do patronímico
exigirá o seu consentimento.
– Somente será averbado o acréscimo do patronímico ao nome do filho
menor de idade, quando o nome do genitor for alterado no registro de
nascimento.
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A Desjudicialização em números
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O CPC/2015 e o RCPN
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Normas fundamentais do Direito Processual Civil
aplicáveis ao Direito Notarial e Registral
•
•

Princípios constitucionais do Processo aplicáveis ao direito notarial e registral: devido processo
legal, isonomia, contraditório e ampla defesa, imparcialidade, motivação e publicidade.
Normas fundamentais do CPC/2015 (arts. 1º a 12):
•
Interpretação das normas registrais e notariais conforme a CF;
•
Inércia e impulso oficial;
•
Estímulo à solução consensual dos conflitos;

•

•
•
•
•

Provimento 67/2018 do CNJ: Procedimentos de conciliação e de mediação nos
serviços notariais e de registro do Brasil;

Razoável duração do processo;
Boa-fé processual;
Cooperação;
Respeito aos precedentes.
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Disposições gerais do CPC/2015
atividade notarial e registral
•

relacionadas

à

1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
•
•

Regras gerais: domicílio do réu para ações pessoais e reais mobiliárias; situação da coisa, para
ações reais imobiliárias e ações possessórias imobiliárias (competência absoluta, nesse caso);
Art. 53, inciso III, alínea “f”:
•
É competente o foro: III - do lugar:
•
f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano
por ato praticado em razão do ofício;
•
É bom lembrar que as ações indenizatórias devem ser propostas em face do titular
da serventia e não da própria serventia, que se trata de ente despersonalizado,
sem capacidade de estar em juízo;
•
Se for demandada a serventia, deve ser suscitada preliminar de ilegitimidade
passiva, de falta de capacidade de ser parte e de estar em juízo.
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Disposições gerais do CPC/2015
atividade notarial e registral
•

relacionadas

à

1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
•

Se for demandada a serventia, deve ser suscitada preliminar de ilegitimidade
passiva, de falta de capacidade de ser parte e de estar em juízo.

•

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE FIRMA
MEDIANTE ASSINATURA FALSIFICADA. (...)) 1. Consoante as regras do art. 22 da Lei 8.935/94 e do art.
38 da Lei n.º 9.492/97, a responsabilidade civil por dano decorrente da má prestação de serviço
cartorário é pessoal do titular da serventia à época do fato, em razão da delegação do serviço que lhe é
conferida pelo Poder Público em seu nome. 2. Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para
figurar no pólo passivo de demanda indenizatória, pois são desprovidos de personalidade jurídica e
judiciária, representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada
consistente na atividade notarial ou registral. 3. Ilegitimidade passiva do atual titular do serviço notarial
ou registral pelo pagamento de débitos atrasados do antigo titular. (...) (REsp 1177372/RJ, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 28/06/2011, DJe 01/02/2012)
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Disposições gerais do CPC/2015
atividade notarial e registral
•

relacionadas

à

1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
•

Se for demandada a serventia, deve ser suscitada preliminar de ilegitimidade
passiva, de falta de capacidade de ser parte e de estar em juízo.

•

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. As duas turmas
de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para
figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços
notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos. (...) (AgInt
no REsp 1407477/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
03/02/2017)

•

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS
PRATICADOS NO ÂMBITO DA SERVENTIA. RESPONSABILIDADE DO DELEGATÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS.1
.- A atual jurisprudência desta Corte orienta que "o tabelionato não detém personalidade jurídica,
respondendo pelos danos decorrentes dos serviços notariais o titular do cartório na época dos fatos.
Responsabilidade que não se transfere ao tabelião posterior" (AgRg no REsp 624.975/SC, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/11/2010). (AgRg no AREsp 460.534/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 28/04/2014)
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Disposições gerais do CPC/2015
atividade notarial e registral
•

relacionadas

à

1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
•

Se for demandada a serventia, deve ser suscitada preliminar de ilegitimidade
passiva, de falta de capacidade de ser parte e de estar em juízo.

•

Atenção ao disposto nos arts. 338 e 339 do CPC:

• Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo
invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.
• Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao
procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este
irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.
• Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida
sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos
prejuízos decorrentes da falta de indicação.
• § 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial
para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.
• § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como
litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

•Como evidentemente sabemos quem é o sujeito passivo, precisamos nos indicar, sob pena de
incidir o disposto na parte final do 339!
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Disposições do CPC/2015 relacionadas à atividade
notarial e registral
•

2. EMOLUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA
•

•
•

O que diz o CPC/2015
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende:
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação
ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo
judicial no qual o benefício tenha sido concedido.
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Disposições do CPC/2015 relacionadas à atividade
notarial e registral
•

2. EMOLUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA
•

•
•
•
•

A norma se aplica apenas aos atos notariais e registrais necessários à efetivação das decisões
judiciais (exemplos: registro de sentença de adoção, averbação de divórcio etc) ou à
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido (exemplo: registro de
penhora de bem imóvel);
Não há necessidade de pedido ao delegatário nessas hipóteses, basta comprovação de que o
benefício foi concedido judicialmente;
Não abrange, em regra, as taxas devidas ao Judiciário, cuja gratuidade pode decorrer de decisão
específica (art. 98, §1º, I);
Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade nem baixa renda familiar, mas apenas a
declaração de que a pessoa não pode arcar com aquelas despesas;
O delegatário pode pleitear a revogação do benefício ou a substituição pelo parcelamento:
• § 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual
dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o
ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a
revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata
o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias,
manifestar-se sobre esse requerimento. Procedimento de dúvida? Rafael Alexandria de
Oliveira entende que não, que tem caráter contencioso e jurisdicional. Trata-se de uma
verdadeira impugnação postergada no tempo.
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Disposições do CPC/2015 relacionadas à atividade
notarial e registral
•

2. EMOLUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA
•
•
•

Art. 98, § 5º: A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver
de adiantar no curso do procedimento.
Art. 98, § 6º: Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
O benefício da justiça gratuita atua no âmbito da responsabilidade provisória pelo custeio do
processo (a parte beneficiária não tem que adiantar as despesas e custas), porém não se livra do
pagamento ao final do processo, se restar vencida;
•

•

•

Art. 98, § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário.
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas
processuais que lhe sejam impostas.
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Disposições do CPC/2015 relacionadas à atividade
notarial e registral
•

2. EMOLUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA
•

Como ficam divórcios, dissoluções de união estável, inventário e partilha após o
CPC/2015? Pode haver requerimento de gratuidade?
•
A lei 11.441/2007 modificou o CPC/73, alterando o art. 982 e inserindo o art.
1.124-A, permitindo a realização do inventário, da partilha, da separação e do
divórcio nas serventias extrajudiciais;
•
O §3º do art. 1.124-A estabelecia que “a escritura e demais atos notariais serão
gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei.”
•
Em razão disso, a Resolução nº 35/2007 do CNJ estabelecia que:
•
•

Art. 6º A gratuidade prevista na Lei n° 11.441/07 compreende as escrituras de
inventário, partilha, separação e divórcio consensuais.
Art. 7º Para a obtenção da gratuidade de que trata a Lei nº 11.441/07, basta a simples
declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os
emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído.
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Disposições do CPC/2015 relacionadas à atividade
notarial e registral
•

2. EMOLUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA
•

O CPC/2015 apenas faz referência, no art. 98, IX, aos emolumentos referentes a
processo judicial, nada dispondo sobre gratuidade das escrituras de inventário, partilha,
divórcio e dissolução de união estável;

•

Seria o caso de não haver mais gratuidade?

•
•
•

CNJ decidiu que:
Uma resolução do CNJ, de caráter administrativo, poderia determinar a obrigatoriedade de
gratuidade de um serviço sem previsão legal expressa?
Durante sessão virtual, “os conselheiros do CNJ ponderaram sobre a questão e decidiram
que a gratuidade deve ser mantida. O relator do processo, conselheiro Arnaldo Hossepian,
ponderou que, mesmo sem a declaração explicita do benefício em Lei, a gratuidade de
Justiça deve ser estendida para efeito de viabilizar o cumprimento da previsão
constitucional de acesso à jurisdição e a prestação plena aos atos extrajudiciais de notários
e de registradores.” Consulta 0006042-02.2017.2.00.0000, do TJPB. Fonte:
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86651-cnj-confirma-gratuidade-de-divorcio-consensualextrajudicial-2, notícia publicada em 27.04.2018.
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Disposições do CPC/2015 relacionadas à atividade
notarial e registral
•

2. EMOLUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA
•
•
•

•

Aplicam-se as regras do art. 98, §§5º e 6º, devendo o delegatário levar a questão ao juiz
corregedor;
Se desconfiar que o interessado tem condições de arcar com os emolumentos, não deve negar,
mas submeter ao juiz corregedor;
Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 98, § 3º? Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário.
Se tiver patrimônio, pode o notário propor ação de execução com base no art. 585, IV, pois a
gratuidade não altera a responsabilidade patrimonial. Para propor como título judicial, os
emolumentos têm que ser fixados na decisão judicial, caso contrário índice o art. 784, XI. Ação de
execução, mas rito do cumprimento de sentença. Polo passivo: vencido. Se for o beneficiário,
observar 98, §3º. Legitimidade do delegatário para eventualmente recorrer da decisão.
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•

1. REFLEXOS DA ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS NO REGISTRO CIVIL E NO REGISTRO DE IMÓVEIS
•

A alteração de regime de bens do casamento é procedimento de jurisdição
voluntária.

• Art. 734. A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser
requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as
razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros.
• § 1o Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação
de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido
o prazo de 30 (trinta) dias da publicação do edital.
• § 2o Os cônjuges, na petição inicial ou em petição avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de
divulgação da alteração do regime de bens, a fim de resguardar direitos de terceiros.
• § 3o Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios
de registro civil e de imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins.

•

Caberia desjudicialização?
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•

1. REFLEXOS DA ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS NO REGISTRO CIVIL E NO REGISTRO DE IMÓVEIS
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•

2. ESCRITURAS DE DIVÓRCIO, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, INVENTÁRIO E PARTILHA
•
•
•
•

Antes do CPC/39 admitia-se inventário extrajudicial;
O CPC/39 estabeleceu a necessidade de processo judicial e o CPC/73 manteve a exigência, embora
sua redação original permitisse;
A Lei 11.441/2007 alterou o CPC/73 para permitir e o CNJ regulamentou através da Resolução
35/2007;
O CPC/2015 entrou em vigor com as seguintes disposições:
•
Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.
•

•
•

Para Christiano Cassetari, se o testamento não tiver conteúdo econômico, revela-se possível o
inventário extrajudicial.

Art. 610, §1º: Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos
por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem
como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.
Art. 610, §2º: O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas
estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura
constarão do ato notarial.
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•

2. ESCRITURAS DE DIVÓRCIO, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, INVENTÁRIO E PARTILHA
•

•
•

Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não
havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por
escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731.
•
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato
de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.
•
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado
ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

A restrição relativa aos nascituros aplica-se ao inventário e partilha?
Continua sendo aplicada a Resolução 35/2007.
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•

2. ESCRITURAS DE DIVÓRCIO, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, INVENTÁRIO E PARTILHA
•

O divórcio e o RCPN: a averbação, requisitos e dados essenciais:
•
Por sentença:
•
sentença;
•
mandado, se for o caso;
•
termo de conciliação ou mediação, se for o caso;
•
Certidão do trânsito em julgado.
•
Por escritura:
•
Traslado ou certidão da escritura pública;

•

Outras informações indispensáveis: partilha (se houve, se não houve, ou se não houve bens a
partilhar; informações relativas à mudança de nome dos cônjuges);
•

Por que é tão importante a informação sobre a partilha?
•
CC, art. 1.523. Não devem casar:
•
III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos
bens do casal;
•

O mesmo se aplica ao viúvo ou à viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto
não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; a viúva, ou a
mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses
depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal;
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•

2. ESCRITURAS DE DIVÓRCIO, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, INVENTÁRIO E PARTILHA
•

O registro da escritura declaratória e de extinção da união estável no Livro E do RCPN – Provimento
37/2014
•
Art. 1º. É facultativo o registro da união estável prevista nos artigos 1.723 a 1.727 do Código
Civil, mantida entre o homem e a mulher ou entre duas pessoas do mesmo sexo.
•

Art. 2º. O registro da sentença declaratória de reconhecimento e dissolução, ou extinção, bem
como da escritura pública de contratoe distrato envolvendo união estável, será feito no Livro E,
pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Sede, ou, onde houver, no 1ºSubdistrito
da Comarca em que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio:
•
a) a data do registro; b) a qualificação dos companheiros; c) prenomes e sobrenomes
dos pais; d) datas e Ofícios de RCPN em que foram registrados os nascimentos das
partes, os seus casamentos ou uniões estáveis anteriores, assim como os óbitos de seus
anteriores cônjuges ou companheiros, quando houver, ou os respectivos divórcios ou
separações judiciais ou extrajudiciais se foram anteriormente casados; e) data do
trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, número do processo, Juízo e nome do
Juiz que a proferiu ou do Desembargador que o relatou, quando o caso; f) data da
escritura pública, mencionando-se no último caso, o livro, a página e o Tabelionato onde
foi lavrado o ato; g) regime de bens dos companheiros, ou consignação de que não
especificado na respectiva escritura pública ou sentença declaratória.
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•

2. ESCRITURAS DE DIVÓRCIO, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, INVENTÁRIO E PARTILHA
•

O registro da escritura declaratória e de extinção da união estável no Livro E do RCPN – Provimento
37/2014
•
Art. 5º. O registro de união estável decorrente de escritura pública de reconhecimento ou
extinção produzirá efeitos patrimoniais entre os companheiros, não prejudicando terceiros que
não tiverem participado da escritura pública.
•
Parágrafo único. O registro da sentença declaratória da união estável, ou de sua
dissolução, não altera os efeitos da coisa julgada previstos no art. 472 do Código de
Processo Civil.
•
Art. 7º. Não é exigível o prévio registro da união estável para que seja registrada a sua
dissolução, devendo, nessa hipótese, constar do registro somente a data da escritura pública
de dissolução.
•
§ 1º. Se existente o prévio registro da união estável, a sua dissolução será averbada à
margem daquele ato.
•
§ 2º. Contendo a sentença em que declarada a dissolução da união estável a menção ao
período em que foi mantida, deverá ser promovido o registro da referida união estável e,
na sequência, a averbação de sua dissolução.
•
Art. 8º. Não poderá ser promovido o registro, no Livro E, de união estável de pessoas casadas,
ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a
declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado.
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O CPC/2015 e as repercussões no RCPN
•

3. AVERBAÇÃO DIRETA DE SENTENÇA ESTRANGEIRA NO RCPN
•

•

Averbação direta de sentença estrangeira de divórcio consensual - art. 961, § 5º: A sentença
estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Provimento 53/2016 do CNJ:
•
Art. 1º. A averbação direta no assento de casamento da sentença estrangeira de divórcio
consensual simples ou puro, bem como da decisão não judicial de divórcio, que pela lei
brasileira tem natureza jurisdicional, deverá ser realizada perante o Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais a partir de 18 de março de 2016.
•
•
•
•
•

1º. A averbação direta de que trata o caput desse artigo independe de prévia homologação da
sentença estrangeira pelo STJ e/ou de prévia manifestação de qualquer outra autoridade judicial
brasileira.
2º. A averbação direta dispensa a assistência de advogado ou defensor público.
3º. A averbação da sentença estrangeira de divórcio consensual, que, além da dissolução do
matrimônio, envolva disposição sobre guarda de filhos, alimentos e/ou partilha de bens – aqui
denominado divórcio consensual qualificado - dependerá de prévia homologação pelo STJ.
Apresentar: cópia integral da sentença estrangeira, comprovação do trânsito em julgado,
acompanhada de tradução oficial juramentada e de chancela consular ou apostilamento.
Retomada do nome de solteiro: disposição expressa na sentença estrangeira, exceto quando a
legislação estrangeira permitir a retomada, ou quando o interessado comprovar, por documento do
registro civil estrangeiro a alteração do nome.
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Dos procedimentos que tramitam
diretamente no RCPN, quais exigem a
participação de advogado ou
Defensor?
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Nenhum.
Mas isso afasta a participação
facultativa do advogado e seu
conhecimento dos procedimentos?
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Reconhecimento de filiação e a
atuação do advogado
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Reconhecimento da filiação na legislação
brasileira
• Art. 227, §6º, da CF: paridade de direitos e qualificações entre os
filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,
proibidas designações discriminatórias relativas à filiação;
• Art. 27 do Estatuto da Criança de do Adolescente (Lei nº 8.069/90):
“o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo,
indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou
seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de
Justiça”.
• Art. 26: formas de reconhecimento dos filhos havidos fora do
casamento, independentemente da origem da filiação;
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Reconhecimento da filiação na legislação
brasileira
• Art. 1º da Lei 8.560/92 e as formas de reconhecimento dos filhos
havidos fora do casamento: I - no registro de nascimento; II - por
escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; III
- por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; IV - por
manifestação expressa e direta perante o juiz;

• Vedações: a) legitimação e reconhecimento de filhos na ata do
casamento (art. 3º); b) referência no registro de nascimento à
natureza da filiação, à sua ordem em relação a outros irmãos do
mesmo prenome, exceto gêmeos, ao lugar e cartório do casamento
dos pais e ao estado civil destes (art. 5º); c) e a menção nas certidões
de nascimento de indícios de a concepção haver sido decorrente de
relação extraconjugal (art. 6º).
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Reconhecimento da filiação na legislação
brasileira
• Ainda a Lei 8560/92: regulamentação do procedimento da investigação
oficiosa da paternidade - registro de nascimento de menor apenas com
a maternidade estabelecida - início perante o registrador civil e
tramita em juízo, com a participação do MP na hipótese de o suposto
pai não atender a notificação no prazo de 30 ou se negar a alegada
paternidade, para fins de propositura da ação correspondente.
• Pouca utilização na prática.
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Reconhecimento da filiação na legislação
brasileira
• Código Civil de 2002: igualdade entre os filhos, independentemente de
sua origem, repetindo as regras relativas ao reconhecimento dos filhos
contidas na Lei 8.560/92;
• Distinção dos filhos havidos da relação de casamento e dos nascidos
fora do casamento dos pais: presunção de paternidade somente no
primeiro caso. Crítica de Maria Berenice Dias.
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Reconhecimento da filiação na legislação
brasileira
• Família constituída pelo casamento e parentesco biológico ainda são
preferenciais no ordenamento jurídico brasileiro?
•A CF proclama o afeto como a base das relações familiares.
•Coexistência de 3 critérios para o estabelecimento do vínculo
parental: o biológico, o jurídico e o socioafetivo.
•Art. 1.593 do Código Civil: “o parentesco é natural ou civil,
conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”.
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Reconhecimento da filiação na legislação
brasileira
• Família constituída pelo casamento e parentesco biológico ainda são
preferenciais no ordenamento jurídico brasileiro?
• Tratamento idêntico às diversas formas de filiação: biológica, adotiva,
decorrente da fecundação heteróloga e a socioafetiva.
• STF - tese com repercussão geral (Tema 622): “a paternidade socioafetiva,
declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do
vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos
jurídicos próprios”. Inexistência de hierarquia entre esses vínculos e
direito à multiparentalidade.
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Reconhecimento da filiação na legislação
brasileira
• Efeitos do reconhecimento da filiação:
• Estabelecimento da relação jurídica de parentesco entre pai/mãe e filho/filha
(estado de filiação) - direitos e obrigações mútuos e - personalíssimo,
indisponível e imprescritível.
• Outros efeitos relativos: a) à guarda, ao direito de visita e ao poder familiar;
b) aos alimentos; c) à sucessão hereditária; d) ao uso do nome; d) à
impossibilidade de retroação do reconhecimento, dentre outros.
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Reconhecimento da filiação perante as Serventias
do RCPN
• Provimento nº 12/2010: Programa Pai Presente
• O Judiciário atuaria no sentido da
averiguação oficiosa da paternidade;

instauração

do

procedimento

de

• Possibilidade do reconhecimento após exame de DNA, mas de forma
consensual.
• Participação do Registrador Civil se limitava à averbação do nome do pai
no registro do filho ou filha.
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Reconhecimento da filiação perante as Serventias
do RCPN
•Provimento nº 16/2012:
•Reconhecimento espontâneo da filiação perante
Oficial de Registro de Pessoas Naturais, a qualquer
tempo, por escrito particular, sem intervenção do MP
ou judicial (arts. 6º e 7º), mas com anuência do filho ou
filha maior ou da mãe, se menor;
•Pode ser inaugurado perante Serventia diversa daquela em
que lavrado o assento de nascimento.
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Reconhecimento da filiação perante as Serventias
do RCPN
•Provimento nº 26/2012: Projeto Pai Presente
•Similar ao Programa anterior, mas com a utilização dos
dados fornecidos pelo Poder Executivo Federal.
•Considerandos: expressa menção à possibilidade de
reconhecimento de paternidade perante os Registradores
Civis, nos termos do Provimento 16.
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Reconhecimento da filiação perante as Serventias
do RCPN
•Resolução nº 175/2013
•Casamento homoafetivo e conversão da união estável
homoafetiva em casamento nas serventias extrajudiciais;

•Provimento nº 52/2016
•Art. 1º “o assento de nascimento dos filhos havidos por
técnicas de reprodução assistida, será inscrito no
livro "A", independentemente de prévia autorização
judicial (...), mediante o comparecimento de ambos os
pais, seja o casal heteroafetivo ou homoafetivo (...)”.
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Reconhecimento da filiação perante as Serventias
do RCPN
•Provimento nº 52/2016
•Reprodução assistida post mortem;
•Gestação por substituição (conhecida como barriga de
aluguel) - não deve constar do registro o nome da
parturiente informado na Declaração de Nascido
Vivo (DNV).
•“O conhecimento da ascendência biológica não importará
no reconhecimento de vínculo de parentesco e dos
respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e
o ser gerado por meio da reprodução assistida”.
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Reconhecimento da filiação perante as Serventias
do RCPN
•Provimento nº 63/2017
•Reconhecimento socioafetivo da filiação diretamente nas
serventias do registro civil das pessoas naturais, sem a
oitiva do Ministério Público e sem intervenção judicial;

•Desjudicialização de demandas do Poder Judiciário para as
serventias extrajudiciais;
•Facilitação da regularização de uma situação fática que se
relaciona diretamente com o direito ao reconhecimento do
estado de filiação e, em consequência, com a dignidade da
pessoa humana.
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Reconhecimento da filiação perante as Serventias
do RCPN
•Provimento nº 83/2019
•Modificações decorrentes de Pedido de Providências nº
0001711-40.2018.2.00.0000, formulado pelo Colégio de
Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais
de Justiça do Brasil junto ao CNJ.
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Reconhecimento da filiação biológica perante o
RCPN
•Provimento 16/2012
•Investigação oficiosa da paternidade:
•Registro de menor apenas com a maternidade estabelecida;
•Não incidência do art. 2º da Lei nº 8.560/92;
•Procedimento pode ser realizado a qualquer tempo, durante a
menoridade;
•Comparecimento pessoal da mãe perante o RCPN e apontar o
suposto pai;
•Permite-se também comparecimento pessoal do filho maior;
•Preenchimento e assinatura do termo pelo requerente e pelo Oficial
(anexo ao Provimento);
•Obtenção do maior número possível de elementos para
identificação do genitor, especialmente nome, profissão (se
conhecida) e endereço;
•Possibilidade de comparecimento a RCPN diverso daquele em que
realizado o registro de nascimento (juntar certidão de nascimento).
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Reconhecimento da filiação biológica perante o
RCPN
•Provimento 16/2012
•Investigação oficiosa da paternidade:
•Remessa ao Juiz Corregedor Permanente ou ao magistrado da
comarca;
•Procedimento judicial:
•oitiva da mãe e notificação do suposto pai;
•Possibilidade de diligência em segredo de justiça;
•Confirmação
expressa
da
paternidade
termo
de
reconhecimento e remessao de certidão ao Oficial do registro
original de nascimento, para averbação.
•Se o suposto pai não atender a notificação judicial ou negar a
paternidade – remessa ao MP ou DP para ação de investigação
de paternidade.
•Se já pleiteado em juízo o reconhecimento da paternidade não cabe
o procedimento extrajudicial - do termo deve constar declaração;
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Reconhecimento da filiação biológica perante o
RCPN
•Provimento 16/2012
•Reconhecimento espontâneo perante o RCPN:
•A qualquer tempo, por escrito particular, arquivado em cartório;
•Possibilidade de utilização de termo, assinado pelo requerente e
pelo oficial;
•Possibilidade de comparecer RCPN diverso (cópia da certidão de
nascimento ou informando a serventia do registro e com dados para
induvidosa identificação do registrado);
•Oficial que recebe o pedido remete ao registrador da serventia em
que realizado o registro;
•O reconhecimento de filho por pessoa relativamente incapaz
independerá de assistência de seus pais, tutor ou curador;
•Averbação realizada sem intervenção do MP ou do juízo;
•Anuência escrita do filho maior, ou, se menor, da mãe (colheita por
qualquer dos Oficiais envolvidos no pedido);
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Reconhecimento da filiação biológica perante o
RCPN
•Provimento 16/2012
•Reconhecimento espontâneo perante o RCPN:
•Na falta da mãe do menor ou impossibilidade de manifestação
válida desta ou do filho maior – remessa ao Juiz competente;
•Suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé – não pratica o ato e
submete ao juízo competente com fundamentação escrita;

•Minuciosa verificação da identidade de pessoa interessada,
mediante colheita, no termo próprio, de sua qualificação e
assinatura, além de rigorosa conferência de seus
documentos pessoais.
•Manter em arquivo cópia de documento oficial de
identificação do interessado, juntamente com cópia do
termo, ou documento escrito, por este assinado. Remessa
da cópia do documento oficial de identificação ao Oficial do
registro de nascimento.
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Reconhecimento da filiação socioafetiva perante o
RCPN
•Provimentos 63/2017 e 83/2019 (arts. 10 a 15)
•Pessoas acima de 12 anos;
•Irrevogabilidade – desconstituição pela via judicial (vício
de vontade, fraude ou simulação);
•Legitimidade: maiores de 18 anos, independentemente do
estado civil;
•Não poderão reconhecer: os irmãos entre si nem os ascendentes;
•Pretenso pai ou mãe pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser
reconhecido;

•A paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser
estável e deve estar exteriorizada socialmente;
•Registrador deve atestar a existência do vínculo afetivo mediante
apuração objetiva por intermédio da verificação de elementos
concretos;
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Reconhecimento da filiação socioafetiva perante o
RCPN
•Provimentos 63/2017 e 83/2019 (arts. 10 a 15)
•A paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser
estável e deve estar exteriorizada socialmente;
•Demonstração da afetividade por todos os meios em direito admitidos;
•Documentos (rol exemplificativo): apontamento escolar como
responsável ou representante do aluno; inscrição do pretenso filho em
plano de saúde ou em órgão de previdência; registro oficial de que
residem na mesma unidade domiciliar; vínculo de conjugalidade casamento ou união estável - com o ascendente biológico; inscrição
como dependente do requerente em entidades associativas; fotografias
em celebrações relevantes; declaração de testemunhas com firma
reconhecida.
•Ausência de documentos não impede o registro, desde que justificada a
impossibilidade - registrador deve atestar como apurou o vínculo
socioafetivo;
•Documentos devem ser arquivados (originais ou cópias) juntamente
com o requerimento.
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Reconhecimento da filiação socioafetiva perante o
RCPN
•Provimentos 63/2017 e 83/2019 (arts. 10 a 15)
•Pode ser processado perante RCPN diverso daquele em
que lavrado o assento: exibição de documento oficial de
identificação com foto do requerente e certidão de
nascimento do filho, ambos em original e cópia;
•Minuciosa verificação da identidade do requerente - coleta, em
termo próprio, por escrito particular, de sua qualificação e
assinatura, e rigorosa conferência dos documentos pessoais;
•Manter em arquivo cópia de documento de identificação do requerente,
juntamente com o termo assinado;
•Termo: além dos dados do requerente, dados do campo FILIAÇÃO e do
filho que constam no registro, devendo o registrador colher a assinatura
do pai e da mãe do reconhecido, caso este seja menor;
• Filho menor de 18 anos: consentimento;

•Coleta pessoal da anuência.
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Reconhecimento da filiação socioafetiva perante o
RCPN
•Provimentos 63/2017 e 83/2019 (arts. 10 a 15)
•Pode ser processado perante RCPN diverso daquele em
que lavrado o assento: exibição de documento oficial de
identificação com foto do requerente e certidão de
nascimento do filho, ambos em original e cópia;
•Na falta da mãe ou do pai do menor, na impossibilidade de
manifestação válida destes ou do filho - remessa ao juiz
competente;
•Tomada de decisão apoiada (pessoa com deficiência);

•Reconhecimento pode ocorrer por documento público ou
particular de disposição de última vontade;
•Atendidos os requisitos – remessa ao MP para parecer;
•Registro após parecer favorável; parecer desfavorável –
comunicação ao requerente e arquivamento.
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Reconhecimento da filiação socioafetiva perante o
RCPN
• Provimentos 63/2017 e 83/2019 (arts. 10 a 15)
•Dúvida: remessa ao juízo competente.
•Suspeita de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação
ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho:
recusa fundamentada e remessa ao juízo competente;
•Discussão judicial impede o procedimento extrajudicial;
•Declaração de desconhecimento da existência de processo judicial;

• Unilateral e não implica registro de mais de dois pais ou de duas
mães no campo FILIAÇÃO no assento de nascimento;
•Permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, do lado paterno ou
materno.
•Inclusão de mais de um ascendente: via judicial.

•Não obstaculiza discussão judicial sobre a verdade biológica.
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Reconhecimento da filiação socioafetiva perante o
RCPN
•Provimentos 63/2017 e 83/2019
•Pode o pedido ser realizado por procuração?
•Há tempo mínimo de convivência para fins de
reconhecimento da posse do estado de filho?
•O impedimento alcança tios e outros parentes?
•A entrevista individual com a criança pode ser feita no
mesmo ambiente que os pais?
•Pode haver supressão dos nomes dos pais biológicos?
•O reconhecimento é ato de registro ou de averbação?
•A averbação deve constar das certidões posteriormente
emitidas?
•A intervenção do MP é sempre obrigatória?

P rof.

Alteração de nome no RCPN
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Alteração de nome no RCPN
• Lei de Registros Públicos
• Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida
por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o
mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a
hipótese do art. 110 desta Lei.
• Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua
substituição por apelidos públicos notórios. Parágrafo único. A
substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada
coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de
crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o
Ministério Público.
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Alteração de nome no RCPN
• Situações nas quais a alteração do nome é possível, formulada pelo Professor e
Registrador Civil Christiano Cassetari:
• a) quando o nome expuser a pessoa ao ridículo;
• b) em caso de adoção;
• c) inclusão de alcunha;
• d) por requerimento do interessado, após atingir a maioridade, dentro de um ano;
• e) tradução de nome estrangeiro;
• f) reconhecimento de filiação;
• g) erro de grafia;
• h) homonímia,
• i) inclusão de sobrenome do cônjuge,
• j) inclusão de sobrenome do companheiro,
• k) inclusão do sobrenome do padrasto ou madrasta pelo enteado ou enteada,
sem retirar o sobrenome da família biológica;
• l) coação à testemunha.
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Alteração de nome diretamente no RCPN
• Alteração de nome em razão da adequação de gênero, perpetrada diretamente no

Registro Civil com base no Provimento nº 73, de 28 de junho de 2018 do Conselho
Nacional de Justiça;
• Reconhecimento de filiação;
• Averbação direta de sentença estrangeira;
• Art. 1.565, §1º do Código Civil: Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu
o sobrenome do outro.
• Pode haver supressão de nome?
• E a união estável?

• Retificações administrativas (art. 110 da LRP);
• Erros que não exijam indagação para que verifique a necessidade de sua correção;
• Erros na transposição de elementos constantes dos títulos que serão objeto dos atos de
registro;

• Provimento 82 do CNJ;
• Art. 45 da Resolução nº 35/2017 do CNJ: “A escritura pública de separação ou divórcio
consensuais, quanto ao ajuste do uso do nome de casado, pode ser retificada mediante
declaração unilateral do interessado na volta ao uso do nome de solteiro, em nova
escritura pública, com assistência de advogado”.
• art. 56 da Lei de Registros Públicos o qual estabelece: “ O interessado, no primeiro ano
após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante,
alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração
que será publicada pela imprensa”.

P rof.

Divórcio impositivo
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DIVÓRCIO IMPOSITIVO
•O Provimento 06/2019 da CGJ do TJPE era ilegal/inconstitucional?
•Recomendação 36/2019 do CNJ:
• Alguns considerandos:
• Competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos
normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X,
do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);
• Compete privativamente à União, na forma do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, legislar
sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,
espacial e do trabalho;
• A Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, estabelece no capítulo XV, seção IV, o procedimento
do divórcio e da separação consensuais (art. 731 a 734 do CPC);
• Na forma do art. 733 do Código de Processo Civil, o divórcio consensual, a separação consensual
e a extinção consensual de união estável poderão ser realizados, preenchidos os requisitos
legais, por escritura pública, subscrita obrigatoriamente por ambos os cônjuges devidamente
assistidos por advogado ou defensor público;
• As hipóteses de divórcio extrajudicial são apenas as descritas na lei, não havendo possibilidade
de se criar outras modalidades sem amparo legal;
• A regra do art. 100 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (prevê averbação por
determinação judicial);

•Provimento 08/2019 CGJ – revogou o Provimento 06;
•Divórcio unilateral e decisões judiciais – tutela da evidência ou decisão parcial de
mérito?
•Pode o divórcio impositivo ser estabelecido por Lei? Projeto de Lei n° 3457, de 2019
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