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Transgêneros ganham
o direito de mudar de
nome e gênero sem
ordem judicial
Com decisão do STF, Cartórios de Registro
Civil são autorizados a realizar a alteração
apenas com autodeclaração do interessado
Págs 12 a 29

Cartórios de todo o Brasil estão autorizados a realizar atos de mediação e conciliação
Págs 30 a 37
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Editorial

Novos caminhos para a
desjudicialização no Brasil

C

aros amigos do Registro Civil,

Mais uma vez me dirijo a
vocês para tratar de assuntos que mereceram destaque
em nossa atividade no último
bimestre. Nesta edição, trazemos uma matéria sobre a importante decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), publicada no mês de
março, de permitir que pessoas transgênero
mudem o nome e o gênero sem a necessidade de cirurgia para a mudança de sexo e ação
judicial, assim como toda a repercussão nos
meios acadêmicos e judiciais sobre as mudanças que se avizinham.
Trata-se de uma decisão que demonstra que
a sociedade brasileira caminha a largos passos largos para uma necessária mudança de
comportamento, que expressa respeito pelas
diferenças e contribui para uma sociedade
mais igualitária.
O Registro Civil recebe com alegria a oportunidade de participar desse momento decisivo não só para a sociedade, mas para toda a
classe de registradores que, felizmente, mais
uma vez, será um importante braço na extrajudicialização de atos e consequente simplificação da vida dos brasileiros.

tido ao nosso trabalho pelo Poder Judiciário.
A edição do Provimento nº 67, do Conselho
Nacional de Justiça, que permite que profissionais de registro e notas atuem como mediadores e conciliadores dentro das serventias
extrajudiciais, além de esperada pela classe,
abre ao cidadão um novo e revolucionário caminho para a solução de litígios, em qualquer
pequena cidade de nosso imenso País.
Incentivar a mediação e conciliação e permitir que esses atos sejam realizados em cartórios, presentes em todos os municípios do
País, significa contribuir para a mudança de
cultura de uma sociedade que, apesar de ainda ter uma forte tendência ao litígio, começa
a vislumbrar outros caminhos a solução de
conflitos antes restritos à esfera judicial.
Para finalizar, saúdo o início do trabalho da
Diretoria para Assuntos Internacionais de
nossa entidade, que terá dentre suas atribuições a expansão da rede de contatos com
universidades e instituições de Direito do exterior, para possibilitar aos nossos associados
intercâmbio acadêmico e cultural, trazendo
ao nosso País a expertise de iniciativas já consagradas em outras localidades deste imenso
globo terrestre.
Boa leitura!

Como presidente da Arpen/SP, vejo com satisfação mais um voto de confiança transmi-

“O Registro Civil recebe com
alegria a oportunidade de
participar desse momento
decisivo não só para a
sociedade, mas para toda a
classe de registradores que,
felizmente, mais uma vez,
será um importante braço na
extrajudicialização de atos e
consequente simplificação
da vida de uma sociedade”
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Era um dia como outro qualquer.
Eu e minha alegre mãe estávamos na sala de espera,
De um cartório que muito se esmera
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Capacitação

Arpens/SP promove curso sobre
Apostilamento de Documentos na Capital

Apresento-lhe o Sr.Oscar.
-Boa tarde senhora, boa tarde menina.
Minha mãe foi logo dando o pesar:
-minha filha tem uma sina,
E não ousa pestanejar.
O Senhor que tem muito recurso
Pode nos aconselhar.
-Pois comigo não tem cerimônia
É só me procurar.
A senhora é muito espontânea,
Não bata na porta, entre sem perguntar.
Minha mãe se levanta e toma nota na sua agenda.
-Vá senhora,escreva o que quiser, use sua luz, acenda.
Rubro se torna o meu rosto, sinto o sangue que pulsa.
-Não se acanhe menina!
E a vergonha é expulsa.
Conversamos por horas.
Percebi nele uma pessoa genial.
Não falou de exames, nem de provas,
Criou um tom coloquial.
Ao ouvi-lo, pensei na eterna lembrança
Dos idos tempos de criança,
No desejo de viver no campo.
Deixo isso de canto.
Pensei nos profetas incompreensíveis,
Nas estórias inesquecíveis,
No dom da oração.
Lembrei-me dos meus joelhos sobre o chão.

Opinião

Mudança de nome do Transexual:
O Registro Civil mais uma vez
sob os holofotes do STF

A funcionária, de sorriso estampado no rosto,
Num simples gesto indaga sobre a minha vida.
Percebe no desgosto um gosto,
Uma vontade por mim contida.

38

O tempo foi curto de esperar,
Mas não me furto de contar.
Do Senhor que um dia conheci
Uma história descobri.
Eis aqui na minha mão o meu registro de nascimento,
Trago-o com o seu nome no assento.
Como registrador dos anos oitenta,
Até hoje um forte carisma ostenta.
Não, não era um dia como outro qualquer.
Minha alegre mãe se sentiu mais mulher.
O senhor que sua filha registrou
Naquele dia a coroou.
Lígia Ignácio de Freitas Castro
é registradora civil em Igarapava
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Institucional

Arpen/SP institui Diretoria
para Assuntos Internacionais
A principal atividade do novo departamento será
estabelecer parcerias com instituições internacionais

C

om o intuito de expandir a rede de
contatos com universidades e instituições de Direito do exterior, para
possibilitar aos seus associados
intercâmbio acadêmico e cultural, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais
do Estado de São Paulo (Arpen/SP) instituiu
a Diretoria para Assuntos Internacionais.
Coordenada pela oficial de Registro Civil
do Subdistrito de São Mateus (SP) Daniela
Mroz, pelo oficial de Registro Civil de Jacareí Marcelo Salaroli e pelo oficial de Tuiuti
Marcelo Tiziani, a diretoria tem como objetivo estabelecer contatos com instituições,
universidades e centros acadêmicos internacionais, organizar eventos com a presença
de profissionais estrangeiros, participar de
eventos internacionais e proceder ao estudo
do Direito Comparado em matéria registral.
Para Daniela Mróz, o maior objetivo é
agregar aos registradores brasileiros a expertise da atividade registral em outros países. “O principal objetivo desta diretoria é

Segundo Marcelo Tiziani, “A nova diretoria será muito importante porque irá
criar um diálogo entre os registradores brasileiros com o resto do mundo”

Para Marcelo Salaroli, a nova Diretoria terá fundamental relevância para o fortalecimento da
imagem da classe em outros países
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buscar inovações, ideias, para que possamos
trazer coisas novas aqui para nossa atividade”, afirmou.
Já Marcelo Salaroli, acredita que a diretoria terá fundamental relevância para o fortalecimento da imagem da classe em outros
países. “Com a criação desta diretoria, daremos um passo fundamental para fortalecer a
imagem dos registradores em outros países,
pois além de levar nossa expertise, possibilitará a troca de experiência entre profissionais da área”, disse.
Entusiasmado com o convite da associação, Tiziani destacou o principal objetivo
de sua gestão à frente da Diretoria: levar o
trabalho do Registro Civil brasileiro a outros
países. “A nova Diretoria será muito importante porque irá criar um diálogo entre
os registradores brasileiros com o resto do
mundo, e isso basicamente se dará por meio
de convênios e participações em eventos internacionais para difundir o nome do Registro Civil brasileiro”, afirmou.

Veja os objetivos
estratégicos da nova Diretoria

“O principal objetivo desta diretoria é buscar inovações para nossa atividade”,
explica Daniela Mróz

l Estabelecer contatos com instituições,
universidades ou centros acadêmicos de
outros países com o intuito de fomentar o
intercâmbio cultural, jurídico e registral,
além de firmar convênios, propor parcerias e outros assuntos considerados relevantes para a entidade;
l Organizar aulas, palestras, congressos e
cursos com a presença de profissionais de
relevância internacional na esfera registral;
l Participar de eventos nacionais e internacionais relacionados à atividade registral
na qualidade de representante da entidade, inclusive como palestrante;
l Proceder ao estudo do Direito Comparado em matéria registral, visando a propositura de projetos de lei e/ou alterações
normativas que insiram novos institutos
e exitosas práticas registrais em nosso ordenamento.

Arpen/SP nomeia Angela Emília Tosi
Ribeiro para a Regional de Itapeva
A nova diretora será responsável pela coordenação das 31 serventias da região

A

pós sete anos à frente da Diretoria
Regional de Itapeva, da Associação dos Registradores de Pessoas
Naturais do Estado de São Paulo
(Arpen/SP), o oficial de Registro Civil de
Buri, José Marcelo Malta, dá lugar a oficial
de Tejupá Ângela Emília Tosi Borges.
Caberá à nova diretora a coordenação das 31

serventias da região. Angela se colocou à disposição para ser o canal de comunicação entre
os integrantes da região. “Pretendo ser um canal de comunicação entre os cartórios daqui
com a diretoria central, para que possamos,
juntos, aprimorar nossos serviços”, afirmou.
Marcelo Malta relembrou as mudanças
que ocorreram ao longo dos anos em que es-

Nova diretora da Regional de Itapeva, Ângela Emília pretende ser um
canal de comunicação com os cartórios

teve como diretor e também deu um conselho à nova diretora. “O Registro Civil há sete
anos era completamente diferente do que é
agora, não tínhamos ideia dos desafios que
encontraríamos e, certamente, eles só vão
aumentar. Assim, como sugestão, faria uma
reunião entre os oficiais do grupo, até mesmo para sentir melhor o que pode fazer”.

Marcelo Malta dará lugar a Angela Emilia na diretoria de Itapeva
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Capacitação

Anoreg/SP firma parceria com a
Apamagis para ciclo de palestras jurídicas
Primeira apresentação tratou sobre o tema
“Filiação socioafetiva x filiação biológica e registral, e multiparentalidade”

A

Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo
(Anoreg/SP) firmou uma importante parceria com a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis)
para um ciclo de palestras que será realizado na sede da entidade, localizada na Rua
Tabatinguera, nº 140. A primeira apresentação aconteceu no dia 18 de abril e teve como
tema “Filiação socioafetiva x filiação biológica e registral, e multiparentalidade”.
A primeira palestra ficou a cargo do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) Euclides
de Oliveira, que possui uma longa trajetória
relacionada ao tema, atuando como promotor de justiça, advogado e consultor jurídico.
“A parceria com a Apamagis proporcionará aos notários e registradores paulistas uma
atualização dos temas presentes da atividade extrajudicial. O ciclo de palestras mostrará pontos de vista de magistrados e da nossa
própria classe”, explica o presidente da entidade, Leonardo Munari de Lima.
O tema relativo à filiação sociafetiva e
sua concorrência com a filiação biológica,
podendo gerar a multiparentalidade, é da
maior importância e revela-se atual na doutrina de família e nos recentes julgamentos
dos tribunais, incluindo decisões do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal”, falou Euclides. “Tudo se resume na

“A parceria com a Apamagis
proporcionará aos notários
e registradores paulistas
uma atualização dos temas
presentes da atividade
extrajudicial. O ciclo de
palestras mostrará pontos
de vista de magistrados e da
nossa própria classe.”
Leonardo Munari de Lima,
presidente da Anoreg/SP
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A primeira palestra ficou a cargo do desembargador aposentado do TJ/SP Euclides de Oliveira

sabedoria popular que assim proclama: pai
não é quem o filho tem, mas “pai é quem
cria”, educa e forma para a vida”, conclui.
Para o juiz de Direito do Tribunal, André
Luiz de Macedo, responsável pela organização do ciclo de palestras, a parceria com
a Anoreg/SP é importante para ampliar a
visão dos temas tratados, já que sobre eles
incide o olhar dos notários e registradores,
de um lado, acompanhado da visão dos magistrados sobre temas que são correlatos. “A
soma dessas contribuições formará, seguramente, importante quadro de referência ao
público, a quem as exposições certamente
trarão grandes subsídios”, afirmou.
“O ciclo de palestras, idealizado em
conjunto pela Apamagis e pela Anoreg/
SP, e que tem duração de um ano, com
eventos mensais, visa tratar de temas variados, nas perspectivas dos magistrados
e dos registradores, num formato totalmente original e inovador, traçado especificamente para atender às necessidades de
aprendizado e de tempo do público-alvo”,
falou Valeria Ferioli Lagrasta, diretora do
Departamento Cultural da Apamagis e ju-

íza da 2ª Vara de Família de Jundiaí/SP.
Reconhecimento de paternidade
foi tema do segundo encontro
do ciclo de palestras jurídicas
O tema abordado no segundo encontro do
ciclo de palestras realizado pela Anoreg/SP
em parceria com a Apamagis foi “Filiação
Socioafetiva e reconhecimento da paternidade no Registro Civil das Pessoas Naturais”. A
palestra, realizado no dia 25 de abril, na sede
da Apamagis, em São Paulo, foi ministrada
por Karine Maria Famer Rocha Boselli, titular do Registro Civil das Pessoas Naturais do
18º Subdistrito da Capital/SP.
Karine iniciou a abordagem do tema citando o Art. 1593, do Código Civil, que diz
– o parentesco é natural ou civil, conforme
resulte de consanguinidade ou outra origem. Dessa forma, consideram-se três tipos
de vínculo: biológico, jurídico e socioafetivo.
Ao abordar o Provimento nº16/2012, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
dispõe sobre o reconhecimento espontâneo
de filhos perante os registradores, a registradora destacou sua importância para o forta-

lecimento da qualificação registral do oficial
do registro civil. “O que acho de relevante
no Provimento é a estima que foi dada ao
registrador. Nós passamos a ser a autoridade
para qual é dirigida o pedido e a análise do
reconhecimento de filiação”.
Na sequência, a registradora fez uma breve
passagem pelo Provimento nº 52/2016, revogado pelo de nº 63 de novembro de 2017, que
institui modelos únicos de certidão de nascimento, casamento e óbito e também sobre o
reconhecimento voluntário e a averbação da
paternidade e maternidade socioafetiva.
Dentre os temas de maior relevância do
Provimento nº 63/2017, Karine destacou a
irrevogabilidade do reconhecimento, nem
mesmo quando feito em testamento. Uma
vez declarada a filiação, não pode o próprio declarante arrepender-se do ato. Na
questão de “qualificação da socioafetividade: posse de estado do filho”, Karine citou
uma fala do desembargador aposentado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJ/SP), Euclides de Oliveira. “A caracterização do estado de filiação, determinante
da socioafetividade, pode apresentar-se
através de três elementos caracterizadores da posse do estado de filho: os tratos
dispensados ao filho, o nome ostentado do
patronímico da família (ao qual o filho inseriu-se) e a fama que transpassa para a sociedade em geral, com a exposição pública
do vínculo paternal, exatamente como ob-

“O que acho de relevante no
provimento é a estima que
foi dada ao registrador. Nós
passamos a ser a autoridade
para qual é dirigida o
pedido e a análise do
reconhecimento de filiação.”
Karine Boselli,
oficial de registro civil

Dentre os temas de maior relevância do Provimento nº 63/2017, Karine Boselli destacou a
irrevogabilidade do reconhecimento de filiação

servado e comprovado no caso em exame”.
A palestrante finalizou sua apresentação
avaliando o papel do registro civil para o
futuro. “O registro civil está de acordo com
as novas necessidades, isso é muito bom, já
que a nossa área está muito ligada ao direto
de família. O futuro que nos espera é diferenciado, um futuro inovador, que exigirá

cada vez mais a busca por novos meios e soluções, aliado com muito estudo, coragem e
determinação”.
As inscrições podem ser realizadas no departamento de eventos da Apamagis, pelo
telefone (11) 3292-2200. Para o público do
interior haverá transmissão on-line. http://
apamagis.com.br/palestras/.

Próximas Palestras
Dia: 16.05
Hora: 9h
Local: Sede Administrativa da
Apamagis – Rua Tabatinguera, 140
Tema: Títulos Protestáveis
Palestrante:
Mario de Carvalho Camargo Neto,
titular do Tabelionato de
Protesto de Letras e Títulos
de Santo André/SP

Dia: 13.06
Hora: 9h
Local: Sede Administrativa da
Apamagis – Rua Tabatinguera, 140
Tema: A Usucapião Administrativa
Palestrante:
Daniel Lago Rodrigues,
titular do Registro de Imóveis, Títulos
e Documentos e Civil de Pessoas
Jurídicas de Taboão da Serra/SP
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Cidadania

Secretaria da Educação e
Cartórios abrem Projeto Adoção
Afetiva com ação na Capital
Iniciativa de ações voluntárias de notários e registradores
englobam escolas em todo o Estado de São Paulo

A

escola estadual Cesar Martinez,
na zona sul da cidade de São Paulo, adotada pelo 29º Tabelionato
de Notas de São Paulo, recebeu, na
tarde do dia 20 de março, a abertura oficial
do Projeto Adoção Afetiva, uma iniciativa da
Associação dos Notários e Registradores do
Estado de São Paulo (Anoreg/SP), em parceria com a Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP).
A ação marcou também o Dia Estadual
da Adoção Afetiva, que reuniu ações simultâneas em várias cidades do Estado de São
Paulo. Ao todo, 166 cartórios integram a
iniciativa que busca proporcionar melhorias
estruturais, de informação e de engajamento
com a comunidade escolar em prol da educação paulista.
O evento na escola paulistana contou com
a presença do secretário de Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, que

Presidente da Anoreg/SP, Leornardo Munari (esq), e da Arpen/SP, Gustavo Fiscarelli (dir), inauguraram o Projeto Adoção Afetiva ao lado do secretário da Edução de SP, José Renato Nalini

Para o secretário José Renato Nalini, a informatização permitiu que os cartórios caminhassem
ano-luz à frente do próprio Poder Judiciário
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falou sobre a importância da parceria com
os cartórios. “Os titulares de cartórios têm
muito a oferecer em termos de aperfeiçoamento da gestão e administração, além de
trazer um abraço de alento, consideração e
respeito”, destacou.
“Vejo que a informatização permitiu que
os cartórios caminhassem ano-luz à frente do
próprio Poder Judiciário. Eles têm uma visão
– que foi intensificada pela Constituição – de
iniciativa privada, de otimização de recursos,
de reengenharia, de organização e método, de
utilização de todas as sistemáticas para tornar
os atos menos burocráticos e mais eficientes.
Vamos juntos fazer a diferença na educação
do Estado”, completou o secretário, que foi
homenageado pelas crianças da escola.
Presente ao evento, o presidente da Anoreg/SP, Leonardo Munari de Lima, falou dessa importante iniciativa que conta, ao todo,
com 166 cartórios voluntários. “O Projeto
Adoção Afetiva foi criado com o objetivo de
contribuir com a melhoria das condições da

educação do Brasil. Notários e Registradores
estão promovendo, simultaneamente, diversas ações para alunos de toda a rede estadual”, afirmou.
Também esteve presente ao evento o presidente da Associação dos Registradores de
Pessoas Naturais do Estado de São Paulo
(Arpen/SP), Gustavo Renato Fiscarelli.
Projeto do 29º Tabelionato
Desde o início do mês de março, a Escola
Cesar Martinez, que possui 380 crianças do
Ensino Fundamental I, com idade entre 5 e
11 anos, foi adotada pelo 29º Tabelionato de
Notas da Capital, administrado pela tabeliã
Priscila de Castro Teixeira Pinto Lopes Agapito. Simultaneamente, o cartório começou
a promover diversos projetos sociais e melhorias no ambiente escolar, como a revitalização de ambientes, apoio pedagógico,
oficinas educativas e atividades culturais,
esportivas e recreativas.
“Para o dia de hoje preparamos algumas
ações. Três dentistas realizaram uma apresentação educativa de higiene e prevenção
em saúde bucal para as crianças, um outro
grupo realizou uma festa do “parabéns” para
todos que completaram aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março e também
montamos uma apresentação do coral da
escola”, contou a tabeliã.
“O Projeto Adoção Afetiva é extremante
importante. Ele abre espaço para que possamos pensar além daquilo que é proposto. A
iniciativa ajuda tanto em questões pedagógicas como na estrutura da escola. O cartório
está me ajudando a construir salas temáticas para que funcionem como suporte/apoio
aos estudantes”, afirmou Roseli Aparecida
Leite, diretora da escola.
Para a supervisora de ensino, Dilma Franque, a iniciativa tornou o ambiente escolar
mais prazeroso. “Hoje estamos sentindo um

prazer enorme de estar aqui e percebemos
que tanto os alunos como os professores
têm demonstrado o mesmo. Cada voluntário, dentro da sua potencialidade, está colaborando para a aprendizagem do aluno”,
destacou.
Voluntariado
A tabeliã Priscila Agapito conseguiu reunir
aproximadamente 115 voluntários com formações profissionais distintas para auxiliar
em diferentes ações do projeto. O grupo é
composto por amigos, funcionários do cartório e mães da região de Moema.
“Juntos estamos conseguindo fazer várias
missões na escola como: horta, higiene bucal, aulas de teatro e, além disso, estamos
montando um laboratório de Ciências, uma
matemoteca, uma sala de “faz de conta” e
um local para as crianças praticarem yoga”,
explicou Agapito.
Uma das iniciativas é o “Bazar beneficente” que arrecada verbas por meio de itens
doados. A doação pode ser desde roupas e
calçados até acessórios, livros, brinquedos e
utensílios para o lar. Um dos voluntários é o
ator Dado Martinez que está dando aula de
teatro para os alunos. “Quando nos reunimos, começamos a falar não só dos alunos,
mas também do bem-estar do corpo docente
e dos pais, por isso, a iniciativa se tornou tão
maravilhosa”, afirmou.
“Estamos vendo essa parceria com os cartórios como um ponto muito positivo para
as nossas crianças, principalmente, nos trabalhos pedagógicos. Esperamos que o projeto possa crescer ainda mais”, comemorou

“Os titulares de cartórios têm
muito a oferecer em termos
de aperfeiçoamento da gestão
e administração, além de
trazer um abraço de alento,
consideração e respeito”
José Renato Nalini,
secretário de Educação
do Estado de São Paulo
Patrícia Akimi Tuzita, mãe de um dos alunos
da escola e integrante da Associação Pais e
Mestres (APM).
“A Escola Cesar Martinez e o 29º Tabelionato de Notas da Capital são um exemplo
de parceria. A Priscila e a direção da escola
estão fazendo um ótimo trabalho. Eles conseguiram realizar o principal objetivo do
projeto: todos (cartório, escola e comunidade) unidos em prol do futuro das crianças”,
finalizou Munari.
O Projeto
O Projeto Adoção Afetiva é uma parceria entre a Anoreg/SP e a Secretaria da Educação,
com o apoio das associações representativas
da atividade extrajudicial: Sinoreg/SP, Arisp,
Arpen/SP, CNB/SP, IEPTB/SP e IRTDPJ/SP
e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Acesse www.adocaoafetivasp.com.br e
conheça um pouco mais do projeto que
beneficiará diversas crianças em diferentes
municípios do Estado.

“O Projeto Adoção Afetiva
foi criado com o objetivo de
contribuir com a melhoria das
condições da educação do
Brasil. Notários e Registradores
estão promovendo,
simultaneamente, diversas
ações para alunos de toda a
rede estadual.”
Leonardo Munari de Lima,
presidente da Anoreg/SP

Crianças da escola estadual Cesar Martinez, uma das acolhidas pelo Projeto, recepcionaram os
Cartórios e a Secretaria da Educação para a abertura
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Institucional

Reunião mensal da Arpen/SP debate
os novos provimentos do CNJ
Encontro também teve como objetivo definir
as metas da entidade até o final do ano

F

oi realizada no dia 22 de fevereiro, a
Reunião Mensal da Associação dos
Registradores de Pessoas Naturais
do Estado de São Paulo (Arpen/SP),
no auditório da entidade, em São Paulo. O
presidente, Gustavo Renato Fiscarelli, o vice
-presidente, Luis Carlos Vendramin Junior, e
a diretora Monete Hipólito Serra receberam
os registradores civis do Estado para tratar
dos principais temas relacionados à atividade.
A reunião foi iniciada com a discussão sobre o Provimento nº 62/2017, que determina
que os atos de apostilamento de documentos

devem obedecer às regras de especialização
de cada serviço extrajudicial. Fiscarelli aproveitou a oportunidade e reforçou o posicionamento da Arpen/SP, que se manifestou a
favor de que todas as especialidades possam
apostilar todos os tipos de documentos, beneficiando o usuário final, mas que vencida
a manifestação da entidade, os registradores
devem realizar os serviços de apostilamento
nos limites de suas atribuições, conforme
determinou a norma editada pela Corregedoria Nacional de Justiça.
Continuando com a reunião, o presiden-

Encontro contou com a presença de diretores regionais e oficiais de registro civil de todo o Estado
10

te falou brevemente sobre o Provimento nº
63/2017. O tema gerou um debate em torno
da gratuidade do ato de inscrição do CPF nos
assentos de nascimento, casamento e óbito.
“O CPF é importante para o fortalecimento
da nossa base de dados”, afirmou Monete.
“Sabemos que a averbação do CPF incorre
em grande trabalho para o registrador civil
e estamos trabalhando tentando convencer
os órgãos normatizadores, mas aqui em São
Paulo a Corregedoria já fez a sua manifestação e devemos segui-la”, disse.
Vendramin foi o responsável por falar so-

O presidente da Arpen/SP, Gustavo Fiscarelli, destacou os 11 treinamentos que a Associação
realizará em 2018

bre o Provimento nº 66/2018 que, autoriza
os Cartórios de Registro Civil a prestarem
serviços mediante convênios. “Nenhum
convênio ainda foi assinado, mas estamos
animados com o andamento das negociações com os órgãos públicos”. O registrador
reforçou que as negociações estão sendo
feitas pela a Arpen/BR, já que a entidade representa os oficias em âmbito nacional. “Os
convênios serão facultativos, significando
que os oficias poderão escolher realizar ou
não os atos”, finalizou.
Foi apresentado a todos os presentes o
Portal de Conferência de Selo e Localização
de Firmas. “O objetivo do portal é facilitar
a vida dos usuários, com isso, a população

“Queremos com esses
sistemas facilitar o andamento
dos atos, assim como gerar
uma maior economia para o
cartório, já que tudo será de
forma automática”
Monete Hipólito Serra,
diretora da Arpen/SP

conseguirá buscar os locais onde possuem
firma aberta”, falou Monete. O portal é uma
parceria com o Colégio Notarial do Brasil –
Seccional de São Paulo.
Na apresentação dos projetos tecnológicos em andamento, Monete falou sobre o
desenvolvimento de dois projetos: Livro Eletrônico de Protocolo e Livro Caixa Eletrônico. “Queremos com esses sistemas facilitar o
andamento dos atos, assim como gerar uma
maior economia para o cartório, já que tudo
será de forma automática”, falou.
Ao final da reunião, Fiscarelli apresentou o
Calendário Anual de Treinamento com uma
novidade, a entidade levará em algumas regiões o curso de apostilamento. Ao todo serão
11 treinamentos, sendo quatro deles sobre
Autenticação, Reconhecimento de Firmas,
Materialização e Desmaterialização de Documentos, ministrado pelo consultor e gestor de
Pessoas em Serviços Extrajudiciais, Antônio
Cé Neto, quatro sobre Grafotécnica e Falsidade Documental, com a perita em Grafotécnia
e Documentoscopia pelo Conselho Nacional
de Peritos Judiciais da República Federativa
do Brasil (CONPEJ), professora Mara Cristina Tramujas Calabrez Ramos, e três sobre
Apostilamento de Documentos, com a diretora da Arpen/SP, Karine Boselli.
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Capa

Transgêneros ganham o
direito de mudar de nome e
gênero sem ordem judicial
Com decisão do STF, Cartórios de Registro Civil são autorizados a
realizar a alteração apenas com autodeclaração do interessado

R

ealizar um saque no banco, ir ao
médico ou ao dentista, comparecer em uma entrevista de emprego. Todas essas ações são consideradas simples e cotidianas para a maioria dos brasileiros. Mas para Alexandre
Peixe dos Santos é difícil até de lembrar o número de vezes que atos simples
como estes se tornaram um momento

de constrangimento e até humilhação.
Assumido transexual há 15 anos, Alexandre já chegou a ser levado para sala de
segurança de um banco para ser interrogado. O motivo? Sua aparência física masculina não condizia com o nome feminino de
seus documentos de identidade. “Já passei
por inúmeros constrangimentos como este.
Posso até escolher qual história contar. E

para provar que sou eu, preciso abrir toda
minha vida pessoal para um completo estranho, além de ter que conviver com o olhar
de julgamento das pessoas”, lamenta. “Por
conta de situações como essas, infelizmente, é difícil conseguir um trabalho formal.
Trabalhava como recreador infantil, mas,
quando comecei a fazer as mudanças no
meu corpo, fui demitido. Eles não falaram

Sessão Plenária do STF decidiu pela autorização da mudança de nome e sexo diretamente nos Cartórios de Registro Civil
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que era por conta disso, mas ficou claro. Depois, nunca mais consegui emprego formal.
O que consigo são postos informais com a
ajuda de alguém da militância ou em locais
relacionados ao movimento”, explica.
Para acabar com esse tipo de constrangimento, Alexandre entrou com uma ação no
Tribunal de Justiça solicitando a alteração
de seu prenome e gênero no registro civil,
só que processos como o dele costumam ser
longos. “Meu pedido está na Justiça há seis
meses. E para comprovar minha condição de
transexual, vou precisar apresentar cartas
de familiares e laudos médicos. Além disso,
também foi marcada para abril uma perícia
na qual devo conversar com um psicólogo
que irá avaliar minha condição”, explica.
Mas a história de Alexandre pode ter um
final feliz mais cedo do que ele mesmo espera. Em julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade 4275 (ADI 4275), o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu
que os transgêneros, independentemente
da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, têm o direito à substituição de
prenome e sexo diretamente no Cartório de
Registro Civil.
Ajuizada pela Procuradoria Geral da República (PGR), a ação solicitava que o artigo 58 da Lei de Registros Públicos (Lei
6.015/73) fosse interpretada conforme a
Constituição Federal e o Pacto de São José
da Costa Rica, no sentido de ser possível a
alteração de prenome e gênero no registro
civil mediante averbação no registro origi-

“Já passei por inúmeros
constrangimentos e, para
provar que sou eu, preciso abrir
toda minha vida pessoal para
um completo estranho”
Alexandre Peixe, transexual

nal, sem a necessária autorização judicial.
Votaram nesse sentido, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e a presidente
da Corte, ministra Cármen Lúcia. Ficaram
vencidos, neste ponto, o ministro Marco
Aurélio (relator), que considerou necessário
procedimento de jurisdição voluntária (em
que não há litígio); e os ministros Alexandre
de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar
Mendes, que exigiam autorização judicial
para a alteração.
Em seu voto, o ministro Edson Fachin destacou que a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa
humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o
papel de reconhecê-la, nunca constituí-la. “A
pessoa não deve provar o que é e o Estado não
deve condicionar a expressão da identidade
a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental”, afirmou o ministro.
Acompanhando o voto de Fachin, o decano do STF, Celso de Mello, destacou em
seu voto que com este julgamento, o Brasil
dá mais um passo significativo contra a discriminação e o tratamento excludente que
têm marginalizado grupos como a comunidade dos transgêneros. Para ele, o Estado
não pode limitar, restringir, excluir, obstar
ou embaraçar o exercício, por qualquer pessoa, de seus direitos à identidade de gênero.
“Mesmo porque não é a cirurgia que atribui
à pessoa a condição de transgênero, nem é
esse procedimento cirúrgico que constitui
requisito para o livre exercício, pelo transgênero, desse expressivo direito da personalidade. Para que o regime democrático não
se reduza a uma categoria político-jurídica
meramente conceitual ou simplesmente
formal, é necessário assegurar às minorias,
a plenitude de meios que lhes permitam
exercer, de modo efetivo, os direitos fundamentais que a todos, sem distinção, são assegurados, pois ninguém se sobrepõe, nem
mesmo os grupos majoritários, aos princípios superiores consagrados pela Constituição da República”, votou o ministro.

“Essa é uma vitória não só minha, mas
de toda a cidadania trans”, comemora
Alexandre Peixe, transexual

“Estamos escrevendo uma página libertadora para um dos grupos mais marginalizados, estigmatizados e discriminados na
sociedade que é o grupo das pessoas transexuais e travestis. Você discriminar alguém
por ser transexual ou travesti é discriminar
alguém por uma condição inata, é como discriminar alguém por ser latino americano,
por ser americano, por ser árabe. O que foge
a qualquer senso de razão. O aprimoramento civilizatório é a capacidade de aprender a
respeitar quem é diferente da gente. E, portanto, essas pessoas que já enfrentam todas
as dificuldades precisam de outras ajudas
para ter um ambiente acolhedor, inclusivo,
que permita que se incorporem à sociedade
e não que vivam na marginalidade. O que
incorpora coisas novas para as nossas vivências são as pessoas que são diferentes”, se
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Capa
“A pessoa não deve provar o
que é, e o Estado não deve
condicionar a expressão da
identidade a qualquer tipo de
modelo, ainda que meramente
procedimental”
Edson Fachin, ministro do STF

Para o ministro Edson Fachin, a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade
da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca
constituí-la

manifestou o ministro Luís Roberto Barroso.
Já a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, considerou que o julgamento
marca mais um passo na caminhada pela
efetivação material do princípio da igualdade, no sentido da não discriminação e do
não preconceito. Ela baseou seu voto no direito à honra, à imagem, à vida privada, nos
princípios constitucionais da igualdade material, da liberdade, da dignidade e no direito
de ser diferente, entre outros. “Cada ser humano é único, mas os padrões se impõem”,
afirmou. “O Estado há que registrar o que a
pessoa é, e não o que acha que cada um de
nós deveria ser, segundo a sua conveniência”, concluiu ela.

Desburocratização
Com a decisão do STF, os Cartórios de Registro Civil podem realizar a alteração do
prenome e do gênero sem a necessidade
de uma determinação judicial. Na sentença
também ficou determinado que a mudança
dentro dos cartórios extrajudiciais só poderá
ser feita por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e que se encontrem há pelo
menos três anos sob convicção de pertencer
ao gênero oposto ao biológico.

“Um dos pontos importantes da decisão é
permitir que essa alteração seja feita diretamente no Cartório de Registro Civil. Porque
existem cartórios em todos os cantos do País.
Então, as pessoas não vão ter que se deslocar para uma cidade maior, nem procurar
advogado, nem a Defensoria Pública. Desta
forma, entendo que se está aproximando a
justiça da população”, afirma a advogada
e presidente da Comissão de Diversidade
Sexual do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, Maria Berenice Dias.
“Permitir que essa alteração seja feita diretamente nos Cartórios de Registro Civil
é um dos grandes méritos dessa decisão.
Porque, na minha visão, um dos principais
objetivos do STF foi o de simplificar e desburocratizar o processo; além de acabar com
o preconceito e com a discriminação. A pessoa vai se autodeclarar, em um cartório, que
tem em todas as localidades, sem burocracia, e acabar com o estigma. Entendo que
o objetivo da decisão é exatamente facilitar,
desburocratizar e acabar com estigma, tor-

“É necessário assegurar às
minorias, a plenitude de meios
que lhes permitam exercer,
de modo efetivo, os direitos
fundamentais que a todos, sem
distinção, são assegurados,
pois ninguém se sobrepõe, nem
mesmo os grupos majoritários,
aos princípios superiores
consagrados pela Constituição
da República”
Celso de Mello, ministro decano do STF
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Para o decano do STF, Celso de Mello, o Estado não pode limitar, restringir, excluir, obstar ou
embaraçar o exercício, por qualquer pessoa, de seus direitos à identidade de gênero

nando efetiva a integração dessas pessoas na
sociedade”, comenta o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família de São
Paulo (IBDFam-SP), João Ricardo Brandão
Aguirre.
Para padronizar o atendimento dentro dos
Cartórios de Registro Civil, a Corregedoria Nacional de Justiça deve publicar, após
a divulgação do acórdão com a decisão do
STF, uma portaria regulamentando o procedimento dentro das unidades. A expectativa
é que o ato seja feito de forma simples, com
o interessado apenas apresentando uma autodeclaração.
“Acredito que deveria seguir os mesmos
moldes do modelo argentino, em que o interessado assina uma carta de próprio punho
se autodeclarando transgênero e solicitando
a alteração”, afirma o presidente nacional
do Instituto Brasileiro de Direito de Família
(IBDFam), Rodrigo da Cunha Pereira. “O IBDFam está até preparando um pedido para
que o CNJ crie a regulamentação para que
não haja dúvidas e os cartórios não se recusem a fazer o ato”, completou.
“A minha expectativa é que os procedimentos seguirão para os mesmos moldes
do que foi definido para o Provimento n°
16/2012, com o interessado fazendo uma
autodeclaração. Já com relação aos custos,
ainda aguardamos a manifestação do CNJ,
mas a gratuidade deve existir apenas para os
casos já previstos na lei”, comentou Aguirre.
“É importante destacar que para a pessoa
solicitar a mudança, ela terá que ter a aparência do gênero com o qual se identifica.

“Estamos escrevendo uma página libertadora para um dos grupos mais marginalizados,
estigmatizados e discriminados na sociedade”, Luís Roberto Barroso, ministro do STF

Um homem, com traços e aparência masculina, não poderá solicitar a alteração para
um nome feminino. Abordo essa questão
porque têm surgido questionamentos com
relação a cotas em concursos públicos. De
que as pessoas poderiam solicitar essa mudança para conseguir entrar nessas cotas.
Mas esse argumento não tem fundamento.
Porque duvido que um homem vá modificar
seu corpo, simplesmente para conseguir ter
direito a uma cota”, explica Maria Berenice.

A presidente do Supremo, ministra Carmén Lúcia, considerou que o julgamento marca mais um
passo na caminhada pela efetivação material do princípio à igualdade

Vitória
Apesar do acórdão ainda não ter sido publicado, a decisão do STF foi recebida com
entusiasmo. Na avaliação da presidente da
Articulação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), Keila Simpson, a decisão
do STF é extremamente positiva e trará um
pouco mais de cidadania para essa parcela
da população.
“Nós não temos nenhuma lei que verse
sobre os direitos do LGBT no Brasil. O Legislativo não se debruçou ainda sobre essa
população. Não legislou matéria nenhuma
para esse público, de forma que o STF tem
feito esse papel. Para nós é muito importante ver que a Suprema Corte está atendendo
aos nossos pleitos. E a mudança mais significativa é que essa decisão deixa de constranger as pessoas. Além disso, ela também
garante a dignidade que vem pelo nome. É
pelo nome que a pessoa se identifica. É o
nome pelo qual a pessoa escolheu ser reconhecida”, completa.
Já o presidente do IBDFam Brasil destacou
que a decisão do STF tem extrema importância jurídica e política. “Essa foi uma vitória da cidadania e da democracia. Porque
essas pessoas, para serem reconhecidas por
sua verdadeira identidade, tinham que passar por um verdadeiro calvário, com cirurgia
de mudança de sexo, tratamento hormonal
etc. E essa decisão do STF facilitou a vida
dessas pessoas, porque o STF reconheceu
que o gênero é uma construção social”, disse
Rodrigo Pereira.
“A decisão do STF é um marco significati15

Capa
Estudo Mapa da Violência,
realizado pela Antra, aponta que
179 trans foram assassinados
no Brasil em 2017. Para
especialistas, decisão do STF
pode ajudar na questão do
preconceito.

continuará em tramitação a fim de garantir,
expressamente, o direito de travestis, transgêneros e transexuais.

“Essa é uma vitória da cidadania e da democracia. Porque essas pessoas, para serem
reconhecidas por sua verdadeira identidade, tinham que passar por um verdadeiro calvário”,
Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFam

vo, diante da absoluta omissão do legislador
com relação a essa minoria da população.
Mais uma vez, o STF desempenhou o papel
de suprir uma omissão do Poder Legislativo.
Essa foi uma decisão bastante vanguardista. Primeiro, por utilizar uma nomenclatura
que engloba diversos grupos de classe; depois, por permitir que alteração do registro
seja independente da realização de uma cirurgia ou de um tratamento hormonal, mas
apenas pela autoidentificação; E também
por permitir que toda essa alteração seja
feita diretamente nos Cartórios de Registro
Civil, sem a necessidade de uma ação judicial. Assim, essa se torna uma decisão muito
importante que vai tirar da marginalidade e
da exclusão uma parcela da nossa população”, celebrou Maria Berenice.
Autor do Projeto de Lei nº 5002/2013
(Projeto João W Nery) – que dispõe sobre o
direito à identidade de gênero – o deputado
Jean Wyllys (PSOL/RJ) afirmou não haver
dúvidas que há um avanço com a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
“A retificação dos registros civis é um pleito antigo e justo de pessoas que são histo-

ricamente discriminadas por uma omissão
injustificável do Estado. Algumas decisões
de juízes em processos judiciais requerendo
a modificação do nome e do sexo nos documentos de identidade beiram pregações
religiosas e ignoram completamente a laicidade do Estado. Absurdos perpetrados por
décadas e que, finalmente, poderão ficar no
passado”, afirmou.
O deputado ainda confirmou que apesar
da decisão do STF, o Projeto João W Nery

Mapa da violência
Além de acabar com as questões de constrangimento, a decisão do STF também é
vista como um marco na luta contra o preconceito e a violência contra transgêneros e
transexuais no Brasil.
Desde 2016, a Antra realiza o levantamento Mapa da Violência Trans, apontando
o número de assassinatos cometidos contra
transexuais em todo o País. De acordo com
os dados do último estudo realizado, 179
trans foram assassinados no Brasil em 2017.
Dos assassinatos da comunidade LGBT, 45%
representam o grupo das pessoas trans, sendo o Brasil o país líder no número desse tipo
de assassinato.
“É claro que essa mudança irá ajudar muito na questão do preconceito e para dar uma
claridade sobre o número de assassinatos de
trans no Brasil. Porque a pessoa vai passar a

“É importante destacar que para
a pessoa solicitar a mudança,
ela terá que ter a aparência do
gênero com o qual se identifica”
Maria Berenice Dias, advogada
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“Permitir que essa alteração seja feita diretamente nos cartórios de registro civil é um dos
grandes méritos dessa decisão”, destaca João Aguirre, presidente do IBDFam-SP

ser reconhecida segundo a sua identidade de
gênero. Toda a inclusão do trans na sociedade vai ser muito facilitada por conta dessa
decisão”, afirma Keila.
“Essa decisão pode ajudar muito com
relação à violência. Assim como quando
o STF validou a união estável. Porque não
acabou com o preconceito, mas na medida
em que se dá legitimidade e se trabalha pela
inclusão social, você também vai dando ar
de normalidade. É claro que com os transgêneros essa ainda é uma luta longa porque
o preconceito é muito maior, mas essa decisão vai ajudar a dar mais cidadania e pode
ajudar também na diminuição da violência”,
comenta Pereira.
“Esse é um passo pequeno, mas importante, na luta pelo fim do preconceito. Essa
decisão tem até um caráter pedagógico, podendo ajudar a conscientizar a população
que isso não é uma patologia; essas pessoas
não estão doentes. Então, é uma importante
etapa em todo esse processo”, também afirma Aguirre.
Para Alexandre Peixe dos Santos, a notícia da decisão do STF foi uma vitória para
todos os trans no Brasil e, dentro da sua própria história, o fechamento de um ciclo. “Eu
chorei e ri muito quando soube da decisão.
Porque é o fechamento de um ciclo na minha vida. As pessoas não deveriam ter que
passar por uma perícia, ter que apresentar
carta de amigos, nem laudos médicos. Não
deveriam precisar da validação de alguém
para dizer o que são. Poder chegar a um Cartório de Registro Civil e simplesmente alte-

“A retificação dos registros civis é um pleito antigo e justo de pessoas que são historicamente
discriminadas por uma omissão injustificável do Estado”, Jean Wyllys, deputado (PSOL/RJ)

rar meu nome, sem ter que passar por todo
esse processo, é uma vitória. E conseguir ir
a um banco, a uma consulta médica, a uma
entrevista de emprego e não ter quer explicar nada, não ser julgado pelo olhar de outra
pessoa; não passar por nenhum constrangimento desses, é um alívio e uma felicidade
imensa. E é uma vitória não só minha, mas
de toda a cidadania trans. Quando o acórdão
sair, serei o primeiro da fila do cartório para
solicitar a alteração”, comemorou.

Quem são os
transgêneros?
São considerados transgêneros mulheres e homens com identidade de
gênero em discordância com o sexo da
certidão de nascimento, escolhido pela
aparência dos genitais externos.
Segundo a definição da médica, psicanalista e antropóloga Elizabeth
Zambrano, todos os indivíduos que
reivindicam um gênero que não apoiado no seu sexo podem ser chamados
de transgênero. Estariam incluídos aí,
além de transexuais que realizaram
cirurgia de troca de sexo, travestis que
reconhecem seu sexo biológico, mas
têm o seu gênero identificado como feminino; travestis que dizem pertencer
a ambos os sexos/gêneros e transexuais masculinos e femininos que se
percebem como homens ou mulheres,
mas não querem fazer cirurgia.

Para a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), Keila Simpson, a
decisão do STF trará um pouco mais de cidadania para essa parcela da população

No Brasil, ainda não existem dados
qualitativos e quantitativos concretos
com relação ao número de transgêneros que existem no País. A estimativa
da Antra é de que, sendo 10% da população brasileira LGBT (cerca de 20
milhões de pessoas), 1% dessa população seria de trans (cerca de 200 mil
pessoas).
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Capa
“A decisão do STF vai tirar da marginalidade
um segmento importante da população”

M

Maria Berenice Dias foi a primeira mulher a ingressar na
magistratura do Rio Grande do
Sul e a primeira desembargadora nesse Estado. Pós-graduada e mestre
em Processo Civil pela PUC-RS, especializou-se em Direito Homoafetivo, Direito das
Famílias e Sucessões. Na OAB Nacional,
assumiu a presidência da Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da
OAB e lidera o movimento para criação de
Comissões da Diversidade Sexual em todo
Brasil, presidindo inclusive a comissão que
elaborou o Estatuto da Diversidade Sexual.
Portanto, ninguém mais gabaritada e especializada para comentar a recente decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF), que
possibilitou a alteração de nome e gênero direto nos Cartórios de Registro Civil de todo o
Brasil de “forma vanguardista”, destaca a advogada “o que acaba levando a justiça para
mais próximo das pessoas”.

Tiago Trindade

Advogada e presidente da Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, Maria Berenice Dias fala sobre o vanguardismo da
decisão do Supremo ao permitir alteração direto no Cartório de Registro Civil

Jornal da Arpen/SP – Como avalia a decisão do Supremo Tribunal Federal com
relação aos transgêneros?
Maria Berenice Dias – É um marco significativo diante da absoluta omissão do legislador de atender segmentos tão vulneráveis da
população. Mais uma vez, o STF desempenhou a função de suprir o legislador. O STF,
em uma decisão vinculante e com eficácia,
se manifestou de maneira vanguardista.
Primeiro, por utilizar uma expressão abrangente ‘transgênero’, que engloba travestis,
transexuais e outras identidades de gêneros;
segundo, por permitir que haja alteração do

“O Supremo Tribunal Federal,
em uma decisão vinculante e
com eficácia, se manifestou de
maneira vanguardista (...) por
permitir que toda essa alteração
seja feita diretamente no
Cartório de Registro Civil, sem
precisar de uma ação judicial”
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“Um dos pontos importantes da decisão é permitir que essa alteração seja feita
diretamente no Cartório de Registro Civil”, afirma a presidente da Comissão
de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, Maria Berenice Dias

registro civil independentemente da realização de cirurgia de transexualização e de hormônio terapia – apenas mediante a autoidentificação, sem ter que apresentar laudos,
nem ter que passar por perícias, porque essa
é a identidade que a pessoa se identifica e
não precisa ninguém autentificar isso. E, em
terceiro, por permitir que toda essa alteração
seja feita diretamente no Cartório de Registro Civil, sem precisar de uma ação judicial.
Desta forma, a decisão do STF é um ganho
enorme, que vai tirar da marginalidade e da
exclusão social um segmento importante da
nossa população.
Jornal da Arpen/SP – O que representa
essa decisão na vida dos transgêneros?
Maria Berenice Dias – A decisão levará
um pouco mais de tranquilidade para este
segmento da população. Primeiro, porque a
alteração poderá ser feita dentro dos Cartórios de Registro Civil, que estão em todos os
cantos do País. As pessoas não vão ter que
se deslocar para uma cidade maior, nem
vão ter que contratar advogado, procurar a
Defensoria Pública. O que acaba levando a
justiça para mais próximo das pessoas.
Jornal da Arpen/SP – Quais os entraves
que esta decisão do STF soluciona?
Maria Berenice Dias – Antes, a tendência
das decisões dos Tribunais de Justiça era
aceitar apenas a troca do sexo no registro
civil de pessoas que tivessem feito à cirurgia de transexualização. E não é plausível a
Justiça obrigar uma pessoa fazer uma cirurgia que ela não quer fazer, só para poder ter
direito a sua identidade. A ação julgada pelo
Supremo englobava dois recursos: o interposto por mim, de Repercussão Geral, e que

“A alteração poderá ser feita
dentro dos Cartórios de Registro
Civil, que estão em todos os
cantos do País (...) o que acaba
levando a justiça para mais
próximo das pessoas”

tratava exatamente dessa obrigatoriedade da
cirurgia; e o recurso da Procuradoria Geral
da República, que era mais amplo, e solicitava que a alteração fosse feita diretamente no
cartório e sem a necessidade de apresentação de qualquer tipo de prova. Então, o STF
reconheceu ambos os pedidos. Além da vida
dos transgêneros, acredito que essa decisão
muda radicalmente até a forma como a sociedade convive com esse segmento. Porque
toda decisão tem um caráter educativo.
Jornal da Arpen/SP – Apesar da decisão do
Supremo, ainda é necessária uma legislação sobre tema?
Maria Berenice Dias – Precisamos de uma
legislação, mas todos os projetos de lei
apresentados no nosso Congresso Nacional
nunca avançaram. Então, enquanto o nosso
legislador for refém do fundamentalismo, ao
menos nós temos no País uma justiça mais
corajosa, que enxerga a importância do
tema e chancela sobre o assunto. O avanço por meio do Judiciário deveria criar, ao
menos, um desconforto no legislador. Até
se fala que o Judiciário está substituindo o
legislador, mas, na verdade, ele está cumprindo a sua função, que é julgar. Então, o
Judiciário acaba cobrindo a lacuna deixada
pelo legislador.
Jornal da Arpen/SP – Como esta decisão
repercute no chamado “nome social”?
Maria Berenice Dias – Até existia a opção
de se solicitar a mudança pelo Poder Judiciário, mas era um processo lento e que exigia
diversas provas. E que o próprio Estado não
tinha estrutura para fazer. Por isso que surgiu o nome social. Que começou a ser usado
em várias finalidades. Como na carteira da
Ordem dos Advogados; como na possibilidade dos candidatos utilizarem nas próximas
eleições. Mas ainda existia uma dupla nominação: o nome social e o nome registral.
O que gerava algumas complicações, porque quando a pessoa ia se identificar com
a carteira de identidade, era apresentado o
nome registral e não o social. E aí havia uma
questão de segurança, na identificação dessas pessoas, que causava diversas situações
vexatórias.

“Não é plausível a Justiça
obrigar uma pessoa a fazer
uma cirurgia que ela não quer
fazer, só para poder ter direito à
sua identidade”

Jornal da Arpen/SP – Essa mudança também ajudará na autoestima desse segmento da população?
Maria Berenice Dias – Sim, porque irá até
acabar com essa história de nome social
que era uma coisa muito paliativa. E vai
tirar da marginalidade um grande número
de pessoas, porque existia uma dificuldade,
por exemplo, na questão de trabalho, já que
quando a pessoa apresentava os seus documentos para contratação, havia uma discordância de nome.
Jornal da Arpen/SP – A decisão do STF é
clara no que diz respeito que a pessoa precisará apenas se auto identificar para conseguir a alteração?
Maria Berenice Dias – Sim. Mas, a pessoa
tem que se apresentar como tal. Não adianta chegar ao cartório um homem, com fenótipo masculino, solicitando a troca do
nome. Neste caso não. A pessoa tem que
socialmente ter a identidade que ele está se
declarando como sendo pertencente. É até
importante destacar este ponto, porque têm
surgido muitas dúvidas de que agora as pessoas poderiam solicitar essa alteração para
ter direito as cotas. Eu queria é saber qual
é o homem que vai sempre andar travestido
de mulher, vai trocar o nome e tal, só para
concorrer a uma vaga. Esses são argumentos
de quem não tem argumento acabam deixando o preconceito falar mais alto.
Jornal da Arpen/SP – Existe alguma especificação de que essa mudança de prenome
e gênero no registro tem que ser definitiva?
Maria Berenice Dias – Eu não vejo nenhum
impedimento que a pessoa lá pelos 40 anos,
perceba que se identifica com outro sexo e
tal. Ela pode mudar de novo.
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Capa
Cartórios realizam primeiros registros
de mudança de nome e gênero
Decisão do STF permite que unidades façam a alteração
sem que a parte realize cirurgia de mudança de sexo

O

9º Ofício de Registro Civil de
Campo Grande (MS) foi o primeiro cartório a registrar um
transexual no País sem fazer a
cirurgia de mudança de sexo e sem mover
ação judicial, após a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF).
O beneficiado, Kaio Arantes Borges, de 22
anos, conta que estava há três anos com um
processo parado na Justiça e, quando soube da decisão do STF, procurou o cartório
mais próximo e deu entrada no pedido, no
dia 16 de março e, cinco dias depois, foi retirar o novo documento. “Foi como nascer de
novo”, disse ele.
Borges disse que desde criança já sentia
que era diferente. “A gente só não sabia dar
nome para essa diferença. Eu corrigia as
pessoas mentalmente, mas sempre tinha
uma coisa que eu achava que era muito loucura da minha parte. Enquanto as pessoas
não sabem o que são, não se encaixam em
nenhum padrão”, explica.
Há três anos o rapaz descobriu o termo
transexualidade e foi aí que tudo fez sentido.
“Fui pesquisar e [aquilo] se encaixava com
tudo que eu sentia. Era tudo isso que eu passava, que eu pensava. me senti aliviado por
saber que havia pessoas no mundo como eu”.
Agora, com a nova certidão em mãos, Borges planeja os próximos passos, após superada esta etapa. “Agora, quero atualizar os
outros documentos, para que depois, enfim,
possa me casar com a Bruna, quem muito me
ajudou”, diz ele se referindo a Bruna Nunes
de Souza, 24, com quem está há quatro anos.
Para o oficial da serventia Lucas Zamperlini, o sentimento é de orgulho por ter sido
o primeiro a registrar um caso como esse, e
disse que espera que sirva de exemplo para
que outros cartórios em todo o País também
possam ter a mesma iniciativa. “Senti um
orgulho muito grande em ter sido o primeiro
cartório a registrar um caso, sendo para mim
mesmo uma surpresa, pois não esperava que
fosse o primeiro caso, mas fiquei feliz por ter
representado bem a classe, ajudando o Kaio
a realizar o seu sonho”, disse.
Zamperlini também lembrou que o mais
importante, além de ter registrado o caso, foi
promover a segurança à situação e ver que o
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“Foi como nascer de novo”, Kaio Arantes Borges, primeiro a alterar nome em cartório após
decisão do STF

processo de extrajudicialização está em grande expansão. “Acima de tudo, penso sempre
em proporcionar segurança jurídica, que é o
objetivo do cartório, e também não posso deixar de comemorar o fato de que este caso ajuda no processo de desjudicialização pelo qual
estamos passando no País”, comemorou.
São Carlos
Poucos dias depois, após a popularização
do primeiro caso em Mato Grosso do Sul,

o cartório de Registro Civil de São Carlos,
município de 246 mil habitantes, que fica a
230 quilômetros da capital paulista, acolheu
15 casos de alteração de nome, Oprimeiro a ser concretizado foi o da atendente de
telemarketing Patricia Xavier, que contou
sua luta para conseguir emprego, devido ao
preconceito sofrido por sua condição. “Eu
passava nos testes, nas provas, e quando
chegava a hora de mostrar a documentação,
os empregadores alegavam constrangimen-

to por parte dos funcionários mais antigos.
Com muita dificuldade, eu tive que juntar
dinheiro para procurar um trabalho em São
Paulo e consegui meu primeiro emprego depois de três anos procurando”, contou.
De acordo com Daniel Corrêa Destro,
oficial do 2º Subdistrito de Registro Civil
de São Carlos, a decisão do STF representa uma evolução natural da sociedade. “A
sociedade está em constante processo de
evolução, e o Direito precisa acompanhar
estas demandas. Então vejo com bons olhos
o entendimento do STF sobre dar possibilidade aos trans, e nossa função como agentes
delegatários do Poder Público é promover
segurança jurídica a estas solicitações, para
que todos os direitos civis da pessoa sejam
assegurados”, afirmou.
Primeira trans no Brasil a ter o sexo alterado por via judicial há 13 anos, Angela Lopes agora fará parte da equipe do cartório do
2º subdistrito de São Carlos, e adianta que
fará o que for necessário para ajudar outras
pessoas a não passarem pelo processo penoso pelo qual passou. “No meu caso, que foi
judicial, enfrentei uma série de preconceitos
na Justiça, que exigiram laudo psiquiátrico e
laudo físico para confirmar minhas atribui-

“A sociedade está em constante processo de evolução, e o Direito precisa acompanhar estas
demandas”, Daniel Corrêa Destro, substituto do cartório de São Carlos

ções como mulher, o que foi extremamente
complicado para mim na época. Então agora
com esta decisão do STF, me sinto no dever
de ajudar as pessoas que conheço a alcançarem esta conquista”, afirmou.

Juiz corregedor Frederico dos Santos Messias editou portaria determinando que todo cidadão
trans que tiver sido registrado em Santos poderá solicitar a alteração direto no cartório

Santos
Em Santos, após a decisão do STF, o juiz corregedor Frederico dos Santos Messias, da 4ª
Vara Cível, editou, no dia 29 de março, uma
portaria liberando as serventias da cidade a
fazerem a retificação de nome e gênero dessa
população sem precisar de decisão judicial.
O magistrado editou a Portaria 01/2018,
que determina que todo cidadão trans que
tiver sido registrado em Santos poderá solicitar a alteração direto no cartório. Entretanto,
ressalta que não haverá um esquecimento da
vida pregressa da pessoa. “No assento de registro civil haverá a informação de que, até
determinada data, aquela pessoa tinha um
gênero e um prenome e que, depois, houve a
mudança, mas isso não ficará escrito no documento da pessoa. Aliás, apenas o transgênero poderá solicitar a certidão nova”, disse.
Messias conta que, no ano passado, baixou
uma portaria semelhante, que foi vetada cinco dias depois. “Era como eu sempre entendi:
que submeter a retificação à decisão judicial
era um limitador. Naquela época, cheguei a
pedir atestado de acompanhamento psicológico, coisa que o próprio Supremo afastou.
Entretanto, naquela oportunidade, não havia
decisão do Supremo”, concluiu.
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Entrevista

“Entendo que a extrajudiciliazação
é um caminho essencial para a
solução de conflitos”
João Aguirre fala sobre o importante papel
dos cartórios na consolidação da cidadania

D

outor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo - USP e especialista
em Direito Processual Civil pelo
Centro de Extensão Universitário, o advogado e professor João Aguirre fala, em entrevista exclusiva para a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais do Estado
de São Paulo (Arpen/SP), sobre as últimas
mudanças no Registro Civil advindas da publicação dos Provimentos da Corregedoria
Nacional de Justiça e da importância da extrajudicialização dos processos e sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), que permitiu aos transexuais a mudança de nome no Registro Civil sem a necessidade de cirurgia para mudança de sexo.
Arpen/SP – Qual a importância da decisão
do STF com relação aos transgêneros?
João Aguirre – Essa é uma vitória da cidadania, da dignidade da pessoa humana, além
da concretização do direto da felicidade e da
autonomia privada. É essencial que as pessoas tenham a autonomia para suas escolhas. Então, essa é uma grande decisão.

“É fundamental que essa
mudança possa ser feita
diretamente no cartório.
Porque o objeto da ação do
STF foi simplificar e acabar
com o preconceito e com
a discriminação, fazendo
com que a questão seja algo
natural.”
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Arpen/SP – Essa decisão é importante no
diz respeito à desburocratização?
João Aguirre – Sim, ajuda muito. E esse é
um dos grandes méritos dessa decisão. Porque desburocratiza e facilita o acesso, não
tendo mais a necessidade de laudo médico,
nem de procedimento judicial.
Arpen/SP – E qual é o papel do cartório
nessa desburocratização?
João Aguirre – É fundamental que essa mudança possa ser feita diretamente no cartório. Porque o objeto da ação do STF foi simplificar e acabar com o preconceito e com a
discriminação, fazendo com que a questão
seja algo natural. A pessoa vai se autodeclarar, em um cartório, que tem em todas as
localidades, sem burocracia, e acabar com o
estigma. Entendo que o objetivo da decisão
é exatamente: facilitar, desburocratizar, acabar com estigma e tornar efetiva integração
dessas pessoas na sociedade.
Arpen/SP – Ainda não temos uma regu-

lamentação de como devem ser os procedimentos dentro dos cartórios como você
imagina que ele deve seguir?
João Aguirre – Eu tendo a pensar na hipótese de que deve seguir os moldes do Provimento 16, com uma certidão de autodeclaração mesmo; já que a ideia é facilitar o
exercício da cidadania, a autonomia privada e a desburocratização. Ainda não saiu o
acórdão, mas a minha expectativa é que essa
ideia igual do Provimento 16. Já com relação
a custas, a gratuidade deve continuar para
aqueles já previstos na lei. Mas temos que
esperar a manifestação do CNJ.
Arpen/SP – A decisão do STF deve ajudar
na questão do preconceito e na redução da
violência?
João Aguirre – Acredito que qualquer decisão como esta tem um caráter pedagógico.
Desta forma, ela conscientizará a população
sim. E apesar desta ser uma pequena etapa,
é bastante importante, para um dia chegarmos ao fim do preconceito.

“A pessoa vai se autodeclarar,
em um cartório, que tem em
todas as localidades, sem
burocracia, e acabar com o
estigma”
Arpen/SP – Os novos Provimentos editados
pela Corregedoria Nacional de Justiça trouxeram mudanças importantes para o Registro Civil. Qual sua avaliação sobre elas?
João Aguirre – Vejo com bons olhos essas
alterações trazidas pelo Provimento n° 63 e
entendo que elas dão uma margem muito
maior para os registradores. Acho que o reconhecimento da paternidade socioafetiva,
com toda essa abertura que se deu, traz uma
resposta a uma questão que hoje é consolidada no Judiciário que é o reconhecimento
da paternidade e maternidade socioafetiva
e o reconhecimento da multiparentalidade.
Os registradores têm uma amplitude muito maior e devem utilizar o Provimento no
sentido de se buscar esse ideal de reconhecimento de parentalidade que esteja pautado
pelo afeto e pela construção de uma afetividade ao longo do tempo.
Arpen/SP – Como vê a possibilidade do reconhecimento de paternidade/maternidade socioafetiva ser feito diretamente nos
cartórios? Quais são as vantagens para a
população?
João Aguirre – Elogio a facilitação que foi
trazida agora e o reconhecimento expresso
da paternidade socioafetiva trazida pelo cartório sem a necessidade do Judiciário. Acredito que isso traz uma facilitação para o reconhecimento de uma realidade social que é
inegável. Tudo se constrói e não se resume
meramente a um vínculo biológico. Como
é algo que se constrói, nada melhor do que
se permita esse reconhecimento extrajudicial, que não se imponha uma barreira do
recurso ao Judiciário para satisfação da pretensão. Essa não é uma crítica ao Judiciário,

mas essa facilitação irá desafogar este Poder
que já possui demandas que são intermináveis e um volume de processos monumentais. Portanto, se encontrarmos outras vias
que facilitem alguns anseios sociais, justos e
justificados, essa é a melhor solução.
Arpen/SP – Como vê a possibilidade de
que, mesmo existindo pai e mãe registrais,
seja feito o reconhecimento de paternidade/maternidade direto em cartório?
João Aguirre – A tese da multiparentalidade que foi aprovada em 2016 na repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal admitiu
no nosso ordenamento vínculos concomitantes de maternidade e paternidade. Então,
se isso é possível e se o STF reconheceu que
a paternidade socioafetiva também seja registrada e trata-se de uma realidade, nós podemos fazer isso extrajudicialmente.
Arpen/SP – O Direito de Família tem passado por sucessivas mudanças nos últimos
anos. Em sua opinião, os registros públicos têm acompanhado esta evolução?
João Aguirre – Na medida do possível sim.
A questão é que o ato registral passa por
uma solenidade e tem todo um regramento já expresso, mas entendo que os registros
têm cumprido com seu papel, e esse Provimento dá margem para que os registradores
atendam a uma realidade social inequívoca.
Arpen/SP – Em sua opinião, existem outros
procedimentos que poderiam ser feitos diretamente em cartório, sem a necessidade
de processo ou homologação judicial (como
os processos de habilitação de casamento)?
João Aguirre – Acredito que existem vários,
mas tenho um exemplo emblemático que é
permir que seja possível alterar o regime de
bens pela via extrajudicial.
Arpen/SP – O novo Provimento trouxe
também mudança quanto aos registros
feitos com base nas técnicas de reprodução
assistida. Como avalia as mudanças introduzidas pelo novo regramento?

João Aguirre – Esse é um universo muito novo
para o Direito, que ainda não está adequado
à evolução da medicina. Temos que tentar
trazer soluções dinâmicas para o dia a da e
que são trazidas pela evolução da medicina.
Arpen/SP – Com a equivalência do casamento à união estável para fins de sucessão, não seria importante que a união estável fosse também registrada em cartório?
João Aguirre – A característica da união estável é que ela parte de um fato jurídico. Acho
que deveria ser possível que as pessoas registrassem que vivem em uma união estável.
Permitir, como acontece em São Paulo, mas
não impor. Não concordo com as decisões
recentes, no sentido de que elas não possam
lavrar uma escritura e escolher o regime patrimonial pretérito, só futuro. Estamos diante
de acordo entre pessoas maiores e capazes.
Veja, em um divórcio as pessoas podem abrir
mão dos seus bens - até fazendo doações recíprocas - e por que não podem fazer em uma
união estável?
Arpen/SP – Como avalia a importância dos
cartórios para a sociedade?
João Aguirre – São fundamentais para a sociedade. Entendo que a extrajudiciliazação é
um caminho essencial para a solução de conflitos e a facilitação do acesso a uma ordem
jurídica justa e solidária. Esse é o papel dos
cartórios hoje, e esse é um papel absolutamente fundamental. Sou plenamente favorável à construção desses ofícios da cidadania,
que vão muito além dos cartórios, que são
exatamente a consolidação e a efetivação da
cidadania.

“Essa é uma vitória da
cidadania, da dignidade da
pessoa humana, além da
concretização do direto da
felicidade e da autonomia
privada”
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Opinião
A Decisão do STF em reconhecer aos
transgêneros o direito à alteração de prenome
e sexo diretamente no Registro Civil
Por Carlos Magno Alves de Souza

“É importante ressaltar que a
alteração se dá somente em
relação ao sexo e ao prenome,
não se admitindo a supressão
de sobremone, com exceção
do agnome familiar”
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E

m 1º de março de 2018, no julgamento da ADI 4275, o plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF),
por maioria de votos, decidiu pelo
reconhecimento aos transgêneros que assim
o desejarem, independentemente da cirurgia
de transgenitalização, ou da realização de
tratamentos hormonais ou patologizantes,
o direito à substituição de prenome e sexo,
diretamente no registro civil.
A referida decisão logo ganhou espaço na
mídia, gerando grandes discussões acerca de
suas repercussões na sociedade brasileira,
notadamente, no mundo acadêmico e entre os profissionais do Direito que de certo
modo, ainda, estão assimilando os efeitos
práticos do mencionado julgamento.
Aqueles favoráveis ao entendimento esposado pelo STF comemoraram a decisão, sustentando que o julgado está em consonância
com o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que coíbe o preconceito
e a discriminação à opção gênero, decorrente
do direito fundamental de autodeterminação.
Noutra banda, há aqueles que defendem
que a referida decisão apresenta incongruência com o ordenamento jurídico vigente e
acarreta insegurança nas relações humanas.
Apontam, por exemplo, que a pessoa cisgênero para poder alterar apenas o nome, como
regra, necessita justificar as suas razões e
buscar a via judicial, ao passo que o transgênero consegue alterar o sexo e prenome, imotivadamente, diretamente no Registro Civil.
Outra crítica que se faz é que, com a alteração do sexo e do prenome, outra pessoa
pode ser levada a erro, por exemplo, no casamento de pessoa cisgênero com pessoa transgênero, na hipótese do primeiro desconhecer
essa situação de fato, será impossível a geração de filhos biológicos sem que se recorra
a métodos de reprodução assistida, sendo o
casamento passível de anulação por vício de
vontade, nos termos dos arts. 1550, III, 1556 e
1557, I, do Código Civil.
Sem embargo disso, deixando essa discussão de favoráveis e contrários para segundo
plano, uma vez que a decisão já foi tomada, é
imperioso trazer ao debate a discussão acerca

“Aqueles favoráveis ao
entendimento esposado pelo
STF comemoraram a decisão,
sustentando que o julgado
está em consonância com
o princípio da dignidade da
pessoa humana”

de seu cumprimento, tendo em vista os seus
efeitos vinculante e erga omnes. Esse é o dilema vivenciado pelos Oficiais do Registro
Civil que, em razão da falta de uma norma
regulamentadora que os oriente, encontramse com dificuldades em aplicar na prática o
entendimento do STF, sem perder de vista a
necessidade de tutelar a segurança jurídica
dos atos por eles praticados, por tratar-se de
dever de ofício.
Nesse contexto, em que pese o STF ter decidido que o direito à substituição do sexo e
prenome, diretamente no Registro Civil, independe de qualquer meio de prova, é possível asseverar que para a realização do ato
em cartório são necessários o preenchimento
de dois requisitos: um de ordem subjetiva e
outro de ordem objetiva.
DO REQUISITO DE ORDEM
SUBJETIVA: PESSOA TRANSGÊNERO
O ordenamento jurídico nacional, em matéria de registros públicos, admite duas modalidades de gênero, o masculino e o feminino.
Aliás, há quem defenda a existência de outras
espécies de gêneros, tais como, os bigêneros e
pangêneros, todavia, essas classificações não
encontram correspondente amparo normativo, de modo que na certidão do registro civil,
obrigatoriamente, constará o sexo masculino
ou feminino. Não obstante, compreende-se
como cisgênero a pessoa que possui identidade de gênero correspondente à sua característica genética. Ao passo que o transgênero, possuindo a genética de um determinado
gênero, identifica-se e se exterioriza como o
gênero oposto.
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Não obstante , vale esclarecer que gênero e
sexualidade não se confundem. Desse modo,
tanto o cisgênero quanto o transgênero podem ser hetero, homo ou bissexuais.
É certo que o transgênero é termo que
abrange toda pessoa com identidade de gênero do sexo oposto, independentemente da
cirurgia de transgenitalização, da realização
de tratamentos hormonais ou patologizantes.
Todavia, para que o transgênero busque alterar o sexo e prenome nos Registros Públicos,
é fundamental que essa identidade de gênero
do sexo oposto esteja minimamente exteriorizada, caso contrário o indivíduo será compreendido como cisgênero.
É sabido que ao cisgênero não é permitido
requerer ao Registro Civil a alteração de sexo
e prenome, em razão disso não há como afastar análise da condição de transgênero pelo
Oficial de Registro que deve buscar observar
elementos mínimos de exteriorização. Cuidase de análise de ordem subjetiva, que poderá apresentar situações de maior ou menor
complexidade, a depender do caso concreto.
De fato, não há como estabelecer critérios
objetivos, por exemplo, o tipo de roupa, a tonalidade da voz ou corte de cabelo, entretanto, como bem ponderou o eminente Ministro
Celso de Mello, havendo suspeita de prática
fraudulenta ou abusiva, “caberá ao oficial do
registro civil das pessoas naturais a instauração do processo administrativo de dúvida”.

“Há aqueles que defendem
que a referida decisão
apresenta incongruência com
o ordenamento jurídico vigente
e acarreta insegurança nas
relações humanas”
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DO REQUISITO DE ORDEM
OBJETIVA: DOCUMENTOS
APRESENTADOS EM CARTÓRIO
Conforme narrado acima, a alteração do
prenome e do sexo decorrem do direito de
autodeterminação dos transgêneros, com
base no princípio da dignidade da pessoa
humana, de modo que dispensa-se a produção de provas para essa finalidade. Contudo,
o ordenamento jurídico brasileiro impõe aos
Oficiais do Registro Civil, dentre outros, o
dever de zelar pela segurança jurídica dos
atos que pratica, nos termos do art. 1o,
caput, da Lei no 8.935/94.
Assim sendo, enquanto o CNJ ou Corregedorias Estaduais não normatizam o tema,
levando-se em consideração a eficácia erga
omnes e vinculante da referida decisão, é recomendável que sejam exigidos em cartório
os seguintes documentos:
I

Requerimento formulado pelo(a) interessado(a) na alteração do prenome e
sexo;
II Cópia autenticada do RG;
III Cópia autenticada do CPF;
IV Cópia autenticada do título de eleitor
ou certidão equivalente emitida pela
Justiça Eleitoral;
V Declaração de residência(s) dos últimos
10 (dez) anos;
VI Certidão de nascimento ou casamento;
VII Certidões de antecedentes criminais
emitidas pelas polícias federal e estadual, nos locais em que o interessado manteve domicílio nos últimos 10 (dez) anos;
VIII Certidões dos distribuidores cíveis e criminais das Justiças Estadual e Federal,
emitidas nos locais em que o interessado manteve domicílio nos últimos 10
(dez) anos.

Desta feita, com base nesses documentos
é realizada a retificação no assento do registro civil, devendo constar na respectiva
certidão, obrigatoriamente, os números do
RG, CPF e do título eleitoral, de forma a
evitar eventuais tentativas de fraude.
Posteriormente, munido da nova certidão
de registro civil, o(a) interessado(a) deve
providenciar junto aos órgãos competentes
a atualização de seus documentos, todavia,
sem a modificação da correspondente numeração cadastral.
É importante ressaltar que a alteração se
dá somente em relação ao sexo e ao prenome, não se admitindo a supressão de sobremone, com exceção do agnome familiar.
Este, em razão de tratar-se de alcunha que
tem a função diferenciar os membros de
uma mesma família, por exemplo, “fulano
de tal filho” (sobrinho, neto, junior, segundo, etc), por força do princípio da veracidade registral, uma vez modificado o prenome do(a) interessado(a), o referido agnome
deve ser suprimido do nome modificado.
Todavia, se com a modificação do prenome,
o nome completo do(a) interessado(a) passar a ser idêntico a de outro familiar, deve
ser inserido o agnome correspondente, por
exemplo, “fulana de tal filha”. Além disso,
em decorrência da alteração do prenome
e sexo do(a) interessado(a), é possível que
seja realizada a averbação, também, no assento de nascimento de seu filho, se for o
caso, que no campo filiação deverá constar
o novo nome do(a) interessado(a).
Na hipótese do(a) interessado(a) tratarse de pessoa casada, o Oficial de Registro
deve providenciar a devida anotação no assento de nascimento correspondente.
Finalizando, resta dizer que o todo procedimento deve ficar arquivado em pasta
própria na serventia extrajudicial, sendo
proibido constar na certidão emitida pelo
cartório qualquer informação que viole o
direito à intimidade do(a) interessado(a),
de maneira que a certidão de inteiro teor
somente pode ser fornecida mediante requerimento do(a) próprio(a) registrado(a)
ou em decorrência de ordem judicial.

1 Carlos Magno Alves de Souza é Oficial do
Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito de Brotas – Comarca de Salvador/BA
e Vice-Presidente da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado
da Bahia – ARPEN/BA; Especialista em Direito
Notarial e Registral pela Universidade Anhanguera; e Especialista em Direito Público pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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Mudança de nome do Transexual:
O Registro Civil mais uma
vez sob os holofotes do STF
Por Vitor Frederico Kumpel e Giselle Menezes Viana

N

ão é incomum que ao jurista –
embora acostumado a lidar com
conceitos jurídicos complexos
– faltem palavras para exprimir
ideias aparentemente banais. As incertezas subjacentes a determinadas expressões
passam batidas no irrefletido uso cotidiano.
O hábito tem o peculiar efeito de camuflar
perplexidades.
O nome é um exemplo por excelência
desse paradoxo: embora encerre uma ideia
bastante complexa, pouco tempo é dispendido para se refletir sobre o seu significado.

Mas se o uso cotidiano dispensa maiores reflexões, não se pode dizer o mesmo quando
há direitos em jogo. Especialmente se tais
direitos estão sendo discutidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Adotando-se um conceito singelo, nome
é a palavra que serve para designar o ser.
Nomear é designar objetos por meio de linguagem. O nome surge na medida em que
a palavra passa a traduzir uma ideia. O homem, então, passa a se referir àquilo que
imaginava, usando um nome para cada ser
ou coisa que passa a indicar1.

Embora pareça óbvia a indissociável ligação entre nome e linguagem, não é tarefa
simples definir as nuances dessa conexão.
Há correntes filosóficas sustentando que a
linguagem advém da natureza das coisas.

“Embora pareça óbvia a
indissociável ligação entre
nome e linguagem, não é tarefa
simples definir as nuances
dessa conexão”
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Outras entendem a linguagem como fruto de mera convenção. Para o naturalismo,
cada objeto ou coisa tem um nome estabelecido por natureza, de modo que o logos está
na physis. O convencionalismo, ao revés, defende que a ligação entre o nome e o objeto
é arbitrária, ou seja, convencional2.
Quando visa designar uma pessoa natural,
evocando uma personalidade única e irrepetível, o nome assume dimensões ainda mais
profundas. Não por outro motivo surgiram
inúmeras teorias ao longo do tempo com o
fim de definir a sua natureza jurídica3. A
dificuldade em defini-lo redunda na dificuldade em discipliná-lo. Daí tantas polêmicas
em matéria de mudança nomástica4.
Dentre as hipóteses de alteração do nome,
a mudança motivada pela transsexualidade
é umas das mais debatidas. A jurisprudência, durante muito tempo, negou a alteração
do nome e do sexo no registro civil ao transexual5. Nos últimos anos, porém, o tema
alçou posição de destaque nas discussões
jurídicas, e o entendimento enveredou para
outra direção. Progressivamente, os tribunais passaram a admitir a modificação do
prenome do transexual, e a correspondente
retificação nos registros civis, até mesmo independentemente de cirurgia6-7.
A discussão jurisprudencial desaguou no
STF, que tratou da questão na recentíssima
ADI 4.275-DF. No julgamento, encerrado na
sessão plenária realizada em 1º de março
do corrente ano, discutiu-se a possibilidade
de modificação do prenome e gênero no registro civil, mediante averbação por pessoa

“Como já dito em outra
ocasião, a necessidade de
proteger terceiros não implica
necessariamente impor
obstáculos à mutabilidade
do nome. Mais efetivo que
simplesmente dificultar
alterações é garantir sua
satisfatória publicidade”
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transexual independentemente de qualquer
procedimento médico.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral
da República, buscando dar interpretação
conforme ao art. 58 da Lei dos Registros
Públicos. Pela interpretação proposta, reconhecer-se-ia aos transexuais, independentemente de cirurgia de transgenitalização, a
possibilidade de modificar o gênero e prenome junto ao assento de nascimento.
Duas correntes se firmaram no STF. A primeira, conduzida pelo relator Min. Marco
Aurélio, quedou vencida com cinco votos.
A segunda, encampada pelo min. Ricardo
Lewandowski, prevaleceu com seis votos.
Ambas as correntes reconheceram a possibilidade de alteração tanto do prenome
quanto do gênero. Tal possibilidade estaria
assentada no próprio art. 58 da Lei Registrária, que dá por definitivo o prenome mas
admite a sua substituição por “apelidos públicos notórios”.
Ambas as correntes também reconheceram que, para a pessoa que não se submeteu
à transgenitalização, são necessários alguns
requisitos.
Duas foram as divergências entre as correntes. A primeira diz respeito aos requisitos
que devem existir para o pedido de modificação de nome e gênero no registro civil. A
segunda diz respeito à necessidade de judicialização do pedido.
Para a corrente vencida, o pleiteante da
modificação deve apresentar os preencher
requisitos:
a) Idade mínima de 21 anos (maturidade
adequada para a tomada de decisão);
b) Diagnóstico médico de transsexualismo
(art. 3º da Resolução 1.955/2010 do Conselho Federal de Medicina), por equipe
multidisciplinar constituída por médico,
psiquiatra, cirurgião, endocrinologista,
psicólogo e assistente social
c) Acompanhamento conjunto por equipe
multidisciplinar por dois anos.
A corrente vencida, conforme já mencionado, entendeu que os pressupostos devem
ser aferidos em procedimento de jurisdição
voluntária, com a participação do Ministério

“Tal possibilidade estaria
assentada no próprio art. 58
da Lei Registrária, que dá por
definitivo o prenome, mas
admite a sua substituição por
‘apelidos públicos notórios’”
Público, observados os arts. 98 e 99 da Lei
dos Registros Públicos.
A corrente vencedora desjudicializou a
questão, entendendo que o requerimento
deve ser feito diretamente ao registrador civil.
Quanto aos requisitos, seriam os seguintes:
a) Idade superior a 18 anos;
b) Convicção, pelo menos 3 anos, de pertencer ao gênero oposto ao biológico;
c) Baixa probabilidade, de acordo com o
pronunciamento do grupo de especialistas, de modificação da identidade de gênero.
Muitos questionam a insegurança que
pode advir da referida modificação, que
pode gerar inclusive consectários econômicos. Como já dito em outra ocasião, a necessidade de proteger terceiros não implica
necessariamente impor obstáculos à mutabilidade do nome8. Mais efetivo que simplesmente dificultar alterações é garantir
sua satisfatória publicidade9.
E têm havido diversos aprimoramentos neste sentido. Cite-se, por exemplo, o
Provimento nº 63 do CNJ, determinando a
obrigatoriedade do CPF nos assentos e certidões do registro civil. O controle da pessoa
natural passa a ser feito por meio do CPF.
Instaura-se uma espécie de “unitariedade
matricial” da pessoa natural.
Por fim, cabe consignar que não pode o
registrador civil proceder à averbação da
modificação de gênero e nome sem que as
normas estaduais contemplem os referidos
requisitos e estabeleçam os documentos necessários a viabilizar a referida modificação.
É esse controle qualificatório, somado à publicidade registral, que fornecerão a necessária segurança jurídica à mudança.
Sejam felizes e continuem conosco!

1 N. Martins Ferreira, O Nome Civil e Seus Problemas, Rio de Janeiro, Baptista de Souza, 1952,
pp. 12-13.
2 L. L. Streck, Hermenêutica Jurídica e(m) Crise
– Uma exploração hermenêutica da construção
do direito, 11ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2014, pp. 152-153: “O Crátilo representa o
enfrentamento de Platão á sofística. Com a tese
convencionalista dos sofistas, a verdade deixa de
ser prioritária. A palavra, para os sofistas, era pura
convenção e não obedecia nem à lei da natureza
e tampouco às leis divinas (sobrenatural). Como
era uma invenção humana, podia ser reinventada
e, consequentemente, as verdades estabelecidas
podiam ser questionadas. Os sofistas provocam,
assim, no contexto da Grécia antiga, um rompimento paradigmático(...)”. A formulação medieval dessa
discussão corresponde à distinção que a filosofia
moderna faz entre o realismo e o nominalismo, cf.
J. Marias, Historia de la Filosofía, trad. port. de C. Berliner, História da Filosofia, São Paulo, Martins Fontes,
2004, pp. 143-147.
3 Cf. V. F. Kümpel – C. M. Ferrari, Tratado Notarial e
registral, vol. II, São Paulo, YK, 2017, pp. 217 e ss.
4 Muitas destas foram abordadas em V.F. Kümpel,
dinâmico, sistema registral permite a mitabilidade
do nome, in Conjur. Para uma abordagem mais ampla, cf. V. F. Kümpel – C. M. Ferrari, Tratado Notarial
e registral, vol. II, São Paulo, YK, 2017, pp. 258 e ss.
5 L. Brandelli, Nome Civil da Pessoa Natural, São
Paulo, Saraiva, 2012, p. 170.
6 “RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. TRANSEXUAL QUE PRESERVA O FENÓTIPO MASCULINO. REQUERENTE QUE NÃO SE SUBMETEU À CIRURGIA
DE TRANSGENITALIZAÇÃO, MAS QUE REQUER A
MUDANÇA DE SEU NOME EM RAZÃO DE ADOTAR
CARACTERÍSTICAS FEMININAS. POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO AO SEXO PSICOLÓGICO. LAUDO
PERICIAL QUE APONTOU TRANSEXUALISMO. Na
hipótese dos autos, o autor pediu a retificação de
seu registro civil para que possa adotar nome do
gênero feminino, em razão de ser portador de transexualismo e ser reconhecido no meio social como
mulher. Para conferir segurança e estabilidade às
relações sociais, o nome é regido pelos princípios
da imutabilidade e indisponibilidade, ainda que o
seu detentor não o aprecie. Todavia, a imutabilidade do nome e dos apelidos de família não é mais
tratada como regra absoluta. Tanto a lei, expressamente, como a doutrina buscando atender a outros
interesses sociais mais relevantes, admitem sua
alteração em algumas hipóteses. Os documentos
juntados aos autos comprovam a manifestação do
transexualismo e de todas as suas características,

demonstrando que o requerente sofre inconciliável
contrariedade pela identificação sexual masculina
que tem hoje. O autor sempre agiu e se apresentou
socialmente como mulher. Desde 1998 assumiu o
nome de “Paula do Nascimento”. Faz uso de hormônios femininos há mais de vinte e cinco anos e
há vinte anos mantém união estável homoafetiva,
reconhecida publicamente. Conforme laudo da
perícia médico-legal realizada, a desconformidade
psíquica entre o sexo biológico e o sexo psicológico decorre de transexualismo. O indivíduo tem seu
sexo definido em seu registro civil com base na
observação dos órgãos genitais externos, no momento do nascimento. No entanto, com o seu crescimento, podem ocorrer disparidades entre o sexo
revelado e o sexo psicológico, ou seja, aquele que
gostaria de ter e que entende como o que realmente deveria possuir. A cirurgia de transgenitalização
não é requisito para a retificação de assento ante o
seu caráter secundário. A cirurgia tem caráter complementar, visando a conformação das características e anatomia ao sexo psicológico. Portanto, tendo em vista que o sexo psicológico é aquele que
dirige o comportamento social externo do indivíduo
e considerando que o requerente se sente mulher
sob o ponto de vista psíquico, procedendo como
se do sexo feminino fosse perante a sociedade,
não há qualquer motivo para se negar a pretendida
alteração registral pleiteada. A sentença, portanto,
merece ser reformada para determinar a retificação no assento de nascimento do apelante para
que passe a constar como “Paula do Nascimento”.
Sentença reformada. Recurso provido”. (TJSP, 10ª
Câm., Apel. Cível n. 0013934-31.2011.8.26.0037,
rel. Carlos Alberto Garbi, j. 23-9-2014).
7 “Ação de retificação de assento civil. Alteração
do nome por contra dos constrangimentos sofridos em razão do transexualismo. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido porque
o autor não se submeteu à cirurgia de ablação
dos órgãos sexuais masculinos. Desnecessidade. Desconformidade entre sexo biológico e sexo
psicológico que pode ser demonstrada por perícia
multidisciplinar. Constrangimentos e humilhações
que justificam o pedido de alteração do prenome
masculino para feminino. Exigência de prévia cirurgia para interromper situações vexatórias constitui
violência. Dilação probatória determinada. Sentença anulada para esse fim. Recurso provido”. (TJSP,
3ª Câm., Apel. Cível n. 0040698-94.2012.8.26.0562,
rel. Carlos Alberto de Salles, j. 24-6-2014).
8 Cf. V. F. Kümpel, Dinâmico, sistema registral permite mutabilidade do nome, in Revista Consultor
Jurídico, 2017.
9 F. C. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado,
v. 7, São Paulo, RT, 2012, p. 114.
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Cartórios de todo o Brasil
estão autorizados a realizar atos
de mediação e conciliação
Norma publicada pelo Poder Judiciário autoriza a resolução de litígios diretamente
em unidades de Notas e Registros presentes em todos os municípios do País

A

cidentes de trânsito, divergências
contratuais, discussões de condomínios, disputas familiares, entre
outras intercorrências do dia a dia
agora poderão ser solucionadas em Cartórios de todo o Brasil. Por meio do Provimento nº 67/2018, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) autorizou a prática de atos de
conciliação e mediação em unidades cartorárias de todo o País.
A iniciativa visa contribuir para diminuir o
número de processos parados na Justiça brasileira. Segundo o levantamento “Justiça em
Números”, divulgado no final de 2017 pelo
CNJ, o número de processos à espera de uma
decisão da Justiça cresceu 3,6% em 2016,
passando de 76,9 milhões para 79,7 milhões.
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A mediação e a conciliação em Cartório
terão início com a solicitação do cidadão na
unidade de sua preferência, em requerimento
físico ou digital, constando seus dados pessoais, endereço, indicação e dados da outra parte e narrativa do conflito. Aberto o procedimento, a outra parte será notificada por meio
idôneo de comunicação, com a designação de
data e hora para realização da sessão. Podem
ser realizadas quantas sessões forem necessárias até que as partes entrem em acordo.
Podem se valer deste novo ato em Cartório pessoas físicas ou jurídicas, que poderão
ser assistidas por advogados, para solucionar direitos disponíveis e indisponíveis, estes últimos devendo ser homologados pelo
Poder Judiciário.

O valor da sessão de 60 minutos é equivalente ao menor valor cobrado na lavratura
de escritura pública sem valor econômico
(tabelas estaduais). Na hipótese de o arquivamento do requerimento ocorrer antes
da sessão de conciliação ou mediação, 75%
(setenta e cinco por cento) do valor recebido deverá ser restituído ao usuário. Os cartórios poderão ainda realizar sessões não
remuneradas em percentual a ser definido
pelo Tribunal estadual.
Para atuar como mediadores e conciliadores, cuja adesão é facultativa, caberá aos
Cartórios terem profissionais capacitados
em cursos específicos, custeados pelos próprios serviços de notas e registro e renovados
a cada dois anos, além obter autorização dos

Para Érica Barbosa e Silva, o Estado reforça o seu compromisso
com a pacificação social ao publicar o Provimento nº 67

Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e
da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) do
respectivo Estado ou do Distrito Federal.
À exemplo dos divórcios, inventários, reconhecimentos de paternidade, correções de
erros em registros e legalizações de documentos para uso no exterior, esta é mais uma
iniciativa dos Poderes Públicos de buscar
nos Cartórios, presentes em todas as cidades
do País, uma maneira de desjudicializar procedimentos e desobstruir a Justiça brasileira.
Para a mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo - USP e
oficial de registro civil Érica Barbosa e Silva,
a crescente demanda da sociedade e o acúmulo de processos judiciais levaram a edição
deste provimento. “O congestionamento das

“É certo que essa interpretação
favorece a população, pois as
serventias extrajudiciais estão
espalhadas por todo o território
e estão presentes até mesmo
nos locais mais longínquos”
Érica Barbosa e Silva,
oficial de registro civil

vias judiciais permitiu uma nova compreensão das finalidades institucionais do Judiciário, incentivando outras formas de resolução
de conflitos, a fim de realmente cumprir o
acesso à Justiça ou à ordem jurídica justa”.
A registradora ainda destaca que a capilaridade dos cartórios é o ponto fundamental para facilitar na expansão do acesso à
Justiça Colaborativa. “É certo que essa interpretação favorece a população, pois as
Serventias Extrajudiciais estão espalhadas
por todo o território e estão presentes até
mesmo nos locais mais longínquos. Sem essas restrições, haverá grande ampliação das
arenas de solução consensual de conflitos,
favorecendo o desenvolvimento da Justiça
colaborativa.
Por fim, a registradora destaca o momento
de mudança que o Brasil passa, principalmente no fenômeno da extrajudicialização de
processos. “É inegável que está acontecendo
uma revolução paradigmática ligada ao desenvolvimento de uma nova cultura. Há um
claro deslocamento do eixo da Justiça não só
pela inclusão dos meios consensuais no âmbito judicial, mas também pela regulamentação e incentivo no âmbito privado, sobretudo,
considerando as serventias extrajudiciais. Ao
estabelecer formas plurais de resolução, o Estado reforça o seu compromisso com a pacificação social”, finaliza.
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Conciliação e mediação
nas serventias extrajudiciais
Por Érica Barbosa e Silva

O

s meios consensuais no ordenamento jurídico brasileiro estão regulamentados por um minissistema formado pela Resolução 125,
de 29 de novembro de 2010, do Conselho
Nacional de Justiça, que instituiu uma Política Pública para o tratamento dos conflitos
pelo Judiciário, Novo Código de Processo
Civil – NCPC (Lei 13.105/2015) e a Lei de
Mediação (Lei 13.140/2015).
Agora, regulamentando o artigo 42 da Lei
de Mediação, o CNJ apresenta o Provimento 67 de 26 de março de 2018, consolidando uma política de permanente incentivo e
aperfeiçoamento da resolução de conflitos
por conciliação e mediação, inserindo as
serventias extrajudiciais nessa sistemática.
O congestionamento das vias judiciais
permitiu uma nova compreensão das finalidades institucionais do Judiciário, incentivando outras formas de resolução de conflitos, a fim de realmente cumprir o acesso à
Justiça ou à ordem jurídica justa.
Novos paradigmas estão sendo desenvolvidos, com uma perspectiva pluralista, pela
peculiaridade de diversos órgãos e instâncias, que, por suas múltiplas características
e funções, podem oferecer respostas diferenciadas e mais apropriadas aos conflitos.
O presente estudo apresenta as primeiras
impressões do provimento ora editado, enaltecendo as nuances da atuação de notários e
registradores, operadores do direito que podem contribuir para a efetivação dos meios
consensuais no sistema jurídico brasileiro.

“No âmbito das serventias
extrajudiciais, a adesão deve
ser facultativa e o processo
de autorização deverá ser
regulamentado pelos Núcleos
Permanentes de Métodos
Consensuais de Solução de
Conflitos (NUPEMEC) e pelas
corregedorias de Justiça dos
estados”
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Conciliação e mediação
nas serventias extrajudiciais:
uma nova atribuição
Na aplicação do método, conciliadores e mediadores se destacam de qualquer profissão
originária e atuam com finalidade própria,
especificamente relacionada ao tratamento
dos conflitos. Conciliadores e mediadores
não apontam soluções jurídicas, como faria
um advogado; não decidem de forma impositiva, como o juiz; não analisam conflitos
intrapsíquicos, como o psicólogo. Atuam
aplicando técnica própria, a partir da tipologia do conflito e buscando uma transformação da comunicação, como terceiro neutro e
imparcial. Por isso é fundamental a correta
compreensão dos meios consensuais.
Notários e Registradores devem exercer
essa nova atribuição relacionada à aplicação
específica dessas técnicas, atuando como
facilitadores da comunicação e, pela investigação das suas razões, favorecendo a resolução do conflito. Dessa forma, é evidente que
não está atrelada a nenhuma especialidade
cartorial, tanto que o provimento não fala
em distinção por atribuição. Aliás, foi nesse
sentido o fundamento do Parecer 178/2013,
dado pelo juiz Gustavo Henrique Bretas
Marzagão, na qualidade de assessor da Corregedoria paulista, em 27 de maio de 2013,
no Processo 2012/56888, que posteriormente resultou no Provimento 17/2013.
O artigo 13 do Provimento 67/2018 destaca que o requerimento de conciliação e mediação poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial ou de registro, de acordo com as
respectivas competências, seguindo o artigo
42 da Lei de Mediação.
Acresça-se ainda o disposto no artigo 9º
da Lei de Mediação, responsável por afastar
restrições inócuas, pois a mediação pode ser
realizada por “qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada
para fazer mediação, independente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de
classe ou associação, ou nele inscrever-se”.
É certo que essa interpretação favorece
a população, pois as Serventias Extrajudiciais estão espalhadas por todo o território
e estão presentes até mesmo nos locais
mais longínquos. Sem essas restrições, ha-

verá grande ampliação das arenas de solução consensual de conflitos, favorecendo o
desenvolvimento da Justiça colaborativa.
Formação adequada
Em 2010, a Resolução 125 do CNJ trouxe
as bases mínimas da capacitação de conciliadores e mediadores, de forma factível
em âmbito nacional, enfatizando conhecimentos práticos e teóricos. Atualmente,
o NCPC (artigo 167, §1º) disciplinou que
o CNJ, em conjunto com o Ministério da
Justiça, deve definir o parâmetro curricular, mas que a capacitação mínima ficará
sob a responsabilidade das entidades credenciadas pelos tribunais, proporcionando

Credenciamento
O artigo 8º, §1º da Resolução 125 mencionava a necessidade de cadastrar conciliadores e mediadores para a atuação no âmbito
judicial, sem aprofundar tal questão. O artigo
167 do NCPC dispõe que “os conciliadores,
os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de
Justiça ou de Tribunal Regional
Federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área
profissional”.
Traz, assim, uma obrigação ao CNJ, no
sentido de compor um cadastro nacional
e aos tribunais, para realizar cadastros regionais. O artigo 167, § 1º, apresenta como
requisito para o cadastro a realização da capacitação por curso realizado por entidade
credenciada.
No âmbito das serventias extrajudiciais, a
adesão deve ser facultativa e o processo de
autorização deverá ser regulamentado pelos
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC)
e pelas corregedorias de Justiça dos estados.
Tal exigência faz parecer que será necessário permanecer aguardando para que os
meios consensuais se tornem uma realidade
nas Serventias Extrajudiciais. Isso porque,
além do cumprimento de todas as exigências
por parte das serventias, corregedoria e núcleos de conciliação e mediação deverão trabalhar juntas na regulamentação dessa nova
atribuição dada aos Notários e Registradores.
maior flexibilidade. Já a Lei de Mediação
(artigo 12) menciona os requisitos mínimos
de capacitação a serem fixados pelo CNJ,
mas omite a referência às câmaras privadas de conciliação. As leis são notadamente
complementares e a diferença é de mera
nomenclatura.
Sendo de extrema relevância, não há controvérsia quanto à necessidade da formação
adequada para os profissionais que atuarão
no âmbito das Serventias Extrajudiciais. A
formação é a peça fundamental dos meios
consensuais. A prática revela uma infinidade
de configurações e essa é a razão pela qual
conciliadores e mediadores devem ter formação sólida relacionada aos mais diversos

conflitos e aos seus respectivos tratamentos.
Segue nessa linha o artigo 6º do Provimento 67/2018, que apresenta necessidade
de formação e constante aperfeiçoamento.
Não há menção quanto à necessidade
de graduação há pelo menos dois anos em
curso de ensino superior, contrapondo a
previsão do artigo 11 da Lei de Mediação,
que assim determina para o mediador judicial. Trata-se de uma grande restrição, que
contradiz as bases constitutivas da mediação. Assim, esse requisito não se aplica às
Serventias Extrajudiciais, que mesmo sob a
supervisão dos Tribunais Estaduais, devem
ser compreendidas como câmaras privadas
no desenvolvimento dos meios consensuais.

“Notários e Registradores
devem exercer essa nova
atribuição relacionada
à aplicação específica
dessas técnicas, atuando
como facilitadores da
comunicação e, pela
investigação das suas
razões, favorecendo a
resolução do conflito”
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Código de Conduta
Os princípios dos meios consensuais, bem
como o Código de Ética da atividade foram
estruturados pela Resolução 125 do CNJ,
disposições a serem observadas por conciliadores e mediadores, a fim de garantir
sessões consensuais minimamente asseguradas. O artigo 5º do Anexo III da referida
Resolução já mencionava que conciliadores
e mediadores seguiriam as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição dos juízes,
devendo, quando constatados, prestar as
informações necessárias, afastando-se das
sessões, com a inequívoca substituição do
terceiro facilitador.
Vale destacar que, mesmo com os dispositivos do NCPC e Lei de Mediação, o anexo
III da Resolução 125, o qual traz o Código
de Ética de conciliadores e mediadores, é
regramento mais completo quanto às responsabilidades e sanções de conciliadores
e mediadores. Justamente por isso deve ser
principalmente observado. O artigo 166 do
NCPC repetiu os princípios dessa Resolução e regulamentou, nos artigos 170 e 171,
respectivamente, os procedimentos a serem
adotados nos casos de impedimento ou impossibilidade temporária. Já a Lei de Mediação trata dos impedimentos no artigo 5º.
Essas regras de impedimento e suspeição,
por óbvias razões, aplicam-se aos conciliadores e mediadores no âmbito das serventias
extrajudiciais e estão contempladas nos artigos 7º e seguintes do Provimento 67/2018.
O regramento ético é a garantia da lisura
do método e seu desenvolvimento apropriado, favorecendo o engajamento das partes.
Conciliadores e mediadores devem informar às partes sobre os princípios deontológicos, as regras de conduta e as etapas da
conciliação, principalmente favorecendo a
autonomia das partes, que devem chegar
a uma decisão voluntariamente, sem pressões ou ameaças.
O descumprimento dos princípios e regras
de conduta nas serventias extrajudiciais deverá ser apurado em procedimento administrativo.
Destaque deve ser dado ao parágrafo
único do artigo 9º do Provimento 67/2018,
pois notários e registradores atuam de forma distinta e com atribuições específicas,
prestando serviços públicos que não podem
ser afastados. O dispositivo resolve questão
importante e, de outra forma, os meios consensuais restariam prejudicados, pois não
poderiam impedir a delegação estatal.
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Remuneração
A remuneração sempre foi uma das questões
mais controvertidas da profissionalização de
conciliadores e mediadores. Em grande parte
da federação, sobretudo no âmbito judicial, a
função é exercida voluntariamente, embora
reconhecidamente honorífica e relevante.
A Resolução 125 abriu a possibilidade de
remuneração aos conciliadores e mediadores,
mas não detalhou a matéria. O artigo 169 do
NCPC dispõe que conciliadores e mediadores receberão remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Trata-se de um grande avanço. A Lei de
Mediação vai além e prevê que a remuneração deve ser fixada pelos tribunais e custeada
pelas partes, ressalvada a gratuidade assegurada aos hipossuficientes financeiros (artigo
13 combinado com artigo 4º, § 2º).
No âmbito das serventias extrajudiciais,
a questão também é polêmica. Não resta
dúvida da necessidade de regulamentação
legislativa, observadas as diretrizes da Lei
10.169/2000.
Contudo, o caput do artigo 36 do Provimento 67/2018 determina igualmente os
emolumentos para conciliações e mediações, fixando o menor valor cobrado na lavratura de escritura pública sem valor econômico. E ainda determina que, na hipótese
de o arquivamento do requerimento ocorrer
antes da sessão de conciliação ou mediação,
75% (setenta e cinco por cento) do valor recebido deverá ser restituído.
Ora, os emolumentos das conciliações e
mediações devem corresponder ao efetivo
custo e à adequada remuneração dessa nova
atribuição. Isso porque a natureza pública
das atividades notariais e registrais está ligada ao dever do Estado de proporcionar meios
econômicos necessários ao exercício de novas atribuições, garantindo a qualidade do
serviço público pela fixação de remuneração
que seja correspondente ao seu efetivo custo.
Essa sistemática permitiria maior adesão
das serventias extrajudiciais aos meios consensuais, sobretudo daquelas deficitárias.
Certamente, não é o que ocorrerá.
Por outro lado, foi contemplada a desvinculação dos emolumentos ao acordo,
afastando atuações errôneas e resultados
equivocados. Nesse ponto, andou bem o
provimento.
Ainda seguindo a atuação das câmaras privadas, nas serventias extrajudiciais os emolumentos devem ser considerados por hora de

atuação e assim foi disciplinado no parágrafo
2º do artigo 36 do Provimento 67/2018.
Já sobre a gratuidade, enquanto o § 1º do
artigo 169 do NCPC autoriza a realização de
conciliações e a mediações voluntariamente,
observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal, a Lei de Mediação não
prevê a voluntariedade nem mesmo dos mediadores judiciais. Já o § 2º do artigo 169 do
NCPC dispõe que os tribunais determinarão
o percentual de audiências não remuneradas
que deverão ser suportadas pelas câmaras
privadas de conciliação e mediação, com o
fim de atender aos processos em que haja
sido deferida gratuidade da justiça.
No caso das serventias extrajudiciais, ficou
determinado que poderão realizar sessões
não remuneradas em percentual a ser fixado pelos tribunais não inferior a 10% do total
semestral de sessões (parágrafo único, artigo
39, Provimento 67/2018). Embora essa regra
afaste a concessão ampla e indiscriminada da
gratuidade, seria mais adequado estabelecer
tanto mínimo quanto máximo a ser fixado,
evitando disparidades entre os Estados.
Conclusão
É inegável que está acontecendo uma revolução paradigmática ligada ao desenvolvimento
de uma nova cultura. Há um claro deslocamento do eixo da Justiça não só pela inclusão
dos meios consensuais no âmbito judicial,
mas também pela regulamentação e incentivo no âmbito privado, sobretudo considerando as serventias extrajudiciais. Ao estabelecer
formas plurais de resolução, o Estado reforça
o seu compromisso com a pacificação social.
A importância de conciliadores e mediadores; a necessidade de formação constante; o
controle da atuação; o regramento ético; as
questões ligadas ao impedimento e suspeição; o imperativo da remuneração: tantas
questões fundamentais a serem debatidas e
aprofundadas, todas extremamente necessárias para o desenvolvimento acertado da conciliação e mediação nas serventias extrajudiciais, a serem reconhecidas como atividades
próprias, únicas, desvinculadas de quaisquer
atribuições.
Não há qualquer pretensão de encerrar
discussões, ao contrário: o que se quer é
inaugurar o debate. Trata-se de estudo preliminar, certamente a ser revisitado em momento posterior, mas já buscando promover
reflexões de forma abrangente, sobretudo
considerando a efetiva implementação da
autorização legislativa em âmbito nacional.

Veja a íntegra do Provimento nº 67/2018
do Conselho Nacional de Justiça
O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições constitucionais, legais e
regimentais e
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de
normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e III,
da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de
registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da
Constituição Federal);
CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos
e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais
e de registro (art. 8º, X, do Regimento Interno do
Conselho Nacional de Justiça);
CONSIDERANDO a obrigação dos notários 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 a incumbência do Conselho
Nacional de Justiça de consolidar uma política
pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios (Resolução CNJ n. 125, de 29 de
novembro de 2010);
CONSIDERANDO a efetividade da conciliação e
da mediação como instrumentos de pacificação
social, solução e prevenção de litígios;
CONSIDERANDO a necessidade de organização
e uniformização de normas e procedimentos
afetos aos serviços de conciliação, mediação e
a outros métodos consensuais de solução de
conflitos, a serem prestados, de forma facultativa, pelos serviços notariais e de registro;
CONSIDERANDO as disposições do Código de
Processo Civil, da Lei n. 13.140, de 26 de junho
de 2015, as sugestões e aquiescência da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania (CAJC),
do Conselho Nacional de Justiça, bem como a
decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0005163-92.2017.2.00.0000,
RESOLVE:
Seção I
Das Regras Gerais
Art. 1º Dispor sobre os procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de
registro do Brasil.
Art. 2º Os procedimentos de conciliação e de

mediação nos serviços notariais e de registro
serão facultativos e deverão observar os requisitos previstos neste provimento, sem prejuízo do
disposto na Lei n. 13.140/2015.
Art. 3º As corregedorias-gerais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios manterão em seu site listagem pública dos serviços
notariais e de registro autorizados para os procedimentos de conciliação e de mediação, indicando os nomes dos conciliadores e mediadores, de
livre escolha das partes.
Art. 4º O processo de autorização dos serviços
notariais e de registro para a realização de conciliação e de mediação deverá ser regulamentado
pelos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) e
pelas corregedorias-gerais de justiça (CGJ) dos
Estados e do Distrito Federal e dos Territórios.
Parágrafo único. Os serviços notariais e de registro poderão solicitar autorização específica
para que o serviço seja prestado, sob supervisão
do delegatário, por no máximo cinco escreventes habilitados.
Art. 5º Os procedimentos de conciliação e de
mediação serão fiscalizados pela CGJ e pelo juiz
coordenador do Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da jurisdição a
que estejam vinculados os serviços notariais e
de registro.
1º O NUPEMEC manterá cadastro de conciliadores e mediadores habilitados, do qual deverão
constar dados relevantes de atuação, tais como
o número de causas de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a
qual versou a controvérsia, além de outras informações que julgar relevantes.
2º Os dados colhidos na forma do parágrafo anterior serão classificados sistematicamente pelo
NUPEMEC, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para
fins estatísticos e de avaliação da conciliação e
da mediação pelos serviços notariais e de registro e de seus conciliadores e mediadores.
Art. 6º Somente poderão atuar como conciliadores ou mediadores aqueles que forem formados
em curso para o desempenho das funções, observadas as diretrizes curriculares estabelecidas
no Anexo I da Resolução CNJ n. 125/2010, com
a redação dada pela Emenda n. 2, de 8 de março
de 2016.
1º O curso de formação mencionado no caput
deste artigo será custeado pelos serviços notariais e de registro e será ofertado pelas escolas
judiciais ou por instituição formadora de mediadores judiciais, nos termos do art. 11 da Lei n.
13.140/2015, regulamentada pela Resolução
ENFAM n. 6 de 21 de novembro de 2016.

2º Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios poderão credenciar
associações, escolas e institutos vinculados aos
serviços notariais e de registro não integrantes do
Poder Judiciário para que realizem, sob supervisão, o curso de formação mencionado no caput
deste artigo, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos pela Resolução ENFAM n.
6/2016.
3º Os conciliadores e mediadores autorizados a
prestar o serviço deverão, a cada 2 (dois) anos,
contados da autorização, comprovar à CGJ e ao
NUPEMEC a que estão vinculados a realização
de curso de aperfeiçoamento em conciliação e
em mediação.
4º A admissão, como conciliadores ou mediadores, daqueles que comprovarem a realização do
curso de formação mencionado no caput deste
artigo promovido por entidade não integrante do
Poder Judiciário e anterior à edição deste provimento será condicionada a prévio treinamento e
aperfeiçoamento (art. 12, § 1º, da Resolução CNJ
n. 125/2010).
Art. 7º O conciliador e o mediador observarão os princípios e regras previstos na Lei n.
13.140/2015, no art. 166 do CPC e no Código de
Ética de Conciliadores e Mediadores (Anexo III da
Resolução CNJ n. 125/2010).
Art. 8º Toda e qualquer informação revelada na
sessão de conciliação ou mediação será confidencial, salvo as hipóteses do art. 30 da Lei n.
13.140/2015.
1º O dever de confidencialidade aplica-se ao
conciliador, ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas que tenham, direta ou indiretamente, participado dos procedimentos.
2º Não será protegida pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de
crime de ação pública.
3º A confidencialidade não afastará o dever de
prestar informações à administração tributária.
4º Serão vedados para fim diverso daquele expressamente deliberado pelas partes o registro, a divulgação e a utilização das informações
apresentadas no curso do procedimento.
Art. 9º Aos que atuarem como conciliadores e
mediadores aplicar-se-ão as regras de impedimento e suspeição, nos termos do disposto nos
arts. 148, II, 167, § 5º, 172 e 173 do CPC e 5º a 8º
da Lei n. 11.340/2015, devendo, quando constatadas essas circunstâncias, ser informadas aos
envolvidos, interrompendo-se a sessão.
Parágrafo único. Notários e registradores poderão prestar serviços profissionais relacionados
com suas atribuições às partes envolvidas em
sessão de conciliação ou de mediação de sua
responsabilidade.
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Seção II
Das Partes
Art. 10. Podem participar da conciliação e da mediação como requerente ou requerido a pessoa
natural absolutamente capaz, a pessoa jurídica e
os entes despersonalizados a que a lei confere
capacidade postulatória.
1º A pessoa natural poderá ser representada por
procurador devidamente constituído, mediante
instrumento público ou particular com poderes
para transigir e com firma reconhecida.
2º A pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser representados por preposto, munido de
carta de preposição com poderes para transigir
e com firma reconhecida, sem necessidade da
existência de vínculo empregatício.
3º Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova
de representação mediante a exibição dos seus
atos constitutivos.
4º Os entes despersonalizados poderão ser representados conforme previsto em lei.
Art. 11. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos munidos de
instrumento de mandato com poderes especiais
para o ato.
Parágrafo único. Comparecendo uma das partes
desacompanhada de advogado ou de defensor
público, o conciliador ou mediador suspenderá o
procedimento até que todas estejam devidamente assistidas.
Seção III
Do Objeto
Art. 12. Os direitos disponíveis e os indisponíveis
que admitam transação poderão ser objeto de
conciliação e de mediação, o qual poderá versar
sobre todo o conflito ou parte dele.
1º A conciliação e a mediação que envolvam direitos indisponíveis, mas transigíveis, deverão ser
homologadas em juízo, na forma do art. 725, VIII,
do CPC e do art. 3º, § 2º, da Lei n. 13.140/2015.
2º Na hipótese do parágrafo anterior, o cartório
encaminhará ao juízo competente o termo de
conciliação ou de mediação e os documentos
que instruíram o procedimento e, posteriormente,
em caso de homologação, entregará o termo homologado diretamente às partes.
Seção IV
Do Requerimento
Art. 13. O requerimento de conciliação ou de mediação poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial ou de registro de acordo com as respectivas
competências (art. 42 da Lei n. 13.140/2015).
Parágrafo único. Admitir-se-á a formulação de requerimento conjunto firmado pelos interessados.
Art. 14. São requisitos mínimos do requerimento
de realização de conciliação ou de mediação:
I – qualificação do requerente, em especial, o
nome ou denominação social, endereço, telefone
e e-mail de contato, número da carteira de identidade e do cadastro de pessoas físicas (CPF) ou
do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) na
Secretaria da Receita Federal, conforme o caso;
II – dados suficientes da outra parte para que seja
possível sua identificação e convite;
III – a indicação de meio idôneo de notificação da
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outra parte;
IV – narrativa sucinta do conflito e, se houver, proposta de acordo;
V – outras informações relevantes, a critério do
requerente.
1º Para os fins do caput deste artigo, os serviços notariais e de registro poderão disponibilizar aos usuários, por intermédio da rede mundial de computadores ou presencialmente, um formulário-padrão.
2º Caberá ao requerente oferecer tantas cópias
do requerimento quantas forem as partes interessadas, caso não opte pelo meio eletrônico como
forma de notificação.
3º Serão de inteira responsabilidade do requerente a veracidade e correção dos dados fornecidos
relacionados nos incisos I a V deste artigo.
Art. 15. Após o recebimento e protocolo do requerimento, se, em exame formal, for considerado
não preenchido algum dos requisitos previstos no
art. 14 deste provimento, o requerente será notificado, preferencialmente por meio eletrônico, para
sanar o vício no prazo de 10 (dez) dias, marcandose nova data para audiência, se necessário.
1º Persistindo o não cumprimento de qualquer
dos requisitos, o conciliador ou o mediador rejeitará o pedido.
2º A inércia do requerente acarretará o arquivamento do pedido por ausência de interesse.
Art. 16. No ato do requerimento, o requerente pagará emolumentos referentes a uma sessão de
mediação de até 60 (sessenta) minutos.
Art. 17. A distribuição do requerimento será anotada no livro de protocolo de conciliação e de mediação conforme a ordem cronológica de apresentação.
Art. 18. Ao receber o requerimento, o serviço notarial ou de registro designará, de imediato, data e
hora para a realização da sessão de conciliação
ou de mediação e dará ciência dessas informações ao apresentante do pedido, dispensando-se
a notificação do requerente.
1º A ciência a que se refere o caput deste artigo
recairá na pessoa do apresentante do requerimento, ainda que não seja ele o requerente.
2º Ao apresentante do requerimento será dado
recibo do protocolo e de todos os valores recebidos a título de depósito prévio.
Art. 19. A notificação da parte requerida será realizada por qualquer meio idôneo de comunicação,
devendo ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, por carta com AR ou notificação por oficial
de registro de títulos e documentos do domicílio
de quem deva recebê-la.
1º O serviço notarial ou de registro informará ao
requerente os meios idôneos de comunicação
permitidos e respectivos custos.
2º O requerente arcará com o custo da notificação; no entanto, se for feita por meio eletrônico,
não será cobrada.
3º O custo do envio da carta com AR não poderá
ser superior ao praticado pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos e o custo da notificação
por oficial de registro de títulos e documentos
será o previsto na tabela de emolumentos.
Art. 20. O serviço notarial ou de registro remeterá,
com notificação, cópia do requerimento à par-

te requerida, esclarecendo, desde logo, que sua
participação na sessão de conciliação ou de mediação será facultativa e concederá prazo de 10
(dez) dias para que, querendo, indique, por escrito,
nova data e horário, caso não possa comparecer
à sessão designada.
Parágrafo único. Para a conveniência dos trabalhos, o serviço notarial ou de registro poderá manter contato com as partes no intuito de designar
data de comum acordo para a sessão de conciliação ou de mediação.
Seção V
Das Sessões
Art. 21. Os serviços notariais e de registro manterão espaço reservado em suas dependências
para a realização das sessões de conciliação e
de mediação durante o horário de atendimento
ao público.
1º Na data e hora designados para a realização da
sessão de conciliação ou de mediação, realizado
o chamamento nominal das partes e constatado
o não comparecimento de qualquer delas, o requerimento será arquivado.
2º Não se aplicará o disposto no parágrafo anterior se estiverem preenchidos, cumulativamente,
os seguintes requisitos:
I – pluralidade de requerentes ou de requeridos;
II – comparecimento de ao menos duas partes
contrárias com o intuito de transigir;
III – identificação formal da viabilidade de eventual
acordo.
3º A sessão de conciliação ou de mediação terá
eficácia apenas entre as partes presentes.
Art. 22. Obtido o acordo, será lavrado termo de
conciliação ou de mediação e as partes presentes
assinarão a última folha do termo, rubricando as
demais. Finalizado o procedimento, o termo será
arquivado no livro de conciliação e de mediação.
Parágrafo único. Será fornecida via do termo de
conciliação ou de mediação a cada uma das partes presentes à sessão, que será considerado
documento público com força de título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 784, IV, do CPC.
Art. 23. A não obtenção de acordo não impedirá a
realização de novas sessões de conciliação ou de
mediação até que finalizadas as tratativas.
Art. 24. O pedido será arquivado, independentemente de anuência da parte contrária, se o requerente solicitar, a qualquer tempo e por escrito, a
desistência do pedido.
1º Solicitada a desistência, o requerimento será
arquivado em pasta própria, não subsistindo a
obrigatoriedade de sua conservação quando for
microfilmado ou gravado por processo eletrônico
de imagens.
2º Presumir-se-á a desistência do requerimento
se o requerente, após notificado, não se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 25. Em caso de não obtenção do acordo ou
de desistência do requerimento antes da sessão
de conciliação ou de mediação, o procedimento
será arquivado pelo serviço notarial ou de registro,
que anotará essa circunstância no livro de conciliação e de mediação.

Seção VI
Dos Livros
Art. 26. Os serviços notariais e de registro optantes pela prestação do serviço criarão livro de
protocolo específico para recebimento de requerimentos de conciliação e de mediação.
1º O livro de protocolo, com trezentas folhas,
será aberto, numerado, autenticado e encerrado
pelo oficial do serviço notarial e de registro, podendo ser utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela
autoridade judiciária competente.
2º Do livro de protocolo deverão constar os seguintes dados:
I – o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie;
II – a data da apresentação do requerimento;
III – o nome do requerente;
IV – a natureza da mediação.
Art. 27. Os serviços notariais e de registro que
optarem por prestar o serviço deverão instituir
livro de conciliação e de mediação, cuja abertura
atenderá às normas estabelecidas pelas corregedorias-gerais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios.
1º Os termos de audiência de conciliação ou de
mediação serão lavrados em livro exclusivo, vedada sua utilização para outros fins.
2º Os livros obedecerão aos modelos de uso
corrente, aprovados pelo juízo da vara de registros públicos.
3º Os números de ordem dos termos de conciliação e de mediação não serão interrompidos
ao final de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie.
4º Poderá ser adotado simultaneamente mais
de um livro de conciliação e de mediação para
lavratura de audiências por meio eletrônico.
5º Deverá ser adotado pelos serviços notariais
e de registro livro de carga físico, no qual serão
correlacionados os escreventes e os livros quando o serviço utilizar, concomitantemente, mais
de um livro de conciliação e de mediação.
6º O livro sob a responsabilidade de um escrevente é de seu uso exclusivo, permitida a utilização por outro escrevente apenas com autorização prévia do notário e do registrador, lançada e
datada no livro de carga.
Art. 28. O livro de conciliação e de mediação terá
trezentas folhas, permitido o acréscimo apenas
para evitar a inconveniência de cisão do ato.
1º Além do timbre do serviço notarial e de registro, todas as folhas conterão o número do livro e
do termo de conciliação ou de mediação correspondentes, numeradas em ordem crescente por
sistema mecânico ou eletrônico.
2º Eventual erro material na numeração das folhas poderá ser corrigido pelo notário ou registrador, devendo constar do termo de encerramento.
3º O livro eletrônico somente poderá ser adotado
por sistema que garanta a verificação da existência e conteúdo do ato, subordinando se às mesmas regras de lavratura atinentes ao livro físico.
Art. 29. Nos termos de audiências de conciliação
e de mediação lavradas em livro de folhas soltas,

as partes lançarão a assinatura no final da última,
rubricando as demais.

Seção VII
Dos Emolumentos

Parágrafo único. Se os declarantes ou participantes não puderem, por alguma circunstância, assinar, far-se-á declaração no termo, assinando a
rogo outra pessoa e apondo-se à margem do ato
a impressão datiloscópica da que não assinar.

Art. 36. Enquanto não editadas, no âmbito dos
Estados e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as
diretrizes previstas pela Lei n. 10.169, de 29 de
dezembro de 2000, aplicar-se-á às conciliações
e às mediações extrajudiciais a tabela referente
ao menor valor cobrado na lavratura de escritura
pública sem valor econômico.
1º Os emolumentos previstos no caput deste
artigo referem-se a uma sessão de até 60 (sessenta) minutos e neles será incluído o valor de
uma via do termo de conciliação e de mediação
para cada uma das partes.
2º Se excedidos os 60 (sessenta) minutos mencionados no parágrafo anterior ou se forem necessárias sessões extraordinárias para a obtenção de acordo, serão cobrados emolumentos
proporcionais ao tempo excedido, na primeira
hipótese, e relativos a cada nova sessão de conciliação ou de mediação, na segunda hipótese,
mas, em todo caso, poderá o custo ser repartido
pro rata entre as partes, salvo se transigirem de
forma diversa.
3º Será considerada sessão extraordinária aquela não prevista no agendamento.

Art. 30. As folhas soltas utilizadas serão acondicionadas em pasta própria, correspondente ao
livro a que pertençam, até a encadernação, que
ocorrerá no período de até 60 (sessenta) dias
subsequentes à data do encerramento.
Parágrafo único. O encerramento será feito imediatamente após a lavratura do último termo de
audiência, ainda que pendente o decurso do prazo previsto no caput deste artigo para ultimação
do ato previamente praticado e não subscrito.
Art. 31. O livro de conciliação e de mediação
conterá índice alfabético com a indicação dos
nomes das partes interessadas presentes à sessão, devendo constar o número do CPF/CNPJ –
ou, na sua falta, o número de documento de identidade – e a referência ao livro e folha em que foi
lavrado o termo de conciliação ou de mediação.
Parágrafo único. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou
eletrônico, em que serão anotados os dados das
partes envolvidas nos procedimentos de mediação ou de conciliação.

Art. 37. É vedado aos serviços notariais e de registro receber das partes qualquer vantagem referente à sessão de conciliação ou de mediação,
exceto os valores relativos aos emolumentos e
despesas de notificação.

Art. 32. O livro e qualquer documento oriundo de
conciliação ou de mediação extrajudicial deverão permanecer no ofício e quaisquer diligências
judiciais ou extrajudiciais que exigirem sua apresentação serão realizadas, sempre que possível,
no próprio ofício, salvo por determinação judicial,
caso em que o documento ou o livro poderá deixar o serviço extrajudicial.

Art. 38. Na hipótese de o arquivamento do requerimento ocorrer antes da sessão de conciliação
ou de mediação, 75% (setenta e cinco por cento)
do valor recebido a título emolumentos será restituído ao requerente.

Art. 33. Os serviços notariais e de registro deverão manter em segurança permanente os livros
e documentos de conciliação e de mediação,
respondendo pela ordem, guarda e conservação.

Art. 39. Com base no art. 169, § 2º, do CPC, os serviços notariais e de registro realizarão sessões não
remuneradas de conciliação e de mediação para
atender demandas de gratuidade, como contrapartida da autorização para prestar o serviço.

Parágrafo único. O livro de conciliação e de mediação poderá ser escriturado em meio eletrônico e o traslado do termo respectivo poderá ser
disponibilizado na rede mundial de computadores para acesso restrito, mediante a utilização de
código específico fornecido às partes.
Art. 34. Os documentos eventualmente apresentados pelas partes para a instrução da conciliação
ou da mediação serão examinados e devolvidos
a seus titulares durante a sessão, devendo os
serviços notariais e de registro manter em arquivo
próprio, além do requerimento firmado pelas partes, todos os documentos que julgar pertinentes.
Art. 35. Os serviços notariais e de registro observarão o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para
arquivamento dos documentos relativos a conciliação e mediação.
Parágrafo único. Não subsistirá a obrigatoriedade
de conservação dos documentos microfilmados
ou gravados por processo eletrônico de imagens.

Parágrafo único. As despesas de notificação
não serão restituídas, salvo se ocorrer desistência do pedido antes da realização do ato.

Parágrafo único. Os tribunais determinarão o
percentual de audiências não remuneradas, que
não poderá ser inferior a 10% da média semestral das sessões realizadas pelo serviço extrajudicial nem inferior ao percentual fixado para as
câmaras privadas.
Seção VIII
Das Disposições Finais
Art. 40. Será vedado aos serviços notariais e de
registro estabelecer, em documentos por eles
expedidos, cláusula compromissária de conciliação ou de mediação extrajudicial.
Art. 41. Aplica-se o disposto no art. 132, caput e § 1º,
do Código Civil brasileiro à contagem dos prazos.
Art. 42. Este provimento entra em vigor na data
da sua publicação, permanecendo válidos os
provimentos editados pelas corregedorias de
justiça no que forem compatíveis.
Ministro João Otávio de Noronha
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Capacitação

Arpens/SP promove curso
sobre Apostilamento de
Documentos na Capital
Treinamento foi ministrado pela oficial de registro civil Karine Boselli

O

curso de aperfeiçoamento teórico e prático sobre apostilamento
de documentos foi realizado pela
Associação dos Registradores de
Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP), no dia 14 de abril, no Novotel Jaraguá, na Capital paulista. Ministrado pela oficial de registro civil
Karine Boselli, o curso teve a participação
de 225 pessoas, entre escreventes, auxiliares e oficiais de registro civil e foi dividido em duas partes: teórica e prática.
O presidente da Arpen/SP, Gustavo Renato Fiscarelli, ressaltou na abertura do curso
o objetivo da associação em realizar tais
aperfeiçoamentos. “Nosso principal objetivo
é padronizar os procedimentos em todo o
Estado, para que a prestação de serviço seja
feita da forma mais rápida e correta possível,
atendendo, assim, a uma demanda crescente da sociedade”. Em seguida, quem tomou
a palavra foi a diretora regional da capital,
Liana Varzella Mimary, que reiterou o po-

Evento contou com a presença de 225 participantes, que lotaram o auditório em São Paulo

sicionamento de Fiscarelli, e alegrou-se em
ver o auditório completo. “Fico muito feliz
em ver o auditório cheio, com integrantes de
cartórios de todo o Estado, para padronizar
os procedimentos de apostilamento”, disse.
Inicialmente, Karine abordou o histórico
do processo de apostilamento, citando o decreto 8.660 de janeiro de 2016, que inseriu o
Brasil como um dos membros da Convenção

“Nosso principal objetivo é
padronizar os procedimentos
em todo o Estado, para que a
prestação de serviço seja feita
da forma mais rápida e correta
possível, atendendo, assim, a
uma demanda crescente da
sociedade”
Segundo Gustavo Fiscarelli, presidente da Arpen/SP, o principal objetivo da Associação é
padronizar os procedimentos em todo o Estado
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Gustavo Renato Fiscarelli,
presidente da Arpen/SP

de Haia, da Resolução 228, de 22 de junho
de 2016, que estipulou as serventias extrajudiciais como entidades apostilantes. Falou
também sobre o Provimento nº 62 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que normatizou o procedimento.
Na sequência, Karine lembrou a todos
que o Artigo nº 1 da Resolução afirma que
a Convenção se aplica a documentos públicos, como atos notariais, documentos administrativos e documentos provenientes de
um agente público, e não pode ser aplicado
aos documentos emitidos por agentes diplomáticos ou consulares e operações comerciais ou aduaneiras. Discorreu ainda sobre
a única formalidade exigida para atestar a
autenticidade da assinatura: função ou cargo exercido pelo signatário do documento
(de acordo com o artigo nº 3 da Resolução).
A oficial também enfatizou trecho publicado na Resolução e ressaltado no Provimento nº 62. “Os cartórios precisam
apostilar apenas os documentos de suas
atribuições, a não ser que este seja o único

na cidade que apostile”, destacou.
Dentre os temas de relevância sobre as
nuances do processo de apostilamento,
destacou que tanto diploma como histórico
escolar são documentos públicos, portanto,
podem ser apostilados. Relembrou também
quais são os documentos passíveis de apostilamento:
- Públicos de per si;
- Administrativos;
- Reconhecimento de Firma em documentos particulares.
A oficial orientou todos presentes a fazer
as seguintes solicitações: Para cadastrar novos escreventes aptos a fazer apostilas, a serventia deve enviar um e-mail para seiapostila@cnj.jus.br e para informar à Corregedoria
sobre papel inutilizado ou extraviado: dicoge.cnj@tjsp.jus.br.
A última parte do curso foi um exemplo
prático de apostilamento, durante a qual
Karine mostrou o passo a passo de como se
fazer um apostilamento e esclareceu eventuais dúvidas dos participantes.

AGENDA DE CURSOS 2018

Liana Varzella Mimary, diretora regional da
capital, ficou feliz em ver integrantes de
cartórios de todo o Estado reunidos para padronizar os procedimentos de apostilamento

maio

jun

19/05

02/06

Grafotécnica e
Documentoscopia

São José dos Campos

Autenticação,
Reconhecimento de
Firmas e Materialização
e Desmaterialização de
Documentos
Sorocaba

jun

jun

AGo

AGo

09/06

23/06

04/08

18/08

Grafotécnica e
Documentoscopia

Registro

Autenticação,
Reconhecimento de
Firmas e Materialização
e Desmaterialização de
Documentos
São José do Rio Preto

Grafotécnica e
Documentoscopia

Marília

Apostilamento

Santos

SET

out

out

out

22/09

06/10

20/10

27/10

Autenticação,
Reconhecimento de
Firmas e Materialização
e Desmaterialização de
Documentos
Votuporanga

Grafotécnica e
Documentoscopia

Capital

Apostilamento

Ribeirão Preto

Autenticação,
Reconhecimento de
Firmas e Materialização
e Desmaterialização de
Documentos
Campinas
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