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1. Trata-se de expediente iniciado a partir de consulta
formulada pelo responsável do 1º Serviço de Registro Civil de
Pessoas Naturais e 13º Tabelionato de Notas de Curitiba, acerca da
interpretação que deve ser dada ao § 3° do art. 166 do Código de Normas do
Foro Extrajudicial (ID 6065225).

2. O Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial do Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Dr. Gustavo Tinôco de
Almeida, apresentou resposta à consulta, e determinou o encaminhamento
do expediente a esta Corregedoria, tendo em vista a possibilidade de
orientação aos demais registradores do Estado (ID 6065721).

3. A manifestação do Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial do
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba respondeu
adequada e corretamente a dúvida do registrador.

4. Com efeito, uma vez apresentada a documentação exigida e
observados os requisitos para a prática do ato, o registro de nascimento da
criança deve sempre ser realizado pelo registrador civil,
independentemente da capacidade da genitora.

5.  Questões relacionadas à verificação da capacidade dos
genitores, com suas providências específicas, e à alegação de paternidade,
deverão ser tratadas em momento posterior, observados os respectivos
procedimentos previstos nas normas aplicáveis ao Foro Extrajudicial.

6. Com cópia desta e do documento ID 6065721, expeça-se
ofício-circular a todos os registradores civis de pessoas naturais do Estado
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para observância, com o seguinte teor:

Senhores Agentes Delegados,

Encaminho-lhes cópia do despacho ID 6104347 e do documento
ID 6065721, constantes do SEI 0016623-34.2021.8.16.6000, com o fim de
reforçar o disposto no art. 166, §3°, do Código de Normas do Foro
Extrajudicial, orientando que, independentemente da capacidade da
genitora, o registro de nascimento da criança deve sempre ser realizado,
desde que apresentada a documentação exigida e observados os requisitos
para a prática do ato.

Esclareço, outrossim, que as questões relacionadas à
verificação da capacidade dos genitores, com as providências específicas, e
à alegação de paternidade, deverão ser tratadas em momento posterior,
observados os respectivos procedimentos previstos da normativa aplicável
ao Foro Extrajudicial.

Atenciosamente.

7. Dê-se ciência aos Juízes Auxiliares desta Corregedoria, bem
como à Assessoria Correicional.

8. Após, não restando outras providências, encerre-se nesta
unidade.

Curitiba, data gerada pelo sistema.

 
Espedito Reis do Amaral

Corregedor da Justiça

Documento assinado eletronicamente por Espedito Reis do Amaral,
Corregedor, em 27/03/2021, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 6104347 e o
código CRC C1E2E27D.
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Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Agente Delegado do 1º
Serviço de Registro Civil de Pessoas  Naturais e 13º Tabelionato de Notas
de Curitiba.

Aduziu existir dúvida quanto a interpretação do disposto no
art. 166, §3º, do Código de Normas do Foro Extrajudicial da E. Corregedoria-
Geral de Justiça.

Asseverou que, nas situações  nas quais a genitora está
acompanhada do pai do recém nascido, o registro é devidamente lavrado.

Contudo, nas ocasiões em que a genitora é absolutamente
incapaz e não é possível a lavratura do termo de alegação de paternidade
positivo ou negativo, existe dúvida quanto a possibilidade da lavratura do
registro de nascimento em razão da a inviabilidade de preenchimento do
termo de alegação de paternidade.

É o necessário relatório. Passo a decidir.

O registro de nascimento é a forma primeva pela qual o Estado
tem o conhecimento da existência do indivíduo.

A importância de tal registro é tamanha, que existe iniciativa
de ser promovido o registro da criança, ainda dentro das maternidades, não
sendo outro o motivo da dinâmica da sistemática das Unidades Interligadas
prevista no Provimento 13/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos casos de registros efetivados pelas genitoras, desde que
apresentada a Declaração de Nascido Vivo ou declaração médica que
confirme a maternidade, o registro deve ser feito, independentemente de
ser a genitora absolutamente incapaz na forma da primeira parte do art.
166, §3º, do Código de Normas do Foro Extrajudicial da E. Corregedoria-
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Geral de Justiça.

Isto porque o nascimento é evento certo e não depende da
manifestação de vontade da genitora.

Após realizado o registro e identificada a ausência do genitor,
aí sim, busca-se o preenchimento do termo de alegação de paternidade.

Este segundo ato, ulterior ao registro, demanda a manifestação
de vontade da genitora ao apontar o suposto pai.

Nos casos em que a genitora é absolutamente incapaz, falece
ela de capacidade de fato para se manifestar e é, por este motivo, que deve
ela estar assistida ou representada na forma da Lei Civil.

Portanto, cuidam-se de dois momentos distintos.

O primeiro momento, o registro, deve ser sempre realizado,
ainda que a gestora seja absolutamente incapaz, desde que apresentada a
Declaração de Nascido Vivo regular e observados os demais requisitos
legais.

Em momento ulterior, por ocasião do preenchimento do termo
de alegação de paternidade, acaso não seja possível o seu preenchimento
por conta da ausência de capacidade de fato da genitora, deverá o Agente
Delegado certificar o fato  e encaminhar à Vara de Registros Públicos a
informação juntamente com a cópia do registro efetivado.

Note-se que o preenchimento do termo de alegação de
paternidade é ato posterior ao registro e a sua inviabilidade não pode
ensejar qualquer impedimento ao registro.

Nestes termos, respondo a consulta formulada.

Comunique-se esta decisão ao Sr. Agente Delegado do Serviço
de Registro Civil de Pessoas  Naturais e 13º Tabelionato de Notas de
Curitiba.

Por cautela, haja vista que a solução da questão pode demandar
orientação aos demais Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais no
Estado do Paraná, submeto a avaliação da situação narrada também à E.
Corregedoria de Justiça.

Curitiba, 12 de Fevereiro de 2021.

 

Gustavo Tinôco de Almeida

Juiz de Direito Substituto
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Documento assinado eletronicamente por Gustavo Tinôco de Almeida,
Juiz de Direito Substituto, em 12/02/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 6065721 e o
código CRC D19763AD.
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