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SÍNTESE 

 

Atualmente, nota-se um incremento nas demandas de retificação de assentos civis lavrados no 

Brasil. A principal causa para isso está nos pedidos de dupla-nacionalidade originária, 

processados perante autoridades estrangeiras, por quem é descendente de cidadão estrangeiro 

e que, a depender da lei do país, tem direito à dupla-nacionalidade. Ocorre que a Lei de 

Registros Públicos não expressa literalmente a possibilidade de retificação de assentos civis 

com vistas ao reconhecimento da dupla-nacionalidade. Dessa forma, surgiram posições 

divergentes sobre a possibilidade ou não desse tipo de pedido, que serão analisadas nesta 

pesquisa. Dessa forma, examinar-se-á de forma crítica as bases teóricas e princípios do 

Direito Registral das Pessoas Naturais, notadamente o princípio da verdade real. Como 

fundamento teórico será abordado o fenômeno da Desjudicialização que tem como uma das 

vertentes o procedimento de retificação administrativa. Por fim, será vista a relevância do 

pedido de retificação para fins de obtenção de nacionalidade estrangeira, bem como os 

pedidos mais comuns sobre esse tema que já foram objeto de exame pelo poder judiciário. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Direito Registral. Registro Civil das Pessoas 

Naturais. Retificação. Nacionalidade Estrangeira. Desjudicialização. Princípio da Verdade 

Real. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que se pretende com essa monografia é ponderar sobre a viabilidade de retificação 

de erros – ou de inclusão de algum dado faltante - em assentos civis, com o objetivo final de 

reconhecimento de dupla nacionalidade originária perante autoridade estrangeira. 

A implementação dos anteriormente chamados Cartórios de Registro Civil das 

Pessoas Naturais se deu no final do século XIX. Contudo, apenas a partir do Código Civil de 

1916 é que a prática de se realizar os registros civis em cartório se consolidou. 

Naquela época, entre o final do século XIX e o início do século XX, na população 

brasileira, o índice de analfabetismo era elevado. Ademais, com o predomínio da agricultura, 

muitos viviam isolados em fazendas e raramente se deslocavam aos centros urbanos. 

Ocorre que o Brasil se tornou, ainda no século XIX, um país com muitas 

perspectivas de crescimento econômico. Consequentemente, imigrantes foram atraídos para 

aqui trabalharem e acabaram por fixar residência. 

A maior parte desses imigrantes que aportaram no final do século XIX eram 

europeus: italianos, portugueses, alemães e espanhóis. Nessa esteira, boa parte desses 

estrangeiros se casaram no Brasil, outros, mesmo tendo chegado já casados, tiveram filhos no 

solo nacional. Ou seja, porção considerável desses estrangeiros constituiu família em 

território brasileiro. 

Os descendentes desses estrangeiros que nasciam no Brasil eram considerados 

brasileiros natos, mas por também possuírem ancestrais estrangeiros, principalmente 

europeus, tinham, da mesma forma, em geral, direito a serem considerados cidadãos desses 

países. A dupla-nacionalidade, contudo, não é atribuída automaticamente e deve ser solicitada 

junto à autoridade estrangeira. 

Entretanto, para dar início ao procedimento administrativo de pedido do 

reconhecimento de nacionalidade estrangeira são necessários vários documentos, 

notadamente certidões do Registro Civil. Ocorre que, após obterem toda a documentação 

necessária para pleitear a nacionalidade europeia no consulado estrangeiro, inclusive de posse 

da certidão de nascimento do ancestral europeu, alguns requerentes deparam-se com a 

divergência de dados entre o contido na certidão do registro civil do ancestral e os assentos 

civis lavrados no Brasil. 

Nesse momento, faz-se necessário saber como retificar os assentos civis brasileiros - 

já que esses devem espelhar o conteúdo do assento civil estrangeiro, para que o brasileiro, 
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descendente de estrangeiro, consiga pleitear junto à autoridade estrangeira o reconhecimento 

da dupla-nacionalidade. 

Assim, para uma melhor análise dessa questão, inicia-se o primeiro capítulo tratando 

do contexto histórico dos Registros Públicos: como foi o seu início, a influência da Igreja 

Católica no Brasil sobre o registro dos atos e fatos da vida civil e a relevância que possuem os 

registros para a sociedade e para o Direito. 

Em relação ao segundo capítulo, esse procura apresentar as bases legais e 

doutrinárias dos Registros Públicos, essencialmente sobre o Registro Civil das Pessoas 

Naturais. Destaca-se nesse capítulo o exame: do princípio da verdade real, premissa teórica 

para este trabalho; das retificações lato sensu e stricto sensu; e da desjudicialização, que 

fundamenta teoricamente a relevância do tema abordado. 

No terceiro e último capítulo, aborda-se a questão da relevância e possibilidade do 

pedido de retificação de assento civil com o objetivo central de reconhecimento de 

nacionalidade estrangeira, quais são os pedidos mais comuns, e a análise de julgados tanto do 

Superior Tribunal de Justiça quanto de alguns outros Tribunais de Justiça do país sobre o 

tema. 

Considerando que a discussão central é a possibilidade de retificação de registros 

civis com vistas ao reconhecimento de dupla nacionalidade originária pretende-se discutir as 

questões norteadoras por meio da utilização de método idôneo, de natureza qualitativa. 

Assim, a pesquisa será elaborada pelo método hipotético-dedutivo, já que buscar-se-

á, pela utilização de indução e dedução, a comprovação das hipóteses sustentadas. Entende-se 

que essa metodologia é a mais adequada porque os termos serão expostos por meio de 

assimilação e investigação. 

Os procedimentos instrumentais a serem utilizados serão: consulta à jurisprudência 

dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça, bem como dos Conselhos da 

Magistratura; identificação de precedentes; e análise de leis e de obras doutrinarias.  
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1. O REGISTRO CIVIL: HISTÓRICO 

 

Sabe-se que o ato de estudar o histórico de um ramo do Direito pode mudar 

significativamente a forma de compreensão de institutos que a ele pertencem. Negar o 

passado histórico dos registros civis, de maneira a não proceder um exame com características 

multidisciplinares, seria capaz de gerar condutas desacertadas por parte dos operadores do 

Direito. 

Por esse motivo, esse trabalho inicia-se pela abordagem da origem e evolução 

histórica do registro civil. Acredita-se que, dessa forma, alcançar-se-á a interpretação 

adequada, em momento oportuno, quando forem analisados os julgados a respeito das 

retificações de nome para fins de nacionalidade estrangeira. 

 

1.1. Os registros civis efetuados pela Igreja Católica 

 

O Império Romano atingiu o seu ápice no ano de 180 depois de Cristo. O 

cristianismo, contudo, era uma religião inicialmente fraca perto do paganismo que dominava 

Roma. Supreendentemente, o número de cristãos foi crescendo, o que fez com que se 

tornassem mais fortes e influentes. A primeira grande influência do cristianismo, observada 

no poder de Roma, foi a vitória do imperador Constantino sobre Megêncio, na Batalha da 

Ponte Mílvio. Constantino atribuiu tal vitória ao poder do Deus cristão.1 

Logo em seguida, Constantino, convertido ao cristianismo, emitiu o Edito de Milão, 

o qual concedia liberdade de culto em Roma. Entretanto, a religião cristã apenas se tornou a 

única permitida e professada legalmente no Império por meio do Imperador Teodósio I, no 

ano de 380. Posteriormente, o Imperador Justiniano foi responsável por fornecer mais poderes 

à Igreja. Isso se deu porque ele editou diplomas legislativos que conferiam atribuições mais 

significativas a ela. Dentre essas estava a competência para o registro civil das pessoas 

naturais.2 

O Império Romano, apesar de toda a sua força, caiu no ano de 476 depois de Cristo. 

Porém, a Igreja Católica Apostólica Romana continuou a ser uma instituição forte, porque os 

cuidados espirituais, importantes para a sociedade da época, não tinham deixado de ser 

exercidos por ela. Consequentemente, essa instituição continuou a manter significativa 

                                                 
1TIZIANI, Marcelo Gonçalves. Breve História do Registro Civil Eclesiástico. Disponível em: <https://jus.com. 

br/artigos/50997/breve-historia-do-registro-civil-eclesiastico>. Acesso em: 23 mai. 2018. 
2 Ibid. 
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influência perante os governos e populações, notadamente dos locais nos quais o catolicismo 

era tido como religião do Estado.3 

E não é difícil entender o motivo pelo qual a Igreja se fortaleceu. O cenário era de 

enfraquecimento político e a Igreja não titubeou em estabelecer instituições eclesiásticas 

sólidas.4 

A Igreja Católica controlava praticamente tudo. Ela teve domínio sobre o ensino e 

detinha muitos meios de obrigar tanto pobres quanto ricos a se submeterem à sua liderança. 

Quando um senhor feudal não concordava com alguma exigência católica, a Igreja facilmente 

se colocava em posição oposta e objetivamente tornava mais difícil a liderança daquele. Isso 

porque era comum que os cultos dentro do feudo fossem suspensos, o que gerava revolta entre 

os camponeses. Os camponeses, via de regra, acreditavam que era necessário se submeter às 

regras da Igreja para terem salvação.5 

Ademais, desde a Idade Média, a Igreja Católica intensificou6 e manteve o costume 

de registrar a presença das pessoas nas missas. Dessa forma, era possível um maior controle 

sobre a vida ordinária de todos e sobre o número de fiéis. Não ser um fiel representava 

praticamente uma morte social. O indivíduo que era excomungado ficava isolado do convívio 

com outros cristãos. Assim, os registros efetuados por membros da religião cristã católica se 

tornaram peça chave para que os assentos civis se consolidassem como essenciais.7 

Reuniões da liderança da Igreja, os denominados Concílios, se tornaram comuns com 

o escopo de discorrer e examinar assuntos de interesse geral. Um importante Concílio, 

ocorrido no ano de 1545, foi o Concílio de Trento. Nesse abordou-se a questão dos registros 

como um dos fatores principais de manutenção da ordem e da soberania da Igreja Católica 

frente à inquietação causada pela reforma protestante. Estabeleceu-se, definitivamente, a 

obrigatoriedade dos registros de nascimento (batismo) e casamento.8 

Para barrar o avanço dos protestantes, a Igreja impôs o registro do casamento 

religioso. Só poderiam se casar validamente, nos moldes católicos, quem professasse a 

religião. Definiu-se o conceito de família legítima, que era a advinda do matrimônio sem 

impedimentos. Incluiu-se nos impedimentos o fato de a união ser com um não católico.9 

                                                 
3 Ibid. 
4LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História: lições introdutórias. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 

71. 
5 PEDRO, Fábio Costa. Igreja Medieval. Disponível em: <https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-

geral/igreja-medieval>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
6 TIZIANI, op. cit. 
7 PEDRO, op. cit. 
8 TIZIANI, op. cit. 
9 Ibid. 
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Na opinião de Marcelo Gonçalves Tiziani 10 , registrador civil e especialista em 

Direito Registral: 

 

a Idade Média foi muito mais importante para a civilização ocidental do que se pode 

imaginar. A sociedade europeu-americana está hoje, totalmente, estruturada nos 

valores e concepções humanísticas concebidos em tal período. [...] Enquanto os 

romanos recebiam as declarações de nascimento sem conhecimento da causa do 

registro (citra causa rum cognitionem), já que para eles o que interessava era apenas 

provar a obrigação de procriação, com o Concílio de Trento, mesmo que de forma 

torta, pois a ideia era apenas impor a fé católica pelo casamento, passou-se a 

controlar a legalidade do matrimônio. 

 

A Revolução Francesa foi um marco negativo para a continuidade dos registros civis 

eclesiásticos. Isso porque procurou-se afastar o absolutismo e a dominação do Estado. 

Emergiu ao poder a classe burguesa, que fomentava a atividade econômica. Os interesses 

foram trocados. Antes, prenominava a vontade do senhor feudal. Posteriormente, eram mais 

relevantes a autonomia individual e a liberdade de contratar. Os valores buscados foram 

resumidos na expressão: liberdade, igualdade e fraternidade. O Estado burguês não deveria 

intervir nas relações comerciais, nem ter religião oficial. O direito de propriedade se tornou 

absoluto e os contratos eram regidos principalmente pela autonomia da vontade. 

A Constituição Francesa11 de 1791 rezava, no seu artigo 7, II que: 

 

a lei considera o matrimônio como um contrato civil. O Poder Legislativo 

estabelecerá para todos os habitantes, sem distinção, o modo em que se constatarão 

os nascimentos, matrimônios e falecimentos e designará os oficiais públicos que 

receberão e conservarão os atos. 

 

Após a Revolução Francesa, a ideia do surgimento de registros civis, separados da 

influência religiosa, fez crescer a preocupação da Igreja Católica em sustentar-se como 

instituição privilegiada. Dessa maneira, nos países onde essa Igreja ainda mantinha 

considerável autoridade, inflamou-se a Inquisição.  

Em Portugal, a Inquisição teve início em 1536. Houve repressão significativa a 

qualquer sinal de ideais iluministas, incluindo àquela relacionada a retirar a Igreja Católica do 

posto de registradora dos atos e fatos da vida civil. Destarte, Portugal manteve a Igreja 

Católica com essa atribuição até o término da Monarquia, o que só se deu em 1910.12 

                                                 
10 TIZIANI, op. cit. 
11FRANÇA. Constituição Francesa de 1791. Disponível em: <http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/const91.pdf 

>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
12SALDANHA, Ana. O fim da monarquia constitucional portuguesa e o advento da república (5 de outubro de 

1910): simbologias e imaginários em transformação. Disponível em: <www.periodicos.unir.br/index.php/LABIR 

INTO/article/download/1489/1496>. Acesso em: 25 jan. 2018. 
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1.2. A secularização do registro civil no Brasil: dos registros paroquiais com efeitos civis 

aos registros puramente civis 

 

No Brasil, desde a chegada dos portugueses e consequentemente de padres católicos, 

a população passou a ter os seus registros civis feitos na forma como determinada no Concílio 

de Trento. 13  Ademais, vigoraram no Brasil-colônia as Ordenações Manuelinas e as 

Ordenações Filipinas.14 O regime de padroado, nomenclatura dada para as relações entre a 

Igreja e o Estado português, concedia totalidade de poderes ao rei de Portugal sobre a Igreja. 

No Império, o regime do padroado continuou. Assim, a atribuição da Igreja Católica 

de registradora das pessoas naturais foi positivada também na Constituição Imperial15, nos 

artigos 5º e 102, II. Isso se deu porque atribuiu-se que a religião católica seria a oficial do 

Brasil. Como resultado, os registros canônicos produziam efeitos civis no país e quem não 

professasse a religião católica encontrava-se à margem da sociedade. 

Uma primeira tentativa de implantação de registros laicos de nascimento e óbito, 

para fins de censo demográfico e orçamento, deu-se com o Decreto nº 79816, de 18 de junho 

de 1851. Todavia, a população não recebeu bem esse decreto, o que culminou na revolta 

popular conhecida como O Ronco das Abelhas. Disseminou-se a ideia de que o Estado estaria 

a desejar promover um censo para que mais pessoas, inclusive as de cor branca, passassem a 

ser escravas. Diante disso, editou-se o Decreto nº 90717, de 29 de janeiro de 1852, com o 

objetivo de suspender os efeitos do Decreto nº 79818.19 

Ocorre que, com o aumento do número de estrangeiros de outras religiões que 

vieram a residir no Brasil, houve a necessidade de expandir os registros civis. O escopo era 

permitir que os acatólicos pudessem ser reconhecidos civilmente. 

                                                 
13 BRANDÃO, Débora Vanessa Caús. Do casamento religioso com efeitos civis e o novo Código Civil. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/2662/do-casamento-religioso-com-efeitos-civis-e-o-novo-codigo-

civil/1>. Acesso em: 25 abr. 2018. 
14MESQUITA, Euclides. O Registro Civil da Pessoa Natural no Direito Brasileiro. Disponível em: <http://ojs.c 

3sl.ufpr.br/ojs/index.php/direito/article/download/6607/ 4726>. Acesso em: 26 jan. 2019. 
15BRASIL. Constituição do Império, de 25 de março de 1824. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciv 

il_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 26 jan. 2018. 
16 Idem, Decreto nº 798, de 18 de junho de 1851. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1 

824-1899/decreto-798-18-junho-1851-559436-publicacaooriginal-81654-pe.html>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
17Idem. Decreto nº 907, de 29 de janeiro de 1852. Disponível em: <://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824 

-1899/decreto-907-29-janeiro-1852-558904-publicacaooriginal-80611-pe.html>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
18 Idem, op. cit., nota 16. 
19TIZIANI, Marcelo Gonçalves. Uma breve história do registro civil contemporâneo. Disponível em: <https://w 

ww.portaldori.com.br/2016/10/11/artigo-uma-breve-historia-do-registro-civil-contemporaneo-por-marcelo-gonc 

alves-tiziani/#_ftn4>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
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Consequentemente, em setembro de 1848, Pio IX concedeu o Breve20. O Breve se 

tratou de uma permissão momentânea para que os bispos pudessem celebrar casamentos entre 

católicos e não católicos, os chamados casamentos mistos. Contudo, o Breve não solucionava 

a questão dos casamentos nos quais ambos os cônjuges fossem de outra religião.  

É o que se observa em discurso do ano de 1857, do então Ministro Nabuco de 

Araujo21: 

 

a respeito porém das pessoas que professem as outras religiões, são urgentes e 

essenciais providências legislativas para que sejam eles recebidos no Império, para 

que tenham todos os efeitos civis que pela nossa legislação competem ao casamento 

católico, tendo eles como esse a cláusula de indissolúveis. É impossível a imigração, 

ilusória a intolerância religiosa, se essas pessoas não forem respeitadas quanto aos 

seus direitos civis. 

 

Em 1858 o ministro Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos apresentou projeto de 

lei no sentido de que o Brasil deveria estabelecer o casamento civil, desvinculado do religioso 

católico, para os que não professassem essa religião. O projeto foi posteriormente 

transformado na Lei nº 1.144, de 11 de setembro de 1861 22  . Os casamentos católicos 

possuíam efeitos civis e, com essa lei, os efeitos civis foram também estendidos para os 

casamentos de acatólicos, desde que anteriormente registrados. 

O Decreto nº 1.06923, de 17 de abril de 1863 foi editado para regular o registro dos 

casamentos celebrados tendo por nubentes pessoas que não professassem a religião católica. 

Desse momento em diante, determinou-se que os assentos paroquiais continuariam a ter 

efeitos civis, mas que os registros de não católicos registrados na forma como estabelecida 

nesse decreto também seriam dotados de efeitos civis. 

Por falta de uma regulamentação satisfatória, a Lei nº 1.14424 não conseguiu ter a 

efetividade esperada. Para suprir isso, os ministros publicaram vários avisos, mas ainda assim 

não obtiveram sucesso. 

No ano de 1870, em 9 de setembro, na Lei nº 1.82925 estabeleceu-se mais uma vez a 

ideia de criação do registro civil dos nascimentos, casamentos e óbitos. Segundo Marcelo 

                                                 
20MAGALHÃES, Bruno de Almeida. Do casamento religioso no Brasil. Rio de Janeiro: A.  Coelho Branco F., 

1937. p. 9. 
21Ibid, p. 11. 
22 BRASIL. Decreto nº 1.144, de 11 de setembro de 1861. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fe 

d/decret/1824-1899/decreto-1144-11-setembro-1861-555517-publicacaooriginal-74767-pl.html>. Acesso em: 05 

fev. 2019. 
23 Idem. Decreto nº 3.069, de 17 de abril de 1863. Disponível em: < https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/ 

1824-1899/decreto-3069-17-abril-1863-555008-publicacaooriginal-74026-pe.html>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
24 Ibid. 
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Gonçalves Tiziani 26  “parece que a ordem legislativa de assunção pelo Estado da função 

registral era apenas de índole censitária, isto é, de coleta de dados para fins meramente 

estatísticos”. Também foi criada, por orientação vinda do exterior, a Diretoria Geral de 

Estatística, órgão incumbido de fazer censos demográficos com conclusões a cada dez anos.27 

Após essa lei, muitas foram as tentativas frustradas de aprovação do registro civil 

desvinculado do religioso, como pregavam os escritos de Alexandre Herculano. O Decreto nº 

5.604 28 , de 25 de março de 1874 criou o registro puramente civil das pessoas naturais, 

conforme ventilado na Lei nº 1.829 29 . Contudo, o decreto não teve data previamente 

estabelecida para entrar em vigor.30 

Um projeto de lei, de 7 de maio de 1884, do Ministro Francisco Antunes Maciel, foi 

mais uma tentativa frustrada para que o casamento celebrado por oficial registrador, perante 

duas testemunhas e assinado pelos nubentes, tivesse todos os efeitos civis.31 

Nota-se que, até 1861, a Igreja Católica tinha a exclusividade para disciplinar o 

casamento ocorrido no Brasil. Ademais, até 1870, a mesma igreja exerceu, de forma ampla, a 

competência para os registros públicos do país.  

Toda as questões de cidadania estavam diretamente ligadas ao registro civil católico. 

Isso se dava porque com o batismo, de filhos de pais católicos, havia o registro efetuado nos 

livros paroquiais. Posteriormente, a primeira comunhão também era registrada. O casamento, 

que deveria passar por uma habilitação matrimonial, igualmente era objeto de registro. Por 

último, havia o registro do óbito e o enterro em cemitérios católicos. 

Constata-se que a Igreja adotava uma posição conservadora, formalista e contínua 

quanto aos seus registros. Isto é, um sacramento era condição para o outro. Isso foi reflexo da 

influência ultramontana nos padres brasileiros. O ultramontanismo foi um movimento 

católico que zelava pela rigidez doutrinária e moral da Igreja Romana. Buscava-se reafirmar a 

                                                 
25 Idem. Lei nº 1.829, de 9 de setembro de 1870. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/norma/543582>. 

Acesso em: 5 fev. 2019. 
26 TIZIANI, op. cit. nota 19. 
27 SIQUEIRA, Alessandro Marques. Registro Civil. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/ind 

ex.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8373>. Acesso em: 31 jan. 2019. 
28BRASIL. Decreto nº 5.604, de 25 de abril de 1874. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br: 

federal:decreto:1874-04-25;5604>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
29 Idem., op. cit., nota 25. 
30 TIZIANI, op. cit. nota 19. 
31 MAGALHÃES, op. cit., p. 14. 
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soberania papal e a autoridade da Igreja. A rigidez, que já vigorava em parte da Europa, era 

vista também na cautela com os assentamos civis e com os impedimentos matrimoniais.32 

Entretanto, pelo Decreto nº 9.88633, de 7 de março de 1888, o artigo 2º da Lei nº 

1.82934 foi regulamentado. Iniciou-se no Brasil, em 1º de janeiro de 1889, data em que o 

Decreto nº 9.88635 entrou em vigor, o reconhecimento jurídico e público do indivíduo, por 

meio do registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos. 

Sylvio Brantes de Castro36, jurista do século XX, elucidou que: 

 

ficou, a partir de 1.o de janeiro de 1889, a cargo do registro civil a incumbência da 

prova do nascimento, idade, nome e filiação das pessoas naturais, bem como a 

circunstancia do casamento e do óbito, mesmo quando tais assentos fossem feitos 

pelas autoridades religiosas. 

 

A efetiva separação do Estado e da Igreja, contudo, se deu logo após a Proclamação 

da República, com o Decreto nº 119-A37, de 7 de janeiro de 1890. O Decreto nº 18138, de 24 

de janeiro do mesmo ano instituiu definitivamente o casamento civil separado do religioso. O 

Decreto nº 18139 regulou a celebração dos casamentos civis, que deveriam acontecer em 

Cartórios de Registro Civil e seriam precedidos do procedimento de habilitação matrimonial. 

Ficou estabelecido que este decreto entraria em vigor em maio de 1890. Para os 

casamentos religiosos realizados no período de tempo compreendido entre a Proclamação da 

República e o início da vigência desse decreto, um novo decreto, de nº 27840, foi editado para 

que a esses casamentos religiosos fossem ainda conferidos os efeitos civis. 

A Igreja Católica, insatisfeita com a perda do status que possuía outrora como 

religião oficial do Brasil, passou a exercer significativa oposição aos registros puramente 

civis. Os padres ultramontanos passaram a se concentrar, naquele contexto histórico, na tarefa 

                                                 
32CALDEIRA, Rodrigo Coppe. O influxo ultramontano no Brasil e o pensamento de Plínio Corrêa de Oliveira. 

Disponível em: <https://www.pliniocorreadeoliveira.info/BIO_2005_RodrigoCoppeCaldeira.htm>. Acesso em: 

5 fev. 2019. 
33 BRASIL. Decreto nº 9.886, de 7 de março de 1888. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/de 

cret/1824-1899/decreto-9886-7-marco-1888-542304-publicacaooriginal-50566-pe.html>. Acesso em: 5 fev. 

2019. 
34 Idem., op. cit., nota 25. 
35 Idem., op. cit., nota 33. 
36CASTRO, Sylvio Brantes de. Manual dos Oficiais do Registro Civil. São Paulo: Brasil Editora S.A, 1953. p. 

15. 
37 BRASIL. Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/de 

cret/1824-1899/decreto-119-a-7-janeiro-1890-497484-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 5 fev. 2019. 
38 Idem. Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/ 

1824-1899/decreto-181-24-janeiro-1890-507282-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 5 fev. 2019. 
39 Ibid. 
40 Idem. Decreto nº 278, de 24 de Março de 1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1 

824-1899/decreto-278-24-marco-1890-516395-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 5 fev. 2019. 
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de promover a importância dos registros religiosos, especialmente do casamento. Dizia-se que 

o casamento celebrado nos moldes apenas civis não era válido para Deus e que configurava 

verdadeira heresia diante dos comandos divinos.41 

Nesse sentido, exclamava Antônio Conselheiro42: 

 

estas verdades demonstram que o casamento é puramente da competência da Santa 

Igreja, que só́ seus ministros têm poder para celebrá-lo; não pode portanto o poder 

temporal de forma alguma intervir neste casamento, cujo matrimônio na lei da graça 

Nosso Senhor Jesus Cristo o elevou à dignidade de sacramento, figurando nele a 

união com a santa Igreja [...]. Assim, pois, é prudente e justo que os pais de família 

não obedeçam à lei do casamento civil, evitando a gravíssima ofensa em matéria 

religiosa que toca diretamente a consciência e a alma. [...] O pai de família, porém, 

que tem obedecido à lei do casamento civil, se não nota esta comoção bem própria 

da natureza humana: nesse coração não entra a ternura nem a compaixão. 

Considerem gravíssima ofensa que tendes para com Deus, se obedecerdes 

semelhante lei [...] 

 

Apesar da resistência do clero e da própria população que vivia no Brasil, a 

Constituição da Republica de 1891 43  repisou a validade única dos registros civis com 

fundamento na laicidade do Estado. 

Em 1917, entrava em vigor o Código Civil44, de 1º de janeiro de 1916. Esse código 

tratou dos assentos de nascimento, casamento e óbito, mas não aprofundou na regulamentação 

do registro civil das pessoas naturais. Apenas em 1924 editou-se o Decreto nº 4.82745, de 7 de 

fevereiro de 1924, com a finalidade de regulamentar o sistema registral brasileiro.46 

Subsequentemente, com o mesmo objetivo de organizar a execução dos serviços 

concernentes aos registros públicos, vieram o Decreto nº 18.54247, de 24 de dezembro de 1928 

e o Decreto 4.85748, de 9 de novembro de 1939. 

Destaca-se que, sensível aos anseios do povo brasileiro, majoritariamente de religião 

Católica, o constituinte de 1934 inseriu, na Constituição de 193449, o casamento religioso com 

                                                 
41SANTIROCCHI, Ítalo. Os Ultramontanos no Brasil e o Regionalismo do Segundo Império (1840-1889). 2010. 

Tese de Doutorado - Faculdade de História e Bens Culturais da Igreja, na Pontifícia Universidade Gregoriana, 

Roma, 2010. p. 104. 
42NOGUEIRA, J. C. A. António Conselheiro e Canudos: revisãohistórica. São Paulo: Atlas, 1997. p. 189, 192. 
43BRASIL. Constituição da República, de 24 de fevereiro de 1891. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
44Idem., Código Civil, de 1º de janeiro de 1916. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L30 

71.htm>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
45 Idem., Decreto nº 4.827, de 7 de fevereiro de 1924. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dec 

reto/historicos/dpl/DPL4827-1924.htm>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
46 TIZIANI, op. cit. nota 19. 
47 BRASIL, Decreto nº 18.542, de 24 de dezembro de 1928. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/decreto/1910-1929/d18542.htm>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
48 Idem, Decreto 4.857, de 9 de novembro de 1939. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre 

to/1930-1949/D4857.htm>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
49 Idem. Constituição da República, de 16 de julho de 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
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efeitos civis. Tal celebração, todavia, deveria ser precedida de habilitação matrimonial a ser 

feita em Registro Civil das Pessoas Naturais. 

Após décadas, a Lei nº 601550, de 31 de dezembro de 1973, finalmente dispôs sobre 

os registros públicos de forma efetiva estabelecendo, inclusive, atribuições e princípios da 

atividade. Ocorre que, nesse mesmo ano de 1973, Contrim Neto51, então professor de direito 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirmou que não tinha havido inovação 

significativa no que dizia respeito ao regime notarial e registral desde os tempos da 

independência do país até aquele momento.  

Ele se referia ao modo como, inicialmente, os tabeliães e registradores eram 

escolhidos. Ele chegara a dizer, naquela época, que “a instituição do tabelionato ainda é, 

atualmente, como o era ao tempo de nosso Descobrimento, quanto à índole do ofício e as 

respectivas atribuições” 52 . Isto é, eram aceitos para tais cargos pessoas muitas vezes 

desqualificadas e despreparadas, já que “as funções eram concedidas e designadas aos 

apadrinhados e cabos políticos, as quais passavam de pais para filhos”53. 

Para mudar isso, inicialmente, a Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 

1977 54 , determinou, no artigo 206, que a remuneração dos servidores das serventias 

extrajudiciais ficaria a cargo dos cofres públicos, sendo vedada qualquer nomeação em caráter 

efetivo para serventias que assim não fossem remuneradas. 

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 22, de 29 de junho de 198255, designou, 

no artigo 207, que: 

 

as serventias extrajudiciais, respeitada a ressalva prevista no artigo anterior, serão 

providas na forma da legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 

observado o critério da nomeação segundo a ordem de classificação obtida em 

concurso público de provas e títulos. 

 

                                                 
03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
50 Idem. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L 

6015compilada.htm>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
51 COTRIM NETO, A. B. A situaçãojurídica do notarial brasileiro. Revista de Informação Legislativa. 

Subsecretaria de EdiçõesTécnicas, Senado Federal, ano 10, n. 37, jan./mar. 1973. p. 117- 132. 
52 Ibid. 
53SIQUEIRA, Marli Aparecida da Silva; SIQUEIRA, Bruno Luiz Weiler. Tabeliães e oficiais de registros: da 

evoluçãohistórica à responsabilidade civil e criminal. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstrea 

m/handle/id/627/r148-02.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
54BRASIL. Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cc 

ivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc07-77.htm>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
55 Idem. Emenda Constitucional nº 22, de 29 de junho de 1982. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bds 

f/item/id/181456>. Acesso em: 08 fev. 2019. 
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Assim, concurso público de provas e títulos passou a ser exigido para o provimento 

das serventias extrajudiciais. Além disso, fixou-se que a legislação de cada estado da 

federação ficaria responsável por dar vida à essa nova modalidade de provimento. 

 

1.3. A disciplina dos registros públicos atualmente 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil 56 , de 5 de outubro de 1988, 

reforçou a necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso na atividade 

notarial e registral, denominação essa dada, inclusive, pela própria Constituição de 1988. 

Contudo, essa Constituição, que vigora até os dias de hoje, determinou que o serviço 

extrajudicial deveria ser exercido em caráter privado.  

Ou seja, o titular de serventia notarial ou registral passou a ser um delegatário do 

Poder Público. É o que se constata no artigo 236, da Constituição57 de 1988: 

 

art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público. 

§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos 

notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus 

atos pelo Poder Judiciário. 

§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos 

aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 

§ 3º - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de 

provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura 

de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. 

 

Consequentemente, os serviços notariais e registrais continuam a ser públicos, mas 

são prestados de forma privada por determinadas pessoas físicas aprovadas em concurso 

público de provas e títulos. Esse concurso é realizado pelo Poder Judiciário.  

Dessa forma, os notários e registradores não recebem a disciplina jurídica dos 

funcionários públicos em sentido estrito. É uma função delegada em sentido amplo, fruto da 

descentralização administrativa, na qual o delegatário presenta o Estado. Assim, segundo 

Maria Sylvia Zanella di Pietro58, os notários e registradores seriam agentes públicos, que 

prestam serviço à Administração Pública. Celso Antônio Bandeira de Mello59 afirma que os 

agentes seriam classificados mais restritivamente, como particulares em colaboração. Já para 

                                                 
56 Idem. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: <http://ww 

w.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25 abr. 2018. 
57 Ibid. 
58PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 437. 
59MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. 

p.149. 
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Hely Lopes Meirelles 61  eles são agentes delegados, isto é, “particulares que recebem a 

incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em 

nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente 

fiscalização do delegante”. 

A Constituição Federal 62  de 1988 determinou, no artigo 22, inciso XV, que é 

atribuição privativa da União legislar sobre registros públicos. Outrossim, a atual Constituição 

incluiu os registros públicos nas disposições transitórias e não nas funções essenciais à 

Justiça. Importante mencionar, ainda, que continua em vigor a Lei nº 6.105/197363. 

A Lei nº 8.93564, de 18 de novembro de 1994, foi promulgada com o escopo de 

regulamentar a atividades dos notários e registradores, prevista no artigo 236, §1º, da 

Constituição 65  da República de 1988, e ficou conhecida popularmente como “a lei dos 

cartórios”. Dentre tantas outras questões que esta lei disciplina, ressaltam-se a previsão da 

forma de responsabilização dos titulares das serventias extrajudiciais e a criação do Estatuto 

dos Notários e Oficiais de Registros. 

Além das leis federais, cada estado da federação possui suas consolidações 

normativas que buscam regular os procedimentos referentes às atividades notariais e 

registrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 75. 
62 BRASIL. op. cit., nota 56. 
63 Idem., op. cit., nota 50. 
64 Idem. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/L 

EIS/L8935.htm>. Acesso em: 25 abr. 2018. 
65 Idem, op. cit., nota 50. 
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2. O REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – PONTOS ESSENCIAIS DO 

DIREITO REGISTRAL PARA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS 

 

Sabe-se que para doutrina majoritária, capitaneada por Núñes-Lago 66  e Martinez 

Segóvia67, existe uma separação entre o Direito Registral e o Direito Notarial. O Direito 

Notarial seria, assim, um sistema independente, caracterizado por regular a atividade do 

tabelião que, no Brasil, pode ser desempenhada em Ofício de Notas ou de Protesto. Para 

Núñes-Lago68, o direito notarial divide-se em: direito notarial puro e direito notarial aplicado. 

O puro fundamenta-se na forma jurídica e o aplicado na mistura necessária com normas de 

direito privado, como as de direito civil e empresarial.69 

O Direito Registral é também uma disciplina de natureza jurídica, cujo propósito 

concentra-se em dar publicidade aos procedimentos que lhe são intrínsecos. Nas palavras de 

Luiz Guilherme Loureiro70 “de modo análogo ao direito notarial, o direito registral é formado 

por um conjunto de regras e princípios próprios que disciplinam o procedimento registral, os 

efeitos dos registros e as atribuições e deveres dos registradores”. O Direito Registral abarca 

uma série de registros, como o registro civil das pessoas naturais, o registro de imóveis e o 

registro civil das pessoas jurídicas. 

O Direito Registral e o Direito Notarial são disciplinas hoje consideradas e estudadas 

de forma independente do Direito Civil. Isso não significa que deva existir um isolamento 

entre os diferentes ramos do Direito. Pelo contrário, o Direito deve ser analisado como um 

todo indivisível. Todavia, a intenção é reafirmar o Direito Registral e o Direito Notarial como 

parte de um regime jurídico autônomo, com princípios e conceitos próprios. Essa autonomia, 

porém, não é sinônimo de independência. 

O tema deste trabalho, contudo, se concentra em regras e princípios do Direito 

Registral Civil das Pessoas Físicas, uma vez que se tratará da possibilidade de retificação de 

registros civis de pessoas naturais. Para isso, neste capítulo serão analisados alguns pontos 

desse ramo do direito que são fundamentais para a compreensão do procedimento de 

retificação. São eles: o serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais; os tipos de atos 

registrais em sentido amplo; os livros obrigatórios; os atos registrais em sentido estrito; os 

                                                 
66LAGOS, Núñes. Hechos y derechosenel documento publico. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 

1950. p. 73. 
67SEGOVIA, F. Martinez. Función notarial. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – Américas, 1961. p. 22. 
68LAGOS, op. cit. 
69 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: teoria e prática. 8. ed. Rev., atual e ampl. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 46. 
70 Ibid., p. 47. 
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atributos da atividade registral; os princípios da atividade registral das pessoas naturais, em 

especial o princípio da verdade real; e as restaurações, retificações e suprimentos, com ênfase 

na tendência da Desjudicialização. 

 

2.1. O Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais 

 

O Direito Registral do Brasil separa o Registro Civil das Pessoas Naturais – RCPN, 

daquele das pessoa jurídicas. O Registro Civil das Pessoas Naturais tem como atribuição o 

registro e a publicidade de fatos e negócios jurídicos relativos à pessoa física. 

Nas palavras de Luiz Guilherme Loureiro71: 

 

o Registro Civil das Pessoas Naturais é o repositório dos atos de estado civil, o 

mecanismo apto para a constatação e publicação dos fatos e atos que definem o 

estado de uma pessoa física. (...) Hoje, o principal núcleo de proteção da ordem 

jurídica é a pessoa humana (...) revestida de personalidade própria. (...) Portanto, ao 

lado da igualdade formal, o direito também tutela a igualdade substancial, o que é 

possível com a identificação do estatuto legal particular de cada indivíduo, que é 

dado por seu estado pessoal.  

 

Os atos registrais do Registro Civil das Pessoas Naturais possuem natureza 

eminentemente declaratória. Segundo o professor fluminense Celso Peres72 há apenas uma 

exceção de ato registral com natureza constitutiva, que seria a emancipação. No caso da 

emancipação, não basta a lavratura da escritura ou a sentença judicial. Para que se opere a 

capacidade civil plena é preciso que a emancipação seja registrada no livro E do primeiro 

Registro Civil das Pessoas Naturais de cada Município. 

Quanto ao nascimento, o professor73 explica que a circunstância de uma pessoa estar 

viva, por si só, já prova que ela nasceu. O assento de nascimento é apenas uma condição 

formal de inclusão da pessoa no exercício do direito de cidadania. Atualmente, a lei 74 

estabelece como uma prova de grande relevância, no tocante ao nascimento, a Declaração de 

Nascido Vivo – DNV. 

                                                 
71Ibid, p. 138. 
72PERES, Celso. Direito Notarial e Registral. In: Aula ministrada no curso de pós-graduação da Universidade 

Cândido Mendes, na cidade do Rio de Janeiro, em abril de 2017. 
73 Ibid. 
74  BRASIL, op. cit., nota 50. Artigo 54. O assento de nascimento deverá conter: (...)10) o número de 

identificação da declaração de nascido Vivo, com controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro 

tardio previsto no art. 46 desta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 13.484, de 26 de setembro de 2017). 
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No que se refere ao casamento, Peres75 defende que o casamento, mesmo se não 

levado a registro, aconteceu. Se houve o casamento civil precedido de uma habilitação, o seu 

registro será meramente declaratório. Para o casamento religioso celebrado com prévia 

habilitação ou com habilitação a posteriori, os efeitos do registro retroagem à data da 

celebração. 

Em relação ao óbito, a morte de alguém é comprovada por atestado médico. O 

atestado médico, denominado Declaração de Óbito, é condição para o registro. Do registro se 

extrai certidão que é condição para que ocorra o sepultamento. Todavia, se não houve a 

possibilidade de lavratura do registro no momento oportuno, o falecimento poderá ser 

comprovado por duas pessoas, testemunhas qualificadas, que tiverem presenciado a morte. O 

registro feito posteriormente terá também natureza meramente declaratória, uma vez que já 

ocorreu o óbito.76 

Loureiro77, contudo, defende que, além da emancipação, outros registros também 

possuem natureza constitutiva. Os registros de casamento e opção de nacionalidade seriam 

exemplos de assentos com efeito constitutivo.  

Sustenta Loureiro78 que: 

 

a maioria dos registros tem efeito meramente declaratório, mas alguns deles têm 

efeito constitutivo, isto é, fazem nascer o negócio ou relação jurídica, como é o caso 

dos registros de casamento e opção de nacionalidade. Em outros termos, as 

inscrições de fatos jurídicos (v.g. nascimento, óbito) têm efeitos probatórios, 

enquanto as inscrições de atos ou negócios jurídicos são necessárias para a 

constituição dos direitos a que se referem ou para a oponibilidade erga omnes de sua 

eficácia (v.g. emancipação, interdição, divórcio). 

 

Os atos registrais do Registro Civil das Pessoas Naturais são desempenhados por 

oficiais registradores, seus substitutos e escreventes. Como já mencionado, o oficial 

registrador é pessoa aprovada em concurso público de provas e títulos e presenta o Estado, 

pois exerce privativamente uma função que é pública. 

Além dos Registros Civis das Pessoas Naturais, os agentes consulares 79  também 

possuem atribuição para realizar registros civis como os de nascimento, casamento e óbito de 

                                                 
75 PERES, op. cit. 
76 Ibid. 
77LOUREIRO, op. cit. 
78 Ibid. 
79BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 

_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm>. Acesso em: 6 mar. 2019.Art. 18. Tratando-se de brasileiros, são 

competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil 

e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no 

país da sede do Consulado. (Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957).  
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brasileiros, ocorridos do exterior. Entretanto, a Lei nº 6.015/1973 80 determina que haja o 

encaminhamento da certidão do registro lavrado por agente consular e a consequente 

transcrição em território brasileiro, para que produzam efeitos no Brasil. 

 

2.2. Tipos de atos registrais em sentido amplo 

 

No Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais são efetuados quatro tipos de atos 

registrais em sentido amplo: (i) registro; (ii) transcrição; (iii) averbação; e (iv) anotação. 

O registro, consoante explica Loureiro81, “é um extrato das declarações ou títulos a 

serem inscritos, ou seja, um assento que faz menção aos principais dados constantes destas 

fontes e que devem ser levados à publicidade”. O registro é o principal ato do Registro Civil 

das Pessoas Naturais. 

São objetos de registro: nascimentos, casamentos, óbitos, conversões de uniões 

estáveis em casamento, emancipações, interdições, sentenças declaratórias de ausência e de 

morte presumida, opções de nacionalidade e sentenças que constituírem vínculo de adoção de 

menores de dezoito anos.82 

A transcrição, já é a repetição total e literal da declaração ou título e é feita apenas 

para os casos de nascimento, casamento e óbito ocorridos no exterior e que careçam de 

produção de efeitos no Brasil. 

A averbação é um ato acessório que deve ser feito sempre à margem de um registro, 

esse que é o ato principal. Logo, o escopo da averbação é gerar no registro alterações no 

sentido de “ampliar, modificar, esclarecer, suprir, retificar o conteúdo ou até cancelar o 

registro”83. 

São exemplos de averbação: as retificações de nomes, naturalidade, idade; o 

reconhecimento de paternidade; a mudança de curador; os divórcios etc.84 

                                                 
80 BRASIL, op. cit., nota 50. Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país 

estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as 

certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular. § 1º - Os assentos de 

que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de 1º Ofício do domicílio do registrado ou no 1º 

Ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no País, ou, antes, 

por meio de segunda via que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações 

Exteriores.  
81 LOUREIRO, op. cit., p. 147. 
82 BRASIL, op. cit., nota 50. Art. 29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais: I - os nascimentos; 

II - os casamentos; III - os óbitos; IV - as emancipações; V - as interdições; VI - as sentenças declaratórias de 

ausência; VII - as opções de nacionalidade; VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. (...). 
83 PERES, op. cit. 
84 BRASIL. op. cit., nota 50. Art. 29, § 1º - Serão averbados: a) as sentenças que decidirem a nulidade ou 

anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal; b) as sentenças que julgarem 
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A anotação, por sua vez, tem a função de entrelaçar os registros e as averbações por 

meio de remissões. Nesse caso, o Oficial registrador, no prazo de cinco dias, deverá, por lei, 

anotar nos atos anteriores, ou fazer a comunicação para anotação em outra serventia, dos 

registros e averbações realizados.85 

Destarte, as averbações de alterações de nomes, por exemplo, devem ser anotadas 

nos atos anteriores e as ausências e as interdições registradas, também. 

 

2.3. Os Livros obrigatórios 

 

No que concerne aos livros, o artigo 33 da Lei nº 6.01586/1973, a respeito dos 

serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais, disciplina que: 

 

art. 33. Haverá, em cada cartório, os seguintes livros, todos com 300 (trezentas) 

folhas cada um: 

I - "A" - de registro de nascimento; 

II - "B" - de registro de casamento; 

III - "B Auxiliar" - de registro de casamento Religioso para Efeitos Civis; 

IV - "C" - de registro de óbitos; 

V - "C Auxiliar" - de registro de natimortos; 

VI - "D" - de registro de proclama. 

Parágrafo único. No cartório do 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária, em cada 

comarca, haverá outro livro para inscrição dos demais atos relativos ao estado civil, 

designado sob a letra "E", com cento e cinquenta folhas, podendo o juiz competente, 

nas comarcas de grande movimento, autorizar o seu desdobramento, pela natureza 

dos atos que nele devam ser registrados, em livros especiais. 

 

Assim, como didaticamente apresenta o artigo 33, o livro A é o de registro de 

nascimentos sejam esses registrados dentro ou fora do prazo previsto em lei. Se a pessoa 

nasceu com vida, será obrigatório o registro do seu nascimento no livro A. O livro B é para 

registros de casamentos exclusivamente civis, em qualquer das modalidades. 

Consequentemente, até os casamentos em caso de moléstia grave, do artigo 1.539, do Código 

Civil de 200287, por exemplo, deverão ser registrados nesse livro 

                                                 
ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima; c) os 

casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente; d) os atos judiciais ou 

extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos; e) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem; f) 

as alterações ou abreviaturas de nomes. 
85 Ibid. Art. 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de cinco dias, anotá-lo 

nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará comunicação, com resumo do 

assento, ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita no 

artigo 98. Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-

se à margem ou sob o ato comunicado, o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber. 
86 Ibid. 
87 Idem. Código Civil, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002 

/l10406.htm>. Acesso em: 07 mar. 2019. 
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Já para o casamento religioso com efeitos civis existe o livro B auxiliar. O livro B 

auxiliar é usado para o registro dos casamentos religiosos ocorridos independentemente da 

religião. Contudo, para que o casamento religioso seja válido e possa ser registrado nesse 

livro, a organização religiosa precisa ser reconhecida pelas autoridades públicas. Além disso, 

o celebrante necessita ter poderes para celebrar casamentos conferidos pelo estatuto interno da 

organização religiosa. 

No livro C são registrados os óbitos. Todavia, Celso Peres88 destaca que nem todos 

os tipos de morte reconhecidas pelo ordenamento jurídico que serão registradas nesse livro. 

Sabe-se que existem cinco89 modalidades de mortes no direito brasileiro, quais sejam: morte 

real, presunção de morte (derivada da ausência), morte presumida, morte civil (jurídica) e 

morte legal (morte cerebral). 

A morte real e a morte presumida são as únicas registradas no livro C. A primeira é 

aquela na qual existe um corpo físico que possibilita a sua comprovação material e científica. 

A segunda, prevista no artigo 7º do Código Civil de 2002 90 e no artigo 88 da Lei nº 

6015/197391, ocorre quando há convicção da morte devido ao fato de uma pessoa ter estado, 

com certeza absoluta, em determinado local onde houve uma catástrofe ou um acidente fatais, 

mas sem que o corpo pudesse ser encontrado. Há, portanto, a falta do corpo para que eventual 

necropsia pudesse ser realizada. 

As outras espécies de morte existentes no Direito brasileiro são a morte presumida, a 

morte civil, a morte legal e a presunção de morte. Na morte presumida existe uma certeza no 

tocante à morte da pessoa, mas há impossibilidade de ter a presença do corpo para exame. 

Esse é o caso típico de mortes em desastres e acidentes aéreos ou marítimos. Nesse caso 

haverá o procedimento de justificação no Registro Civil das Pessoas Naturais do local do 

óbito e o juiz sentenciará determinando a lavratura de registro de óbito no Livro E. 

Na morte civil não há efetivamente uma morte física. O exemplo mais comum é do 

herdeiro excluído da sucessão por ter tentado matar ou ter matado o autor da herança. É uma 

                                                 
88 PERES, op. cit. 
89 Ibid. 
90 BRASIL, op. cit., nota 87. Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência: I - se for 

extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; II - se alguém, desaparecido em campanha 

ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da 

morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, 

devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. 
91 Idem, op. cit., nota 50. Art. 88. Poderão os Juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de 

pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver 

provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. Parágrafo 

único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha, provados a 

impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do 

óbito. 
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espécie de morte que não ingressa nos livros registrais. A morte legal é a morte cerebral, pois 

a partir de então é permitida a retirada de órgãos para transplante. 

Já a presunção de morte se dá no procedimento judicial declaratório da ausência, 

após estarem reunidas as condições para a abertura da sucessão definitiva. A sentença será 

registrada no livro E da comarca onde o ausente teve o seu último domicílio. 

O livro C auxiliar é para o registro de natimorto. O natimorto é o feto que nasce sem 

vida. A lei92estipula que se a criança nasceu, chegou a respirar e logo depois morreu deverão 

ser lavrados tanto o registro de nascimento quanto o de óbito. Entretanto, se foi o caso de a 

criança ter nascido já morta, somente será feito o registro no livro C auxiliar.  

O registro de proclamas ou edital de casamento é feito no livro D, em ordem 

cronológica. Constará no registro um resumo de tudo o que foi mencionado nos editais, como 

a assinatura do Oficial registrador, as informações sobre o momento da publicação, os 

documentos apresentados pelos nubentes e, se for o caso, o edital remetido por outro Oficial. 

É que se os nubentes residirem em domicílios diferentes o Oficial apenas poderá emitir 

certidão de habilitação quando receber e juntar aos autos a certidão expedida pelo distrito de 

residência do outro nubente. 94  Isso porque ter-se-á a necessidade de escrituração dos 

proclamas em ambos os distritos. 

O livro E somente existirá nos Registros Civis das Pessoas Naturais do primeiro 

Subdistrito de cada município. Nesse livro serão lavrados alguns registros específicos, quais 

sejam: emancipação, interdição, declaração de ausência e de morte presumida, opção de 

nacionalidade e transcrição de assentos de nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no 

exterior. Algumas normas estaduais95 admitem que o registro do título ou documento judicial 

de união estável também seja feito no livro E. A Lei nº 6.015/197396 determina, ainda, que 

juiz competente pode autorizar o desmembramento do livro E em outros livros para facilitar o 

trabalho do Oficial e ajudar na organização da serventia. 

 

 

 

                                                 
92 Idem, op. cit., nota 87. Art. 53. No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na ocasião do 

parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao do óbito. § 1º - No 

caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro "C Auxiliar", com os elementos que couberem. 

§ 2º - No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos os dois assentos, 

o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com remissões recíprocas. 
94 LOUREIRO, op. cit., p. 257. 
95 As Normas da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo admitem o registro da união estável no Livro E do 

Registro Civil das Pessoas Naturais. A Consolidação Normativa do Rio de Janeiro também (art. 719, §1º). 
96 BRASIL, op. cit., nota 50. 
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2.4. Atos registrais em sentido estrito 

 

Como já dito, são muitos os atos registrados no Registro Civil das Pessoas Naturais. 

Nesse tópico, contudo, analisar-se-ão, de maneira simples, somente os atos e fatos jurídicos 

que mais importam para o tema central deste trabalho, que é a retificação de assentos civis 

para fins de nacionalidade estrangeira, lastreada no princípio da verdade real. 

Portanto, serão observados os atos registrais de nascimentos, casamentos e óbitos. 

 

2.4.1. Nascimento 

 

O caput do artigo 50 da Lei nº 6.015/197397 reza que: 

 

art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a 

registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, 

dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares 

distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório. 

 

A obrigatoriedade do registro do nascimento no ordenamento jurídico brasileiro se 

dá, dentre outros motivos, porque o artigo 2º, do Código Civil 98 em vigor, afirma que a 

personalidade jurídica começa com o nascimento com vida. Conforme mencionado, se a 

criança, após nascer, respirou, o Oficial registrador obrigatoriamente deverá lavrar o seu 

assento de nascimento. É que essa criança passou a ter personalidade e é detentora de direitos 

como os patrimoniais e os personalíssimos. 

A personalidade se resume na capacidade de um indivíduo em contrair direitos e 

obrigações. Os direitos personalíssimos ou da personalidade são intrínsecos a todo ser 

humano e são inatos, vitalícios, necessários, essenciais, extrapatrimoniais, indisponíveis, 

intangíveis e absolutos.99Um exemplo de direito da personalidade é o direito ao nome, que 

será examinado em momento oportuno. 

Ressalta-se que o registro de nascimento que deverá ser obrigatoriamente feito nos 

Registros Civis das Pessoas Naturais é o de qualquer pessoa nascida no Brasil. Se uma criança 

nasceu no estrangeiro, mas é filha de pai e/ou mãe brasileiros, o seu registro de nascimento se 

dará em repartição consular.  

                                                 
97 Idem., op. cit., nota 50. 
98 Idem., op. cit., nota 87. 
99 LOUREIRO, op. cit., p. 164. 
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A única exceção é para o caso de criança nascida no território brasileiro, mas cujo 

pai ou mãe se encontrem a serviço de seu país. Neste caso, a criança não será brasileira nata. 

Outro caso interessante é o registro de nascimento dos índios, que é facultativo. Assim, o 

indígena pode optar ou não pela realização do registro de nascimento dos filhos em Serviço 

de Registro Civil das Pessoas Naturais. O registro destes, contudo, será feito de qualquer 

forma em livro administrativo da Funai. 

Indispensável para o estudo do procedimento de retificação de assentos civis é o 

conhecimento dos requisitos que devem constar do assento de nascimento. O artigo 54, da Lei 

nº 6.015/1973 100 , aponta quais são os requisitos que obrigatoriamente devem constar, se 

conhecidos, no termo de nascimento: 

 

art. 54. O assento do nascimento deverá conter: 1°) o dia, mês, ano e lugar do 

nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la, ou aproximada; 2º) o sexo 

do registrando; 3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido; 4º) o nome e 

o prenome, que forem postos à criança; 5º) a declaração de que nasceu morta, ou 

morreu no ato ou logo depois do parto; 6º) a ordem de filiação de outros irmãos do 

mesmo prenome que existirem ou tiverem existido; 7º) Os nomes e prenomes, a 

naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da 

genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a 

residência do casal. 8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos; 9º) os 

nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, 

quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de 

unidade hospitalar ou casa de saúde;10) o número de identificação da Declaração de 

Nascido Vivo, com controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro 

tardio previsto no art. 46 desta Lei; e 11) a naturalidade do registrando. 

 

Quanto ao primeiro elemento, as informações relativas ao dia, mês, ano e lugar do 

nascimento constarão da Declaração de Nascido Vivo - DNV, que é um documento de 

emissão obrigatória pelos profissionais de saúde. Se se tratar de registro tardio de nascimento, 

exigir-se-á  a presença de duas testemunhas para a lavratura do assento. 

No tocante ao sexo do registrando, na Declaração de Nascido Vivo também virá essa 

informação. No caso de gêmeos, a lei determinou que se indique a ordem do nascimento. Isso 

se dá para que seja estabelecido o filho mais velho, qual seja o que nasceu em primeiro lugar. 

Na expressão “nome e prenome”, Celso Peres101 afirma existir uma atecnia, porque o 

nome civil é formado por prenome e patronímico. Tendo em vista que a alteração do nome, 

seja do prenome como do patronímico, é um dos pedidos mais recorrentes nos pleitos de 

retificação para fins de nacionalidade estrangeira, serão tecidas algumas considerações a 

seguir sobre esse tema. 

                                                 
100 BRASIL, op. cit., nota 50. 
101 PERES, op. cit. 
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Relatos bíblicos demonstram que, no início, os homens usavam um único nome para 

se identificarem. A Abraão, um dos patriarcas hebreus, não foi atribuído algum patronímico. 

Ele era conhecido apenas pelo seu prenome. E assim também aconteceu com Isaque, seu 

filho, e com Jacó, seu neto.102 

Contudo, o aumento do número de pessoas que viviam na Terra e, 

consequentemente, das relações entre diferentes povos, culminou na necessidade de se 

estabelecer uma forma diferente de identificação do indivíduo. 

Assim, os homens começaram a apresentar-se não mais somente pelo prenome, mas 

a esse foi acrescido o patronímico – vulgarmente chamado sobrenome. O patronímico tinha 

relação, geralmente, com o nome do local de naturalidade, da família ou de uma circunstância 

pessoal.103 

Ainda na Bíblia, no Novo Testamento, observa-se que o apóstolo Paulo, que antes 

usava o nome de Saulo, era conhecido como Saulo de Tarso104. Tarso, região da Cilicia, era a 

cidade natal de Saulo. 

Dessa maneira, o nome se consolidou como sinal de identificação das pessoas, apesar 

de hoje existirem outros modos de se identificar alguém – como os números de Cadastro de 

Pessoas Físicas e Registro de Identidade. 

Nota-se que a  aquisição do nome atualmente pode se dar de algumas formas: pelo 

nascimento, pelo reconhecimento de paternidade, pela adoção105 , pelo casamento106 e pelo 

vínculo de enteado e padrasto ou madrasta107. 

A formação do nome civil se dá nos termos do artigo 55, da Lei nº 6.015/1973108, se 

o pai ou a mãe não tiverem escolhido a formação completa, o que raramente ocorre. A 

proibição que a lei impõe quanto à escolha do prenome está no mesmo artigo 55, parágrafo 

único. Extrai-se do parágrafo único que se os pais quiserem atribuir ao filho um prenome 

capaz de expô-lo ao ridículo, o Oficial registrador deverá intervir e se recusar. 

Além do prenome e do patronímico existem outros elementos facultativos que 

podem vir a compor o nome, são eles o agnome e o cognome ou apelido. O agnome se dá 

quando no momento do registro os pais decidem colocar no filho um nome civil idêntico ao 

de um ancestral. Nesse caso deve-se incluir um agnome – Júnior, Neto, Bisneto -  ao final do 

                                                 
102 BÍBLIA, op. cit.  
103 Ibid. 
104Ibid, Atos 9:11. 
105 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Artigo 47, parágrafo quinto. Disponível em: <http://www.plan 

alto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 8 mar. 2019. 
106 Idem, op. cit., nota 87. Artigo 1.565, parágrafo primeiro. 
107 Idem, op. cit., nota 50. Artigo 57, parágrafo oitavo. 
108Ibid. 
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patronímico, a depender do grau de parentesco entre a pessoa a ser registrada e aquela a ser 

homenageada.109 

O artigo 57, parágrafo 1º, da Lei nº 6.015/1973110, permite que se insira no nome civil 

o cognome ou apelido. São os casos em que a pessoa passa a ser conhecida na sociedade 

majoritariamente pelo apelido e não pelo prenome e sobrenome. Os nomes Xuxa, Pelé e Lula 

são exemplos de apelidos públicos que foram agregados aos nomes dessas pessoas no registro 

civil. 

O nome civil, em regra, é definitivo, mas não imutável. Desse modo, em algumas 

hipóteses, o nome poderá ser alterado. Loureiro enumera sete hipóteses nas quais o prenome 

poderá sofrer mudança: a) nome que expuser ao ridículo; b) apresentação de erro gráfico 

evidente; c) casos de homonímia que causem problemas para a pessoa; d) apelido público e 

notório que substitua o nome; e) proteção a vítimas e testemunhas de crimes; f) tradução de 

nome111 estrangeiro112; e g) adoção. Inclui-se nesse rol, também, a possibilidade de alteração 

do nome de pessoa transgênero113. 

No primeiro ano após atingida a maioridade civil, isto é, dos dezoito aos dezenove 

anos, o interessado pode requerer administrativamente a mudança no seu prenome, desde que 

não cause prejuízo aos patronímicos de família. Uma vez que o interessado complete os 

dezenove anos de idade, a alteração do prenome somente poderá se dar, a princípio, na via 

judicial.114 

Após o exame atento do nome civil, retoma-se a análise dos elementos do termo de 

nascimento. Na sequência, observa-se que o item de número cinco do artigo 54, da Lei nº 

6.015/1973115, não é coerente. Como visto, quando a criança nasce morta não é feito o seu 

registro de nascimento. 

Para conferir maior segurança quanto à identificação do registrando, a lei estabelece 

que o nome, a naturalidade, a profissão, a residência dos pais e a idade da genitora, no 

                                                 
109 LOUREIRO, op. cit., p. 170. 
110 Ibid. 
111 BRASIL, Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L 

6815.htm>. Acesso em: 8 mar. 2019. 
112 . Idem. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato201 

5-2018/2017/Lei/L13445.htm#art124>. Acesso em: 8 mar. 2019. A revogada Lei nº 6.815 de 1980 previa, no 

artigo 43 que “o nome do estrangeiro, constante do registro (art. 30), poderá ser alterado: I - se estiver 

comprovadamente errado; II - se tiver sentido pejorativo ou expuser o titular ao ridículo; ou III - se for de 

pronunciação e compreensão difíceis e puder ser traduzido ou adaptado à prosódia da língua portuguesa”. A lei 

revogadora, Lei nº 13.445, chamada Lei da Migração, não tratou do assunto. 
113  Idem, Conselho Nacional de Justiça, Provimento nº 73, de 28 de junho de 2018. Disponível em: 

<https://www.anoreg.org.br/site/2018/06/29/provimento-no-73-do-cnj-regulamenta-a-alteracao-de-nome-e-sexo-

no-registro-civil-2/>. Acesso em: 9 mar. 2019. 
114 LOUREIRO, op. cit., p. 178. 
115 BRASIL, op. cit., nota 50. 
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momento do parto, sejam elementos do registro de nascimento. Contudo, se o pai não for o 

declarante do nascimento da criança,  ele só poderá constar como genitor se for casado com a 

mãe – e esta apresentar certidão de casamento, ou se for apresentada declaração do pai 

reconhecendo expressamente a paternidade. 

A Lei nº 6.015/1973 116 , no artigo 52, indicou a ordem de obrigados a fazer a 

declaração de nascimento. Em primeiro lugar estão o pai ou mãe, isoladamente ou em 

conjunto. Secundariamente, se ou o pai ou a mãe faltar ou estiver impedido, o outro poderá 

fazer a declaração, no prazo de quarenta e cinco dias. Entretanto, se nenhum destes dois 

puder, a lei estabelece, em terceiro lugar, o parente mais próximo. Se nenhum desses puder, 

outros legitimados, concorrentemente, poderão declarar o nascimento. 

Os nomes dos avós maternos, se conhecidos, deverão constar do assento de 

nascimento. Os nomes dos avós paternos também, exceto se a paternidade não foi 

estabelecida. A informação correta sobre os prenomes e os patronímicos dos avós é de suma 

importância para fins de reconhecimento de nacionalidade estrangeira originária117. 

Se a criança, ao nascer, não teve assistência médica, e por isso não foi possível emitir 

a Declaração de Nascido Vivo, a qualificação de duas testemunhas deverá constar no termo 

de nascimento. Contudo, se o parto se realizou em maternidade ou em qualquer lugar com 

assistência médica, mencionar-se-á o número de identificação da Declaração de Nascido Vivo 

no assento de nascimento. 

No que concerne ao último elemento do termo de nascimento, qual seja a 

naturalidade do registrando, houve mudança recente da lei. Anteriormente à Medida 

Provisória nº 776/2017118, que foi convertida na Lei nº 13.484119, de 2017, não existia a 

necessidade de se colocar a informação quanto à naturalidade do registrando. Isso se dá 

porque esse seria natural do Município onde de fato nascera. Entretanto, com a alteração 

promovida pela Lei nº 13.484120, de 2017, o declarante do nascimento pode optar por qual será 

a naturalidade do registrando. Certamente que o declarante não tem discricionariedade plena 

                                                 
116 Ibid. 
117 A nacionalidade originária difere-se da secundária. Um nacional originário, também chamado de “nato”, é 

aquele assim definido pelo critério do sangue (ius sanguinis) ou do solo (ius solis), a depender do que for 

adotado pelo Estado soberano. Já o nacional secundário, ou naturalizado, tem seu vínculo de nacionalidade 

estabelecido por parâmetros divergentes definidos por cada país, além da imprescindível manifestação de 

vontade daquele. 
118 BRASIL. Medida Provisória nº 776, de 26 de abril de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci 

vil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv776.htm>. Acesso em: 09 jul. 2019. 
119 Idem. Lei nº 13.484, de 26 de setembro de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 

2015-2018/2017/Lei/L13484.htm>. Acesso em: 09 jul. 2019. 
120 Ibid. 
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quanto à essa escolha, mas estará adstrito121a poder escolher entre o Município do nascimento 

do registrando ou o Município de residência da mãe desse no momento do parto, desde que 

seja em território nacional.  

Atualmente, a Lei nº 6.015/1973122, enumera apenas esses onze elementos como 

obrigatórios no registro de nascimento. Antigamente, porém, no final do século XIX e início 

do século XX, quando um grande número de estrangeiros, em especial italianos e 

portugueses, começaram a residir no Brasil, a lei123 exigia alguns outros elementos. 

Falava-se, a título de exemplo, em indicar no registro se o filho era legítimo, 

ilegítimo ou natural, bem como se os pais eram casados e a data e o local do casamento. Hoje, 

essas informações não podem ser mencionadas nos registros de nascimento, nem nas 

certidões expedidas relativas aos registros antigos. Contudo, países como Itália e Portugal, 

para fins de atribuição de nacionalidade originária, ainda consideram relevante o estado de 

filiação, se essa é legítima ou não. Por esse motivo, esses países exigem certidão de inteiro 

teor, na qual serão reproduzidos todos os dados presentes no assento, como prova para instruir 

o pedido de atribuição de nacionalidade. 

 

2.4.2. Casamento 

 

O casamento civil está regulamentado no ordenamento jurídico brasileiro desde a 

entrada em vigor do Decreto nº 181/1890 124 . Antes disso, conforme visto, prevalecia o 

casamento estritamente religioso, produtor de efeitos civis, uma vez que o Estado brasileiro 

tinha por oficial a religião católica. 

Quanto à natureza jurídica do casamento, três teorias tentam explicá-la: teoria do 

contrato, teoria da instituição e teoria eclética ou mista. Para a teoria do contrato, o casamento 

é um contrato, cuja livre determinação da vontade, notadamente na questão dos bens, é 

                                                 
121 Ibid., Artigo 11, parágrafo 4º - “A naturalidade poderá ser do Município em que ocorreu o nascimento ou do 

Município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território 

nacional, e a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento”. 
122 Idem., op. cit., nota 50. 
123 Idem., op. cit., nota 33. Artigo 58. O assento de nascimento deverá conter: 1º O dia, mez, anno e logar no 

nascimento, e a hora certa ou aproximada, sendo possível determiná-la; 2º O sexo do recém-nascido; 3º O facto 

de ser gêmeo, quando assim tenha acontecido; 4º A declaração de ser legitimo, illegitimo ou exposto; 5º O nome 

e sobrenomes que forem ou houverem de ser postos a criança; 6º A declaração de que nasceu morta, ou morreu 

no acto ou logo depois do parto; 7º A ordem de filiação de outros irmãos do mesmo nome, que existam ou 

tenham existido; 8º Os nomes, sobrenomes e appellidos dos pais; a naturalidade, condição e profissão destes; a 

parochia ou logar onde casaram e o domicilio ou residencia actual; 9º Os nomes, sobrenomes e appellidos de 

seus avós paternos e maternos; 10º Os nomes sobrenomes, appellidos, domicilio ou residencia actual do 

padrinho, da madrinha e de duas testemunhas, pelo menos, assim como a profissão destas, e a daquelle, si o 

recem-nascido já fôr baptizado. 
124 Idem, op. cit., nota 38. 
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determinante. A teoria da instituição, por outro lado, defende que não há no casamento um 

negócio jurídico que o institui. O que o institui é o estado conjugal decorrente dele. Os 

adeptos da teoria eclética ou mista consideram, contudo, tanto a declaração de vontade dos 

nubentes quanto o estado familiar instituído. Assim, essa última não é unilateral como as duas 

primeiras.125 

Classicamente, o casamento exigia elementos como a solenidade, a diversidade de 

sexos e a indissolubilidade. Entretanto, desde 2011 prevalece na jurisprudência a 

possibilidade do casamento homoafetivo, o que jogou por terra o elemento da diversidade de 

sexos. 

A dissolubilidade foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda 

Constitucional nº 9126, de 28 de junho de 1977, que aboliu o princípio da indissolubilidade do 

matrimônio. 

A solenidade como característica do casamento ainda permanece. O casamento é um 

ato solene e formal, já que a solenidade é a celebração, e a formalização vem posteriormente, 

com o registro.127 

Para que o casamento civil se realize, nos moldes da legislação vigente, é necessário 

o procedimento da habilitação matrimonial. A habilitação está prevista no artigo 1.525, do 

Código Civil128 de 2002. Após a apresentação dos documentos exigidos, e estando eles em 

ordem, o oficial extrairá  edital de proclamas, que será afixado nas circunscrições do Registro 

Civil das Pessoas Naturais de ambos os nubentes, além de publicado na imprensa local, nos 

termos do artigo 1.527, do Código Civil129. 

A habilitação de casamento, para Cristiano Chaves130, tem a finalidade de “averiguar 

a plena capacidade dos noivos, bem como a eventual existência de impedimentos 

matrimoniais e causas suspensivas”. As causas suspensivas estão no artigo 1.523 do Código 

Civil131 de 2002 e os impedimentos matrimoniais no artigo 1.521, do mesmo Código Civil132. 

Se houver algum impedimento, o Oficial registrador irá entregar nota de oposição 

aos nubentes indicando o prazo de três dias para que se defendam e digam quais provas 

                                                 
125NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Direito de Família. V. 5.  Rio de Janeiro: Forense, 2016. E-book. 
126BRASIL. Emenda Constitucional nº 9, de 28 de junho de 1977. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc09-77.htm>. Acesso em: 16 set. 2019. 
127TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. E-book. 
128 BRASIL, op. cit., nota 87. 
129 Ibid. 
130FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: Família. 7. ed. rev. ampl. e atual. – São 

Paulo: Atlas, 2015. p. 183. 
131 BRASIL, op. cit., nota 87. 
132 Ibid. 
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pretendem produzir. Já, se não existir impugnação de terceiros ou do Ministério Público, o 

Oficial registrador deverá proceder ao registro, com a expedição de certidão de habilitação 

para celebração do casamento, essa que terá validade de 90 dias.133 

Dessa forma, o casamento deverá ser celebrado dentro desse prazo de 90 dias, na 

sede do Registro Civil das Pessoas Naturais ou em local escolhido pelos nubentes, desde que 

esse permaneça com as portas abertas durante toda a solenidade, de acordo com o artigo 1.540 

do Código Civil134. As testemunhas para os atos do registro civil podem ou não ser parentes 

dos nubentes, desde que tenham plena capacidade civil.  

Terminada a celebração do casamento, o Oficial registrador deverá proceder ao 

registro. Esse registro deverá conter os elementos indicados pelo artigo 70, da Lei nº 

6.015/1973135: 

 

[...] 1º) os nomes, prenomes, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, 

profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges; 2º) os nomes, prenomes, 

nacionalidade, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos 

pais; 3º) os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução do 

casamento anterior, quando for o caso; 4°) a data da publicação dos proclamas e da 

celebração do casamento; 5º) a relação dos documentos apresentados ao oficial do 

registro; 6º) os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência 

atual das testemunhas; 7º) o regime de casamento, com declaração da data e do 

cartório em cujas notas foi tomada a escritura ante-nupcial, quando o regime não for 

o da comunhão ou o legal que sendo conhecido, será declarado expressamente; 8º) o 

nome, que passa a ter a mulher, em virtude do casamento; 9°) os nomes e as idades 

dos filhos havidos de matrimônio anterior ou legitimados pelo casamento. 10º) à 

margem do termo, a impressão digital do contraente que não souber assinar o 

nome.(...) 

 

Uma vez lavrado o assento no livro de registro com esses elementos e a indicação de 

data, número do termo, livro e folha, o procedimento de habilitação será arquivado. 

Além das diversas formas de casamento civil aceitas pelo ordenamento jurídico 

brasileiro – como o casamento na hipótese de moléstia grave de um dos nubentes e o 

casamento nuncupativo – há também o casamento religioso produtor de efeitos civis. 

A habilitação para o casamento religioso com efeitos civis pode ser prévia ou 

posterior. Se precedido de habilitação, o casamento religioso confere legitimação para que o 

registro posterior seja feito não só pelos cônjuges, mas ainda pela autoridade celebrante, 

terceiros e até mesmo por credores dos cônjuges. Contudo, se o casamento religioso se realiza 

anteriormente e somente depois há o procedimento de habilitação, a lei exige que somente os 

cônjuges, de forma personalíssima, a qualquer tempo, compareçam a um Serviço de Registro 

                                                 
133 FARIAS, op. cit., p. 193. 
134 BRASIL, op. cit., nota 87. 
135 Idem, op. cit., nota 50. 
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de Pessoas Naturais para que seja feita a habilitação e em seguida o registro. Esse registro 

operará uma eficácia retroativa à data da celebração do casamento.136 

 

2.4.3. Óbito 

 

A personalidade jurídica de uma pessoa inicia-se com o nascimento com vida e tem 

fim com a morte. O registro do óbito é indispensável, pois a morte encerra os vínculos da 

pessoa com a sociedade, os direitos pessoais desaparecem.137 

Nas palavras de Luiz Guilherme Loureiro138: 

 

em suma, a morte é um fato natural que produz efeitos jurídicos relevantes e, por 

isso, deve ser tornada pública aos demais membros da comunidade, não só́ para 

prova do desaparecimento físico e jurídico da pessoa, como para que os efeitos 

jurídicos derivados de tal evento possam ser oponíveis erga omnes. Mas, como já́ foi 

afirmado, o registro de óbito constitui meio probatório com eficácia relativa da 

extinção da personalidade, porque o evento não é constatado pessoalmente pelo 

agente estatal. 

 

Como visto, as mortes que serão registradas em Registro Civil das Pessoas Naturais 

serão a morte real (existe a presença do corpo) e a morte presumida (sem o corpo). A Lei nº 

6.015139 de 1973, estabelece que o assento de óbito será feito por meio de declaração. As 

declarações deverão ser feitas pelas pessoas indicadas no artigo 79 da Lei140. Assim, qualquer 

pessoa ou empregado da família, a autoridade policial e os diretores de hospitais poderão 

declarar o óbito. 

Há na Lei de Registros Públicos141 um prazo para a lavratura do assento de óbito. 

Esse prazo é de vinte e quatro horas. Se o assento não for feito nesse prazo, seja pela distância 

ou por qualquer outro motivo importante, o artigo 78 da mesma lei142 reza que o registro 

deverá ser feito logo que possível, com urgência, no prazo de quinze dias e no máximo dentro 

de três meses. Se, mesmo após três meses, não houve o registro, para que esse seja lavrado, o 

juiz corregedor permanente deverá expedir autorização. Uma vez declarado o óbito, o Oficial 

registrador procederá o registro no prazo de vinte e quatro horas.143 

                                                 
136 PERES, op. cit. 
137 LOUREIRO, op. cit., p. 272. 
138 Ibid. 
139 BRASIL, op. cit., nota 50. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 LOUREIRO, op. cit., p. 275. 
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Quanto ao registro do óbito, o artigo 77 da Lei nº 6.015/1973144, que trata do registro 

da morte real, estabelece que nenhum sepultamento será realizado, em território nacional, sem 

a apresentação da certidão de óbito extraída do registro. 

A morte deve ser atestada por médico, independentemente da especialidade. 

Contudo, se não for possível que um médico ateste o óbito, duas pessoas qualificadas poderão 

fazê-lo comparecendo no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e declarando que 

tenham presenciado o evento morte. Ainda, se o assento se der posteriormente ao enterro, o 

artigo 83, da Lei nº 6.015/1973145, dispõe que duas pessoas que assistiram ao falecimento ou 

ao funeral poderão atestar a identidade do cadáver. 

Segundo o artigo 80, da Lei nº 6.015/1973146, o registro de óbito deverá conter: 

 

1º) a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento; 2º) o lugar do falecimento, 

com indicação precisa; 3º) o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, 

naturalidade, domicílio e residência do morto; 4º) se era casado, o nome do cônjuge 

sobrevivente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o 

cartório de casamento em ambos os casos; 5º) os nomes, prenomes, profissão, 

naturalidade e residência dos pais; 6º) se faleceu com testamento conhecido; 7º) se 

deixou filhos, nome e idade de cada um; 8°) se a morte foi natural ou violenta e a 

causa conhecida, com o nome dos atestantes; 9°) lugar do sepultamento; 10º) se 

deixou bens e herdeiros menores ou interditos; 11°) se era eleitor. 12º) pelo menos 

uma das informações a seguir arroladas: [...] 

 

Por vezes, a pessoa que vai declarar o óbito (declarante) não possui todos os 

elementos constantes da lei para o assento. Consequentemente, se alguma informação 

elencada na lei não constar do assento do óbito, ou for incluída de maneira incorreta, o 

procedimento de retificação ou suprimento poderá ser usado para sanar a omissão ou 

incorreção. 

No tocante ao registro da morte presumida, não há atestado de óbito. Esse será 

substituído por sentença judicial e o registro será lavrado nos termos do artigo 88, da Lei nº 

6.015/1973147. 

 

 

 

 

 

                                                 
144 BRASIL, op. cit., nota 50. 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
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2.5. Atributos da atividade registral 

 

Os atributos da atividade registral estão positivados nos artigos 1º e 3º da Lei nº 

8.935/1994148. De acordo com esses dois artigos, os registradores (e também os tabeliães) 

devem zelar pela autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos e negócios 

jurídicos. 

A autenticidade está relacionada a algo que não é falso e, portanto, é verdadeiro. 

Entretanto, a presunção de verdade é relativa, na medida em que o ato se mantém hígido até 

prova em contrário. Para Walter Ceneviva149 a autenticidade é “qualidade do que é confirmado 

por ato de autoridade: de coisa, documento ou declaração verdadeiros”. Todavia, somente o 

registro tem autenticidade, não se confere autenticidade ao ato ou fato jurídico no qual o 

registro tem origem. 

A segurança é mais um atributo dos registros públicos. Ela está ligada aos ideais de 

estabilidade e imutabilidade do sistema jurídico. Dessa maneira, presa-se pela permanência e 

preservação do conteúdo dos registros. De mais a mais, um bom exemplo de segurança nos 

registros civis das pessoas naturais são as remissões recíprocas obrigatórias que conferem 

“malha firme e completa de informações”150. 

Quanto à eficácia, esta pode ser definida como capacidade de gerar efeitos. Os 

efeitos gerados podem ser declaratórios, constitutivos e publicitários151. A oponibilidade, em 

regra, dos registros civis das pessoas naturais é erga omnes, isto é, produz efeitos não somente 

com relação às partes envolvidas, mas para todos. Um bom exemplo de eficácia está no 

âmbito do registro imobiliário. Quando um indivíduo celebra um contrato de compra e venda 

por meio de escritura pública, esse contrato apenas passará a ter oponibilidade contra todos 

quando for devidamente registrado na matrícula do imóvel no Registro de Imóveis. Enquanto 

não houver o registro, a eficácia estará limitada, valendo apenas entre as partes.152 No registro 

civil, o assento civil inicia a produção de eficácia constitutiva. 

A publicidade é, ao mesmo tempo, um atributo e uma finalidade da atividade 

registral. Isso se dá porque a publicidade é um dos objetivos principais dos registros. No 

                                                 
148 Idem, op. cit., nota 64. 
149CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos: comentada. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 33. 
150Ibid, p. 34. 
151PIRES NETO, Ari Álvares. A privacidade dos registros públicos disponibilizados na internet. 2008. 116 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 

Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/12455/12455_3.PDF>. Acesso em: 11 jul. 2018. 
152SALLES, Venicio. Direito Registral Imobiliário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. E-book. 
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registro civil das pessoas naturais existem exceções à publicidade, mas isso não retira a sua 

preponderância. 

A relevância da publicidade é tamanha que a própria Constituição Federal de 1988154, 

no artigo 5º, inciso XXXIII, estabeleceu que todos têm direito à publicidade do conteúdo de 

registros públicos. 

A publicidade está presente no artigo 16 da Lei nº 6.015/1973155: 

 

art. 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros 

são obrigados: 

§1º - a lavrar certidão do que lhes for requerido; 

§2º - a fornecer às partes as informações solicitadas. 

 

Destarte, é função dos registradores, e de qualquer funcionário que os represente ou 

substitua, dar publicidade ao conteúdo dos assentos civis, seja na forma de expedição de 

certidões, seja prestando informações. Não é necessário, salvo algumas exceções, que o 

requerente diga o motivo pelo qual deseja conhecer do conteúdo do registro. Isso proporciona 

segurança jurídica e confiabilidade por parte dos usuários desse serviço público prestado por 

um particular. 

Destaca-se que a publicidade no Registro Civil das Pessoas Naturais é indireta, tendo 

em vista que o requerente da certidão ou das informações não poderá examinar diretamente os 

livros dos assentos civis. O oficial registrador deve velar pela segurança dos livros de registro. 

Permitir uma análise direta poderia comprometer a integridade desses. 

As certidões fornecidas no Registro Civil das Pessoas Naturais podem ser em inteiro 

teor, em resumo ou em relatório. A certidão em inteiro teor é aquela que reproduz 

integralmente as informações contidas no assento e pode ser emitida tanto digitada quanto por 

cópia reprográfica (fotocópia da página do livro que contém o assento).156 

A título de exemplo, nos pleitos de nacionalidade estrangeira, os Consulados 

geralmente pedem como instrumento probatório a certidão em inteiro teor digitada ou por 

cópia reprográfica. Isso porque, por meio da certidão em inteiro teor, se tem acesso não 

apenas ao conteúdo principal do registro, mas a todas as informações contidas nele, como 

averbações e anotações. É possível saber, nesse caso em particular, se existiu alguma 

alteração no prenome ou no patronímico, se a filiação era natural ou não e etc. 

                                                 
154 Idem. op. cit., nota 56. 
155 BRASIL, op. cit., nota 50. 
156Ibid. Artigo 19, parágrafo 1º. 
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Nos casos em que o oficial registrador constatar que no registro existem elementos 

de cunho personalíssimo, ele somente poderá emitir a certidão se essa for requerida pelo 

próprio registrado ou mediante ordem judicial. 

Note-se que a proteção à privacidade presente na Constituição Federal 157  que é, 

inclusive, uma das exceções à publicidade ampla dos registros civis das pessoas naturais, tem 

o escopo de impedir intromissões de terceiros na vida íntima de determinada pessoa. Contudo, 

não se pode privar o registrado de ter acesso ao conhecimento da própria origem.158 

A certidão em resumo contém, por outro lado, apenas alguns dados do assento 

previamente estabelecidos como fundamentais. Todavia, não faz menção a informações que 

podem constar dos registros e que são protegidas pela privacidade, como a origem da filiação. 

Por fim, na certidão em relatório, o oficial reproduz parte do conteúdo do registro 

conforme os quesitos requeridos pelo interessado. Nesse caso, a privacidade também deverá 

ser observada.159 

Luiz Guilherme Loureiro160 ensina que a publicidade apresenta alguns efeitos. O 

primeiro deles seria a oponibilidade erga omnes dos fatos e situações jurídicas inscritos no 

próprio livro. Ou seja, o primeiro efeito é relacionado à capacidade probatória dos registros 

civis. Para produzir oponibilidade erga omnes, o autor cita que eventos como nascimento, 

casamento e óbito devem estar registrados no Registro Civil das Pessoas Naturais. Ele afirma, 

ainda, que o Código Civil permite que existam outras formas de se provar que uma pessoa 

nasceu, se casou (v.g. a posse de estado de casados) ou faleceu. Todavia, segundo ele, para 

que haja a produção dos efeitos contra todos é indispensável o registro. 

O segundo efeito da publicidade, para o autor, é a presunção de veracidade do 

registro. Existe a presunção por lei de que o que consta do assento civil é verdade. Porém, 

essa verdade não é absoluta e pode ser questionada por meio de retificação ou anulação.161 

Como terceiro efeito da publicidade, para Loureiro, está a fé pública registral. No 

Brasil, a fé pública registral é atenuada. Loureiro chama atenção para a distinção que deve ser 

feita, no tocante à fé pública, quando as informações contidas nos registros forem fruto 

puramente de declarações prestadas por interessados e quando advém de fatos ocorridos na 

presença do próprio oficial. Isso se dá porque em relação aos segundos, atos ocorridos na 

                                                 
157Idem, op. cit., nota 56. 
158LOUREIRO, op. cit., p. 143. 
159 Ibid. 
160 Ibid, p. 140. 
161 Ibid. 
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presença do oficial, esse tem certeza daquilo que presenciou. Já os atos declarados por 

terceiros e apenas consignados pelo oficial não são do seu conhecimento pleno e seguro. 

São exemplos do primeiro caso as declarações de nascimento e óbito. Em um 

registro de óbito, feito por declaração, outros elementos que não sejam a morte - como a 

existência ou não de filhos, o nome dos pais e do cônjuge e se deixou ou não testamento - não 

produzem efeitos de prova plena.162 

 

2.6. Princípios da atividade registral das pessoas naturais 

 

Os princípios antigamente eram vistos como detentores de um papel basicamente 

informativo, auxiliar. Contudo, atualmente, entende-se que as normas que formam o 

ordenamento jurídico brasileiro são divididas em normas-regras e normas-princípios.163 

Nos dizeres de Cristiano Chaves de Farias164, os princípios: 

 

são as bases sobre as quais se constrói o sistema jurídico. (...) Constituem as 

proposições genéricas que servem de substrato para a organização de um 

ordenamento jurídico. (...) Com isso, não se pode olvidar que os princípios são 

enunciados com força normativa e, por força disso, tendem à produção de efeitos 

concretos, que emergem do garantismo constitucional, voltados, em especial, à 

valorização da pessoa humana e à afirmação de sua dignidade. 

 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello165, “é o conhecimento dos princípios que 

preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome 

sistema jurídico positivo”. 

No que concerne aos princípios registrais, são eles “instrumentos normativos que, ao 

mesmo tempo, orientam o operador do direito e indicam o caminho para a aplicação, 

interpretação e desenvolvimento harmônico e unitário do microssistema de direito registral 

[...]”166. 

Segundo Loureiro167, os princípios registrais apresentam três funções, quais sejam: 

informadora ou integradora; científica; e aplicativa. 

A função informadora ou integradora tem relação com a característica dos princípios 

registrais de servirem como orientadores para os legisladores e os operadores do direito, para 

                                                 
162 Ibid. 
163 FARIA, op. cit., p. 36. 
164 Ibid., p. 37. 
165MELLO, apud. LOUREIRO, op. cit., p. 534. 
166 Ibid. 
167 Ibid., p. 535. 
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que sejam resguardadas a integridade e harmonia do sistema jurídico registral. Ademais, por 

meio dos princípios registrais consegue-se entender melhor os diversos dispositivos do direito 

registral e ainda fazer uma ponte entre esse e os casos concretos. Por fim, a função 

integradora proporciona a diminuição de lacunas normativas ou axiológicas nas normas dos 

registros. 

No que diz respeito à função científica, os princípios registrais facilitam o trabalho 

dos doutrinadores e também dos operadores do direito ao estabelecer uma construção racional 

das balizas delineadoras dos registros públicos. Soma-se a isso a importância dos princípios 

registrais para o estudo do direito comparado. 

Sob o aspecto da função aplicativa, Loureiro168 explica que os princípios registrais 

“facilitam a função qualificadora dos registradores, ao possibilitar que estes profissionais do 

direito tenham uma visão unitária acerca do direito positivo aplicável”. 

Conclui-se que os princípios registrais são fundamentais no uso didático, 

hermenêutico e prático da legislação sobre o Direito Registral, que é disciplina autônoma no 

ordenamento jurídico. Devido a essa importância serão abordados suscintamente alguns dos 

diversos princípios registrais que possuem relevância para o tema desta monografia e, por 

fim, destacar-se-á o princípio da verdade real ou da primazia da realidade, que é premissa 

teórica para este trabalho. 

 

2.6.1. Princípio da legalidade 

 

A função registral é uma atividade pública na sua raiz. Embora os registradores 

exerçam juntamente com os tabeliães essa atividade pública em caráter privado, ambos devem 

seguir os princípios que regem a Administração Pública, que estão presentes no artigo 37, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988169 - CRFB/88. 

O princípio da legalidade é um dos princípios que está contido no artigo 37 da 

CRFB/88170. Entende-se por princípio da legalidade a submissão à lei de todos os atos do 

Judiciário e da Administração Pública. A lei deverá sempre nortear os agentes do Estado. Os 

particulares também se submetem a esse princípio no dever de cumprir com as obrigações.171 

                                                 
168 Ibid., p. 537. 
169 BRASIL, op. cit., nota 56. 
170 Ibid. 
171 LOUREIRO, op. cit., p. 546. 
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Loureiro172 explica que, no tocante ao direito registral, “o princípio da legalidade 

pode ser definido como aquele pelo qual se impõe que os documentos submetidos ao Registro 

devem reunir os requisitos exigidos pelas normas legais para que possam aceder à publicidade 

registral”. 

Da mesma forma, os registradores, agentes do direito, se encontram encarcerados 

pelos instrumentos legais que disciplinam os atos. Exemplificativamente, no Registro Civil 

das Pessoas Naturais a lei já determina quais atos serão objeto de averbação. [informação 

oral]173 

O atributo da segurança com a consequente garantia Estatal são decorrentes 

essencialmente da observância do princípio da legalidade estrita pelo Oficial registrador. Isso 

se dá porque a função exercida pelo registrador, nesse ponto, se distancia daquela executada 

pelo notário. O notário age com mais liberdade no assessoramento e formalização das 

vontades das partes. O registrador, por outro lado, tem a atribuição restrita àquilo que está 

delimitado na lei. 

Destaca-se que, no Brasil, diferentemente de outros sistemas registrais como os da 

Alemanha e da Espanha, “a validade do registro depende da validade do negócio jurídico que 

lhe dá suporte, (...) o registro não tem o condão de revalidar ou sanar os vícios do negócio 

jurídico”174. 

 

2.6.2. Princípio da instância ou rogação ou solicitação175 

 

Preleciona esse princípio que o registrador, para praticar os seus atos deve, em regra, 

ser provocado, de forma a não praticar atos de ofício. O artigo 13, da Lei nº 

6.015/73 176 menciona que os atos de registro serão praticados: por ordem judicial, a 

requerimento dos interessados e a requerimento do Ministério Público. A exceção fica a cargo 

das anotações e averbações obrigatórias, já que, nesses casos, o Oficial Registrador deverá 

agir de ofício. 

 

 

 

                                                 
172 Ibid. 
173 PERES, op. cit. 
174 LOUREIRO, op. cit., p. 547. 
175 PERES, op. cit. 
176 BRASIL, op. cit., nota 50. 
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2.6.3. Princípio da territorialidade 

 

Diversamente dos tabelionatos de notas, os registradores civis das pessoas naturais 

possuem atribuição para atuar em determinada área territorial, isto é, a circunscrição para qual 

receberam delegação. Consequentemente, é vedada a prática de atos que dizem respeito à 

outra circunscrição.177 

A depender do código de normas de cada estado da federação pode ser possível que 

um registrador de pessoas naturais possa praticar atos de outra circunscrição. Na 

Consolidação Normativa do Estado do Rio de Janeiro178 existe previsão que autoriza, para 

casos excepcionais, que um Oficial possa registrar atos de atribuição de outro Registro Civil 

das Pessoas Naturais. 

 

2.6.4. Princípio da impessoalidade ou imparcialidade 

 

Segundo esse princípio o registrador não deve agir com interesse pessoal em 

qualquer ato praticado. Ele deve, por outro lado, se manter imparcial e tratar os interessados 

com igualdade. Assim, seja ao qualificar ou registrar, o registrador deve manter conduta 

imparcial estritamente vinculada à lei.179 

 

2.6.5. Princípio da conservação 

 

Trata-se da regra contida no artigo 26 da Lei nº 6.015/73 180 , segundo a qual o 

registrador civil deve zelar pela conservação e perpetuidade dos arquivos do registro civil. 

Excetuam-se a essa regra aqueles documentos para os quais a lei expressamente declare a 

possibilidade de destruição. Hoje existe a alternativa de se conservar o acervo por meio 

eletrônico.181 

 

 

                                                 
177 CAMARGO NETO, Mario de Carvalho; OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Registro civil das pessoas 

naturais: parte geral e registro de nascimento. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2014. Coordenador Christiano Cassettari. 

E-book. 
178 BRASIL. Corregedoria Geral De Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Consolidação Normativa do Estado do 

Rio de Janeiro: parte extrajudicial, de 28 de janeiro de 2019. Disponível em: <http://cgj.tjrj.jus.br/documents/10 

17893/1038412/cncgj-extrajudicial.pdf?=v00>. Acesso em: 15 mai. 2019. 
179 CAMARGO NETO; OLIVEIRA, op. cit. 
180 BRASIL, op. cit., nota 50. 
181 CAMARGO NETO; OLIVEIRA, op. cit. 
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2.6.6. Princípio da continuidade 

 

O princípio da continuidade para o Registro Civil das Pessoas Naturais não tem o 

mesmo sentido e aplicação usada no Registro de Imóveis. Para as pessoas naturais o 

registrador civil deverá se ater à data da ocorrência do fato e não do momento do registro. 

Dessa maneira, se há um requerimento para averbação de divórcio em um registro de 

casamento, no qual já exista anotação prévia de falecimento de um dos cônjuges, o oficial 

deverá observar se a data do divórcio foi anterior à data do falecimento. Isso porque, se o 

casal se divorciou antes do falecimento de um dos cônjuges, mesmo que o requerimento para 

que se proceda à averbação se dê após o óbito, o ato será válido. 

Portanto, o registrador deverá atentar-se para a congruência e a lógica dos atos e não 

para a continuidade no sentido de cronologia registral.182 

 

2.6.7. Princípio da verdade real ou da primazia da realidade 

 

O princípio da verdade real, também chamado de princípio da primazia da 

realidade183, preleciona que os registros públicos em geral, não apenas os registros civis das 

pessoas naturais, devem espelhar a realidade fática. Dessa maneira, é incorreto que um 

registro público se sobreponha à realidade. Pelo contrário, o conteúdo registral deve estar em 

consonância com a verdade. 

O princípio da verdade real é o norteador dos Registros Públicos. Logo, todo o ato 

que for lavrado por um Oficial Registrador deve ser o mais fidedigno possível à realidade. E, 

se alguma informação no registro não estiver de acordo com a realidade, mesmo que seja um 

assento antigo, a retificação desse é medida que se impõe. 

Exemplificativamente, Maria nasceu no dia primeiro de março do ano de mil 

novecentos e dez, em um lugar longínquo, no interior do país. Contudo, o seu pai, que teve 

outros dois filhos com idades próximas, João e José, resolveu declarar o nascimento de todos 

eles (dos três filhos) em conjunto, em apenas uma visita ao serviço registral das pessoas 

naturais. Esse pai, sem se recordar exatamente da data na qual cada um dos três filhos havia 

nascido, resolveu registrar todos eles como se fossem nascidos na mesma data. Assim, Maria, 

João e José foram registrados pelo Oficial Registrador como se todos tivessem nascido em 

quinze de junho de mil novecentos e onze. 

                                                 
182SANTOS, Reinaldo Velloso. Registro civil das pessoas naturais. São Paulo: safe, 2006. E-book 
183 PERES, op. cit. 
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Observa-se que Maria nasceu efetivamente no dia primeiro de março de mil 

novecentos e dez e não em quinze de junho de mil novecentos e onze. No assento de 

nascimento de Maria, apesar de esse ter presunção relativa de veracidade, consta informação 

que não corresponde à realidade. Consequentemente, pelo princípio da verdade real, uma vez 

comprovada pelo interessado a real data de nascimento de Maria, por mais que ela tenha 

nascido há mais de cem anos e já tenha falecido, o pedido de retificação deverá ser acolhido. 

Esse exemplo reflete uma realidade não muito antiga no Brasil. Entretanto, mesmo 

após vários anos, os Oficiais Registradores, pela precariedade de informações referentes aos 

partos, principalmente no interior do país, não possuíam meios, em geral, de investigar a data 

real do nascimento de uma pessoa e acabavam por efetuar o registro de acordo apenas com o 

informado pelo declarante. Esse declarante, na maioria das vezes, era e é, até hoje, o pai da 

criança. 

Atualmente, contudo, pela melhora dos serviços de saúde, em comparação com o 

início do século XX, os Oficiais Registradores têm meios mais fidedignos para constatarem a 

veracidade das informações prestadas no momento da declaração de um nascimento. É o que 

ocorre com a Declaração de Nascido Vivo – DNV184, que é um documento emitido, em 

regra185, no próprio hospital onde a criança nasceu e que serve de prova, dentre outras, da data 

do nascimento. 

Ressalta-se que a realidade, rezada pelo princípio da verdade real, deverá ser aquela 

predominante na época em que o assento foi lavrado 186 , mas sem excluir do exame as 

alterações posteriores que interferem diretamente no registro187. 

O Ministro Luis Felipe Salomão, ao julgar determinado processo188 de retificação de 

assento de nascimento para que nele passasse a constar o nome de solteira da genitora, 

destacou que: 

 

[...] o princípio da verdade real norteia o registro público e tem por finalidade a 

segurança jurídica, razão pela qual deve espelhar a realidade presente, informando 

                                                 
184 BRASIL, op. cit., nota 50. Art. 54.  Art. 54. O assento do nascimento deverá conter: 10) o número de 

identificação da Declaração de Nascido Vivo, com controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro 

tardio previsto no art. 46 desta Lei. 
185Ibid. Outra exceção: art. 54. §3º. Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde 

ou parteiras tradicionais, a Declaração de Nascido Vivo será emitida pelos Oficiais de Registro Civil que 

lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde 

para que realizem tais emissões. 
186 LOUREIRO, op. cit., p. 341. 
187 SANTOS, op. cit., nota 182. 
188 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. nº 1.072.402-MG. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. 

Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=@ 

cod=%270512%27>. Acesso em: 27 ago. 2019. 



 

 

48 

as alterações relevantes ocorridas desde a sua lavratura. Assim, é possível a 

averbação do nome de solteira da genitora no assento de nascimento, excluindo o 

patronímico do ex-padrasto [...]. 

 

Portanto, no registro civil deve prevalecer a verdade real, essa baseada na realidade 

fática. “O registro deve ser um retrato fiel da realidade”189. Se existir prova robusta de erro ou 

ocultação presente em um assento civil, a mentira ou realidade fictícia não podem se sobrepor 

à verdade e deverão ser retiradas do teor desse pelo procedimento da retificação. 

 

2.7. Das retificações, restaurações e suprimentos 

 

Os artigos 109 e 110, da Lei nº 6.015 de 1973190, disciplinam os procedimentos a 

serem seguidos pelo interessado em restaurar, suprir ou retificar um assento civil. 

Os assentos civis, como visto, deverão estar em consonância com a realidade fática, 

em outras palavras, com a verdade real. O princípio da verdade real é o que norteia a 

possibilidade de retificações, restaurações e suprimentos. 

Os pedidos de retificação de registros civis podem se dar pela via administrativa ou 

pela judicial. Entretanto, a via administrativa, apesar de se restringir aos casos não tão 

complexos, nem sempre é usada para aqueles mais simples, para os quais certamente teria 

atribuição. Isso gera no Judiciário um incremento substancial no número de processos, o que 

vem causando toda a demora, já que há um esgotamento das vias judiciais.  

Para melhor abordagem desse tema, incialmente se tratará das considerações gerais 

sobre as retificações, as restaurações e os suprimentos dos assentos civis das pessoas naturais. 

Em momento posterior, falar-se-á da importância do fenômeno da desjudicialização, bem 

como das retificações estrito senso e da forma como se dá tanto a retificação administrativa, 

quanto a judicial. 

 

2.7.1. Considerações gerais 

 

Sabe-se que os registros civis foram implementados no Brasil por meio da Igreja 

Católica. Posteriormente, com a separação do Estado e da Igreja, deu-se início aos assentos 

puramente civis, feitos em cartórios de registro civil. Contudo, o índice de analfabetismo191 até 

                                                 
189 SANTOS, op. cit., nota 182. 
190 Idem, op. cit., nota 50 
191 Idem. Diretoria Geral de Estatística. Estatística da Instrucção, Primeira parte: Estatística Escolar, v.1, 4 

seção, 1916. O quadro está incluído no texto “Introdução”, assinado por Oziel Bordeaux Rego, da quarta seção 
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meados do século XX era alto, o que trazia dificuldades tanto para padres, registradores 

oficiais do Brasil até 1888, quanto para registradores civis, ao lavrarem os assentos de acordo 

com a realidade. 

Dessa forma, era comum existirem divergências de dados entre assentos civis de um 

mesmo indivíduo. A título de exemplo usar-se-á o prenome Giuseppe e o patronímico Settin. 

No momento em que um pai analfabeto e italiano residente do Brasil, chamado Giuseppe 

Settin, no final do século XIX se dirige a um Registro Civil das Pessoas Naturais para 

declarar o nascimento de um filho, ele diz o seu prenome e patronímico ao oficial registrador. 

O Oficial poderia entender a grafia correta do nome (Giuseppe Settin), ou não. Todavia, se 

não entendesse, e escrevesse Josepe Setino, ou José Setinho, ou Josepo Sitem, aquele nome 

erroneamente entendido era transcrito para um assento civil com fé pública, uma vez que o 

interessado não teria como conferir se o seu próprio nome estava certo. Assim normalmente 

ocorria em todos os registros de nascimento declarados por esse pai, ou seja, em cada um dos 

registros de nascimento dos filhos constava um nome diverso, conforme o que o registrador 

civil escutava e transcrevia. 

Como se vê, o analfabetismo trouxe e até hoje traz dificuldades para a efetivação do 

princípio da verdade real nos assentos civis lavrados no Brasil. Os Oficiais registradores, 

seres humanos que são, também estão passíveis de cometer erros na transposição dos dados. 

Ademais, eventos como enchentes, incêndios e má conservação dos livros fizeram com que 

muitos registros se perdessem. Para solucionar esses problemas a lei traz as possibilidades de 

restauração, suprimento e retificação de assentos civis. 

A retificação lato sensu abarca a restauração, o suprimento e a própria retificação 

estrito sensu. Dessa maneira, restaurar quer dizer reparar, recuperar, refazer. Nesse sentido, se 

um assento se perdeu, seja por extravio ou por inutilização, dever-se-á restaurá-lo, isto é, 

reconstruir o seu conteúdo. Por outro lado, se o assento existe, mas em seu conteúdo há 

alguma espécie de omissão será necessário o suprimento dessa informação faltante. 

No tocante à retificação estrito sensu, se algo foi incorretamente transcrito para um 

assento civil, o dado deverá ser consertado para que naquele assento conste a informação mais 

fiel possível, de acordo com a realidade fática.192 

Portanto, a retificação de um registro civil tem por espoco restaurar a verdade que 

deixou de estar presente do conteúdo do assento. A verdade do conteúdo é requisito 

                                                 
da Diretoria Geral de Estatística. p. CCXI. O Brasil apresentava, no início do século XX, média nacional de 

74,6% de analfabetismo. 
192SWENSSON, Walter Cruz; SWENSON NETO, Renato; SWENSSON, Alessandra Seino Granja; SILVA, 

Afonso Celso da. Lei de registros públicos anotada. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 113. 
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fundamental para que aquele registro público ostente de maneira adequada a presunção de 

veracidade e a consequente segurança jurídica, essas que se esperam de todos os registros 

dotados de fé pública, lavrados por Oficial Registrador.193 

À vista disso, conclui-se que a possibilidade de retificação lato sensu, que envolve a 

restauração, o suprimento e a própria retificação estrito sensu, funciona como um remédio 

para combater os erros e omissões nos registros públicos que defraudam a realidade e 

colocam em risco a segurança jurídica. 

 

2.7.2. A desjudicialização e as retificações administrativas 

 

É de conhecimento geral, essencialmente dos operadores do Direito, que o Judiciário 

brasileiro durante muitos anos adotou um modelo de obrigatoriedade de judicialização de 

praticamente todos os conflitos.194 Essa postura estaria positivada no artigo 5º, XXXV, da 

Constituição da República195. 

Ocorre que, notadamente no início do século XXI, chegou-se à conclusão de que 

esse modelo baseado unicamente na atuação do Poder Judiciário não se coadunava com a 

realidade brasileira. O Brasil é um país com larga porção territorial, que apresenta riquezas 

relevantes, mas também muitas desigualdades sociais e culturais. O padrão até então utilizado 

pelo Judiciário Brasileiro, de judicialização de todos os litígios, enxertou na sociedade uma 

postura desse gênero. Isso gerou sobrecarga do próprio Judiciário e, consequentemente, 

decisões mais morosas e com qualidade inferior. 

Nos dias atuais, nota-se um esforço de todos para que o artigo 5º, XXXV, da 

Constituição da República196 seja corretamente interpretado. Isto é, o fato de não se poder 

excluir do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça ao direito não quer dizer 

necessariamente que todo e qualquer conflito deverá ser judicializado. Pelo contrário, esse 

artigo representa a garantia constitucional de que sempre haverá a possibilidade de se recorrer 

ao Poder Judiciário para a salvaguarda de um direito. Entretanto não é em todo e qualquer 

caso o dever de procurar o Poder Judiciário como a primeira opção para a solução de algo. 

                                                 
193 LOUREIRO, op. cit., p. 342. 
194MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo estado de 

direito. 2.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 163-164. 
195 BRASIL, op. cit., nota 56. 
196 Ibid. 
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O conceito que se difunde hoje é no sentido contrário ao anterior. Entende-se que o 

Judiciário deve operar como uma reserva, quando os outros meios197 de resolução de conflitos 

falharem ou forem insuficientes. Dessa forma, a tendência atual e que se mostra necessária, 

até mesmo para a continuidade do bom funcionamento do Poder Judiciário, é a da 

denominada desjudicialização. 

Entende-se por desjudicialização, ou desjudiciarização, como prefere Ricardo Dip198, 

o ato de transferir a análise de questões, que anteriormente tinham impreterivelmente no 

acesso ao poder judiciário a sua primeira opção de solução ou abordagem, para ser resolvidas 

ou examinadas fora da esfera jurisdicional.199 

Ou seja, privilegiar-se-ão outras formas de resolver demandas, sejam litigiosas ou 

não, em detrimento da utilização inicial do Judiciário. Em outras palavras, no tocante a qual 

instituição buscar para a solução de uma demanda, o Judiciário sairia da posição de ator 

principal e assumiria aquela de ator substituto, que seria chamado apenas quando o principal 

não pudesse ou não tivesse condições de atuar. 

Há de se aclarar que a posição residual do Judiciário em experiências já observadas 

de desjudicialização não está a prejudicar o jurisdicionado. Pelo contrário, verifica-se que 

causas deslindadas por conciliadores, mediadores e árbitros são muitas vezes até melhores do 

que aquelas elucidadas pelo Poder Judiciário200. Informações como essa têm contribuído para 

uma mudança de mentalidade tanto dos operadores do Direito quanto dos jurisdicionados.201 

Nessa esteira, os Registros Civis das Pessoas Naturais, como os outros serviços 

extrajudiciais, atuam como fortes aliados da tendência desjudicializadora. Constata-se 

atualmente um fenômeno de desjudicialização especialmente dos procedimentos de jurisdição 

voluntária, como são os casos de inventário, partilha e divórcio extrajudiciais. Um outro 

exemplo típico de desjudicialização encontra-se na possibilidade de retificação de assentos 

civis administrativamente, diretamente na serventia extrajudicial de Registro Civil das 

Pessoas Naturais. 

                                                 
197 Alguns exemplos de meios de resolução de conflitos extrajudiciais são: a arbitragem, as conciliações e 

mediações, os juízes de paz, as transações realizadas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública e as 

serventias extrajudiciais. 
198DIP, Ricardo. Direito Registral e o Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 

135.Para Ricardo Dip o termo mais correto a ser usado seria desjudiciarização, uma vez que desjudicialização 

significa a retirada da apreciação por parte do juiz, enquanto que a desjudiciarização seria remover do judiciário.  
199NEVES, Daniel Amorim de Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: Juspodivm, 

2017. p. 1779. 
200CARVALHO FILHO, Antônio. SAMPAIO JÚNIOR, Herval. Os juízes e o Novo Código de Processo Civil. 

Salvador: Juspodivm, 2017. p.153. 
201 MANCUSO, op. cit., p. 170-171. 
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O procedimento administrativo de retificação de registros civis será explanado no 

próximo subitem. Todavia, é importante notar a relevância que tal procedimento tem diante 

desse conjunto de medidas alternativas com o escopo de desafogar – e melhorar - o Judiciário. 

Veja-se, com a retificação de registros civis operada administrativamente, não há 

perdas: o ora usuário do serviço extrajudicial ganhará, porque o seu pleito será analisado por 

alguém – registrador - com notório conhecimento sobre o tema e que poderá conceder-lhe 

uma solução mais célere e econômica - já que não é obrigatória a presença de um advogado; o 

Judiciário também terá vantagem, uma vez que diminuirá o número de causas a serem 

julgadas, o que trará mais rapidez e qualidade para aquelas que necessariamente precisarão da 

tutela jurisdicional; e o Oficial registrador terá um significativo incremento nos emolumentos, 

o que interfere diretamente na sua renda.202 

Destarte, defende-se a ideia do dever de difundir e privilegiar o procedimento de 

retificação de assentos civis administrativos em detrimento da via judicial. Deixar-se-ão ao 

exame jurisdicional apenas os casos mais complexos, os quais, no entender do Oficial 

Registrador que estivesse a examinar o pedido, fugiriam às suas atribuições. Dessa forma, 

privilegiar-se-ia a correta tendência desjudicializadora, sem retirar do usuário a possibilidade 

de invocar o Poder Judiciário quando entendesse necessário. 

 

2.7.2.1. Procedimento de retificação administrativo 

 

Como já abordado, a retificação de um assento civil pode se dar tanto pela via 

administrativa quanto pela via judicial. Na via administrativa, o pedido é realizado 

presencialmente no próprio serviço extrajudicial de Registro Civil das Pessoas Naturais onde 

se encontra registrado o assento. O pedido deverá ser instruído com documentos que 

evidenciem, na forma dos incisos do artigo 110, da Lei nº 6.015/73203: 

 

I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de 

necessidade de sua correção; II - erro na transposição dos elementos constantes em 

ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a 

serem registrados, averbados ou anotados, e o documento utilizado para a referida 

averbação e/ou retificação ficará arquivado no registro no cartório; III - inexatidão 

da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da 

página, do termo, bem como da data do registro; IV - ausência de indicação do 

Município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em 

que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento; V - elevação de 

Distrito a Município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. 

                                                 
202 Ibid. 
203 BRASIL, op. cit., nota 50. 
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Nota-se que, com a modificação trazida pela Lei nº 13.484, de 2017 204 , as 

possibilidades de retificações administrativas foram ampliadas, tendo em vista que a redação 

anterior do artigo tratava apenas dos erros que não exigissem qualquer indagação para a 

constatação imediata da necessidade de correção. Além disso, a redação do novo artigo 

dispensou a manifestação conclusiva do Ministério Público, o que conferiu maior autonomia 

para o Oficial registrador quanto à possibilidade de retificação. 

O interessado no pedido é quem constate algum erro presente em assentos civis 

próprios, de seus ascendentes ou descendentes. Não é preciso a assistência de advogado, já 

que esse procedimento é muito menos formal. Os documentos comprobatórios do pedido de 

retificação serão examinados pelo Oficial registrador. Esse, uma vez convencido da 

necessidade de retificação, fará a averbação do conteúdo alterado no assento civil.  

No tocante ao inciso I, os erros de grafia são exemplos de erros de fácil percepção ou 

constatação. Uma letra notadamente em contrário com a forma gráfica demonstra um erro 

claro que, a critério do Oficial registrador, poderá ser prontamente retificado. 

Após terminado, nenhum pedido de retificação será entregue ao interessado devendo 

esse permanecer na serventia extrajudicial. Isso porque, a qualquer tempo, o valor probante da 

alteração poderá ser apreciado pela autoridade judiciária. 

Entretanto, se o Oficial registrador, ao analisar o pedido de retificação, entender que 

esse demanda maior indagação, se recusará a fazê-lo e deverá aconselhar o interessado a 

formular, com assistência de um advogado, um pleito em uma das Vara de Registros 

Públicos, onde houver, ou no juízo competente no local. 

No estado do Rio de Janeiro, o artigo 815 da Consolidação Normativa205 , parte 

extrajudicial, colaciona que: 

 

art. 815. A retificação de registro civil de nascimento, óbito ou casamento, em caso 

de erro de grafia, ou erro funcional evidente, poderá ́ ser processada no próprio 

Serviço onde se encontrar o assentamento, mediante petição assinada pelo 

interessado, ou procurador, na forma do art. 110 da Lei no. 6.015/73. Parágrafo 

único. O processo de retificação, a averbação ou eventual certidão expedida 

posteriormente não estão sujeitas a isenção de emolumentos, salvo se houver erro 

funcional, hipótese isenta nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Lei no. 10.169/00. 

 

                                                 
204Idem. Lei nº 13.484, de 26 de setembro de 2017. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2 

015-2018/2017/lei/l13484.htm>. Acesso em: 4 jun. 2019. 
205 BRASIL. op. cit., nota 178. 
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Observa-se que, conforme prevê o artigo, o procedimento administrativo de 

retificação não dispensa o pagamento de emolumentos, exceto se a informação errada foi 

notadamente inserida pelo próprio registrador ou quem o substituiu.  

 

2.7.2.2. Procedimento de retificação judicial 

 

O procedimento de retificação de registro civil judicial está previsto no artigo 109 e 

parágrafos, da Lei nº 6.015, de 1973206. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária 

disciplinado no capítulo XV, Seção I, a partir do artigo 719 do Código de Processo Civil de 

2015207. 

O interessado, assistido por procurador, deverá indicar na petição inicial os motivos 

pelos quais deseja que sejam alterados elementos constantes de registros civis próprios ou de 

terceiros que influam consideravelmente nos seus, como os de ascendentes ou de 

descendentes. 

A petição inicial deverá ser instruída com documentos oficiais que demonstrem que 

o conteúdo do assento civil está equivocado e que, pelo princípio da verdade real, precisa ser 

alterado. A lei estabelece, ainda, a possibilidade de indicação de testemunhas para 

comprovação dos fatos narrados. 

Não se trata, aqui, de alterar o status da pessoa natural, a sua identidade individual, 

mas sim de alterar dissonâncias das informações constantes dos assentos civis com aquelas 

presentes na realidade. Nas palavras de Walter Ceneviva208, “o processo não se confunde com 

a ação de estado civil, mas se atém aos termos do registro, como nele contidos, mesmo que 

tenham repercussão indireta para efeitos de estado”. Para as ações de estado civil deverá ser 

usada a via contenciosa. 

Nesse sentido209: 

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

DESTINADA A MODIFICAR O ASSENTO DE NASCIMENTO DO BISAVÔ 

DO DEMANDANTE, A VIABILIZAR A OBTENÇÃO DE CIDADANIA 

ITALIANA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 

PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, ANTE A IMPROPRIEDADE DA VIA 

                                                 
206 Idem., op. cit., nota 50. 
207 Idem. Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015. Disponível em: <https://presrepublica.jusbrasil.co 

m.br/legislacao/174276278/lei-13105-15>. Acesso em: 4 jun. 2019. 
208 CENEVIVA, op. cit., p. 571. 
209BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.Resp nº 1.168.757/RS. Relator: Ministro Marco Buzzi. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jusbr/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1296743&num_reis 

tro=200902344513&data=20140604&formato=PDF>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
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ELEITA - A PRETENSÃO ENCERRADA NA PRESENTE AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DESTINA-SE, NA VERDADE, A DESCONSTITUIR A 

FILIAÇÃO DE SEU ASCENDENTE, DESIDERATO QUE SOMENTE PODE 

SER VIABILIZADO POR MEIO DA COMPETENTE AÇÃO DE ESTADO - 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 

 

Como bem esclarecido pelo relator, Ministro Marco Buzzi, as retificações, nos 

moldes do artigo 109, caput, da Lei nº 6.015/73210, não podem substituir as ações de estado. O 

Ministro Buzzi destacou, ainda, que a retificação “não pode ensejar a modificação ou a 

constituição de estado da pessoa diverso do inserto no registro”. 

No procedimento de retificação judicial, o magistrado que julgar o processo, por se 

tratar de jurisdição voluntária, não estará adstrito aos critérios de legalidade estrita e poderá 

valer-se da solução que compreender mais adequada ao caso concreto, nos termos do artigo 

723, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015211. 

Após recebido o pedido, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público para que este 

dê o seu parecer. O representante do Ministério Público poderá impugnar o pedido, requerer 

novas provas para a instrução processual ou concordar com o pleito. Se houver 

impugnação 212, o Juiz determinará a produção de provas dentro do prazo de dez dias, e 

decidirá posteriormente, em cinco dias. Se não houver impugnação, nem solicitação de mais 

provas, o juiz decidirá de plano no prazo de cinco dias213. 

Proferida a sentença, o artigo 109, parágrafo 3º, da Lei nº 6.015214, de 1973, reza que 

caberá recurso de apelação, tanto no efeito suspensivo quanto no devolutivo. O mandado 

judicial deverá ser específico ao indicar precisamente todas as alterações que serão realizadas 

nos assentos civis objeto do pleito. 

Se for o caso de cumprimento do mandado em jurisdição diversa, deverá esse ser 

remetido ao juiz corregedor permanente215 do local para que autorize a alteração do registro a 

ser efetuada pelo registrador civil. 

As retificações objeto do mandado judicial serão transcritas, nos termos específicos usados na 

sentença, à margem do registro ou, se não existir espaço, em transposição do assento com 

remissões ao registro original, nos termos do artigo 109, parágrafo 6º, da Lei nº 6.015, de 

1973216.  

                                                 
210 Idem, op. cit., nota 50. 
211 BRASIL, op. cit., nota 207. 
212 Idem, op. cit., nota 50, art. 109, parágrafo 1º. 
213 Ibid. art. 109, parágrafo 2º. 
214 Ibid. 
215 LOUREIRO, op. cit., p. 341. 
216 BRASIL, op. cit., nota 50. 
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3. A RETIFICAÇÃO DE REGISTROS CIVIS PARA FINS DE NACIONALIDADE 

ESTRANGEIRA: PEDIDOS MAIS COMUNS, RELEVÂNCIA E JURISPRUDÊNCIA 

 

No último capítulo deste trabalho serão examinados detalhadamente os pedidos mais 

comuns de retificação. Em outras palavras, quais são os dados constantes de registros civis 

que apresentam um número maior de erros e omissões e que, por isso, são objeto regular de 

necessidade de retificação. 

Além disso, abre-se um tópico para a avaliação da relevância global do pedido de 

retificação de registro civil com o fim último de reconhecimento de nacionalidade estrangeira 

originária. Isto é, examinar-se-á se esse pedido é coerente e relevante para fazer jus à 

movimentação das serventias extrajudiciais de Registro Civil das Pessoas Naturais e, quando 

necessário, do Judiciário. 

Por último, far-se-á o estudo da jurisprudência sobre o tema, tanto do Superior 

Tribunal de Justiça quanto de três Tribunais de Justiça do país – dos estados do Rio Grande 

do Sul, de São Paulo e do Rio de janeiro – já que apresentam uma vasta gama de pleitos nesse 

sentido. Essa averiguação jurisprudencial é de grande valia para o desfecho desta monografia, 

tendo em vista que é considerável o número de casos que têm chegado ao judiciário a respeito 

do assunto, o que demonstra sua relevância. 

 

3.1. Pedidos de retificação recorrentes 

 

As principais causas217 para o pedido de retificação de registro civil para fins de 

obtenção de nacionalidade estrangeira são erros relacionados ao prenome ou patronímico, à 

data de nascimento, à idade e à naturalidade de qualquer das pessoas que figurem em 

determinado assento civil. Isto é, não apenas o erro do nome ou da naturalidade do 

registrando, exemplificativamente, geram a necessidade do pleito de retificação, mas também 

dos seus pais e avós. 

Isso porque, para a instrução de processo de obtenção de nacionalidade estrangeira 

originária exigem-se, geralmente, certidões atualizadas dos registros civis dos requerentes, 

dos seus antepassados e, principalmente, do ascendente estrangeiro, de quem advém o direito 

à dupla nacionalidade. 

                                                 
217AF NOTÍCIAS. Dados incorretos é a principal causa para Ação de Retificação de Registro. Disponível em: < 

https://afnoticias.com.br/central-190/dados-incorretos-e-a-principal-causa-para-acao-de-retificacao-de-registro>. 

Acesso em: 08 jul. 2019. 
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Quanto à possibilidade de retificação do nome, composto pelo prenome e pelo 

patronímico, conforme visto no item 2.4.1 desta monografia, o nome é um direito da 

personalidade, um elemento de individualização da pessoa natural e de determinado grupo 

familiar. 

Nos casos de registros de cidadãos estrangeiros realizados no Brasil, notadamente 

dos italianos que aqui aportavam no final do século XIX e início do século XX, era comum 

ocorrer a alteração de seus nomes. 

Ivison Poleto dos Santos218 analisou a situação dos imigrantes italianos da cidade de 

Santo Amaro, estado de São Paulo, entre os anos de 1886 a 1935. Ele mencionou a 

informação de que possíveis erros que aconteciam tanto no registro de chegada dos 

imigrantes, quanto no momento do registro civil em serventias extrajudiciais, davam-se, 

frequentemente, pela falta de conhecimento do idioma italiano por parte dos escriturários 

brasileiros. 

Outrossim, o referido autor 219  observou que o escriturário regularmente 

aportuguesava (traduzia para o português) o prenome e o nome de família italianos: 

 

alguns nomes aparecem na pesquisa com duas, três ou quatro variáveis de registro. 

Isso ocorria geralmente quando se trocava o escriturante e também por causa do 

desconhecimento da grafia de nomes italianos. Restou ainda a questão sobre com 

qual referencial os escriturantes aportuguesavam os nomes, pois Giuseppe virou 

José, Giovanni para João, entre outros. No entanto, Giacomo não ganhou 

equivalente. Possivelmente eles tinham seus equivalentes bíblicos. Ou simplesmente 

adotaram a escritura portuguesa, assim Umberto virou Humberto e Ugo tornou-se 

Hugo. 

 

O resultado de tantos aportuguesamentos e falhas na transcrição de nomes de 

estrangeiros nos registros civis brasileiros foi a perpetuação de erros nos registros civis dos 

seus descendentes. Assim, muitos filhos, netos, bisnetos, trinetos que possuem em seus 

assentos civis os nomes dos ascendentes de forma errônea sofrem, mesmo após décadas, as 

consequências negativas desses erros. Isso porque, sem saber exatamente a grafia correta do 

nome do ascendente italiano, fica quase impossível resgatar o assento de nascimento desse no 

país de origem. Tal assento de nascimento é imprescindível, e.g., para a instrução do processo 

de reconhecimento de nacionalidade originária italiana por descendência. 

Os representantes dos consulados italianos presentes em território brasileiro, por 

conhecerem a história dos registros civis no Brasil, têm relativizado a exigência de retificação 

                                                 
218SANTOS, Ivison Poleto dos. Imigrantes italianos em Santo Amaro: de agricultores a empresários (1886 – 

1935). 2015. 361 f. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 138. 
219 Ibid. p. 217-218. 
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do registro civil quando o prenome ou patronímico do ascendente italiano, ou de alguns de 

seus descendentes, sofreu o chamado aportuguesamento.220 

Entretanto, se dentre os registros civis de um mesmo requerente à cidadania italiana 

contiver um erro de grafia, v.g., no registro de nascimento consta Rossi e no de casamento 

Rozzi; ou um erro nas datas ou locais de nascimento; ou, ainda, divergências que suscitem 

dúvidas quanto à pessoa, impõe-se a retificação.221 

No que diz respeito à data de nascimento e à idade, habitualmente o registro dessas 

era feito, no final do século XIX e início do século XX, com base em relatos próprios (nos 

casos de registros de casamento), e de familiares, de vizinhos, ou de conhecidos das pessoas 

que estavam presentes no momento, quando se tratasse de declaração do óbito, ou de 

nascimento. 

Como afirma Ivison Poleto dos Santos222: 

 

as idades relatadas aqui são muito mais idades presumidas do que idades de fato, 

pois devido ao grupo analisado, não era incomum as pessoas não saberem as suas 

idades e muito menos as suas datas de nascimento. (...) Nestas andanças podem ter 

perdido seus documentos e não terem na data do falecimento registros verossímeis 

que comprovassem suas idades, nem era esta uma exigência. Portanto, nestes casos, 

é provável que os funcionários responsáveis pelo registro tenham presumido as 

idades. 

 

Dessa forma, nota-se que a falta de rigor dos escreventes em solicitar documentação 

comprobatória da alegada idade ou data de nascimento fez com que muitos registros 

contivessem erros quanto a tais dados. Essa falta de rigor, todavia, justificava-se pela 

precariedade na obtenção de documentação civil, para ser apresentada como prova, que 

existia naquela época. 

Acerca da naturalidade, da mesma maneira como ocorria com as incongruências 

relativas à idade e à data de nascimento, alguns dos erros presentes em registros civis 

brasileiros dizem respeito ao desconhecimento, muitas vezes por parte do próprio indivíduo, 

quanto à sua verdadeira origem. 

Como eram poucos os que possuíam algum tipo de documentação comprobatória do 

local de nascimento, a informação passada ao oficial registrador ficava a cargo ou da 

suposição de parentes e amigos, ou da simplificação adotada pelo próprio registrador, quando 

                                                 
220  ITÁLIA. Consulado Italiano de São Paulo. Perguntas Frequentes: Cidadania italiana. Disponível em: 

<https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/pt/la_comunicazione/domande_frequenti/perguntas-frequente 

s-cidadania.html >. Acesso em: 08 jul. 2019. 
221 Ibid. 
222 SANTOS, op. cit., nota 218. p. 112. 
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se limitava a transcrever, por exemplo, que dada pessoa era natural da Itália. Para agravar a 

situação, não eram raros os casos nos quais o indivíduo era originalmente, e.g., nacional da 

Itália, mas em seu registro de casamento ou de óbito constava a notícia de que era cidadão 

brasileiro. 

Observa-se que raramente um registro civil da época mencionada continha a 

referência completa da naturalidade de um cidadão estrangeiro, qual seja, do nome da cidade 

e da região onde nasceu. 

Como resultado de todo esse imbróglio, os registros civis de muitos estrangeiros 

ficaram incompletos ou contendo erros que podem interferir no reconhecimento da verdadeira 

identidade de determinada pessoa. A correção desses erros é fundamental para que o princípio 

da verdade real seja respeitado. Para mais, algumas dessas correções frequentemente são 

requisitadas para o processo de reconhecimento de cidadania estrangeira.  

 

3.2. Relevância do pedido de retificação de assento civil com o objetivo de 

reconhecimento da dupla nacionalidade originária 

 

Antes de se adentrar à análise jurisprudencial propriamente dita, se faz necessária a 

abordagem da possível relevância do pedido de retificação de assento civil, para a obtenção 

de dupla nacionalidade.  

Em 2011, pela relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ julgou um caso concreto223 de retificação de registro civil. Nesse, o requerente 

pleiteava a retificação do patronímico por erro de grafia. Sabe-se que a definitividade do 

prenome e do patronímico não implica a inalterabilidade/imutabilidade e, diante de um justo 

motivo e da ausência de prejuízo a terceiros, o nome poderá ser alterado. 

O STJ, então, manifestou o entendimento segundo o qual o justo motivo para a 

retificação de informações contidas nos registros civis para o reconhecimento de dupla 

nacionalidade originária é o fato de essa ter sede constitucional.  

O artigo 12, parágrafo 4º, I, a, inserido no capítulo III, da Constituição da República 

Federativa do Brasil224 diz que: 

 

art. 12. São brasileiros: [...] 

                                                 
223  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp nº 1.138.103/PR. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. 

Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=17 

874453&num_registro=200601958628&data=20110929&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 09 jul. 2019. 
224 Idem., op. cit., nota 56. 
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§4o - Será ́declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:  

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade 

nociva ao interesse nacional; 

II - adquirir outra nacionalidade, salvo no casos: 

(...)  

a) de reconhecimento de nacionalidade originaria pela lei estrangeira. 

 

Assim, o STJ, acertadamente, pontuou a importância constitucional conferida à 

nacionalidade originária, uma vez que o nacional brasileiro tem o direito de buscá-la 

conferido pela Constituição Federal do Brasil. Ademais, inexiste a perda da nacionalidade 

brasileira pela atribuição de nacionalidade originária estrangeira. 

Internacionalmente, o direito à nacionalidade originária está positivado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos225. O artigo 15, parágrafo 2, dessa Declaração226 

dispõe que “ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de 

mudar de nacionalidade”. 

Isso posto, contempla-se que a busca pelo reconhecimento da dupla nacionalidade 

nata ou originária é um tema relevante tanto internamente quanto no âmbito internacional. 

Desvalorizar pleitos, sejam judiciais ou extrajudiciais, que tenham por escopo final o 

reconhecimento de dupla nacionalidade originária é ir de encontro a um direito fundamental 

(presente na Constituição Federal) e humano (positivado também internacionalmente). 

 

3.3. Julgados sobre o tema 

 

Não se sabe se pela crise pela qual passa o Brasil atualmente ou se por outros 

motivos individuais, a verdade é que nos últimos anos o número de brasileiros a requerer a 

dupla nacionalidade estrangeira, essencialmente a de países europeus, mais do que dobrou227. 

Além de aumentar significativamente os trabalhos dos cônsules e consulesas dos 

consulados presentes em território brasileiro, tais demandas têm gerado o crescimento 

constante de pleitos nas serventias extrajudiciais e no judiciário brasileiro que são, diga-se, 

intermediários e necessários ao sucesso do reconhecimento da dupla nacionalidade. 

                                                 
225  ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-univers 

al-dos-direitos-humanos.html >. Acesso em: 08 jul. 2019. 
226 Ibid. 
227JORNAL ESTADO DE MINAS. Pedidos de dupla cidadania ou visto quase triplicam em consulados de BH. 

Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/08/04/interna_gerais,977921/pedidos-de-dupla 

-cidadania-ou-visto-quase-triplicam-em-consulados-bh.shtml>. Acesso em: 08 jul. 2019. 
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Dentre esses pleitos encontram-se aqueles relativos à retificação de dados constantes 

nos registros civis do requerente e/ou de seus ascendentes, os quais são o objeto de análise 

deste trabalho. 

Diante do exposto, se faz necessária a verificação: da forma como o Superior 

Tribunal de Justiça e alguns dos diversos Tribunais de Justiça do país estão a decidir sobre: a 

possibilidade de retificação de registros civis com a finalidade de obtenção do 

reconhecimento de nacionalidade estrangeira originária; da necessidade de inclusão de todos 

os componentes do tronco familiar no polo ativo da ação de retificação; e dos pedidos de 

retificação após a obtenção de nacionalidade estrangeira. 

 

3.3.1. Da possibilidade de retificação de registro civil com vistas ao reconhecimento de dupla 

nacionalidade 

 

Em julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul do ano de 2002 

observa-se uma tendência à denegação dos pedidos de retificação de registro civil quando o 

objetivo principal fosse a obtenção de dupla cidadania. 

Em um julgado228 analisado, o entendimento foi o de que não se verifica na Lei nº 

6.015/73229 alguma hipótese explícita de possibilidade de pedido de retificação de nome para o 

reconhecimento de dupla nacionalidade. 

Nesse sentido, o Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul aprovou, diante dos inúmeros pleitos que chegavam no judiciário com o objetivo 

exclusivo de retificação para dupla nacionalidade, o seguinte enunciado230: 

 

A RETIFICAÇÃO DO NOME DOS ASCENDENTES NO REGISTRO CIVIL 

SOMENTE É CABÍVEL QUANDO COMPROVADO QUE TENHA HAVIDO 

ERRO DE GRAFIA AO ENSEJO DA LAVRATURA DO ASSENTO, SENDO 

DESCABIDA TAL PRETENSÃO APENAS PARA OPORTUNIZAR À PARTE A 

OBTENÇÃO DA DUPLA CIDADANIA. 

 

                                                 
228  BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70005480850. Relator: 

Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/buscas/jurisprudencia/exibe_ 

html.php>. Acesso em: 08 jul. 2019. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE NOME. 

DUPLA CIDADANIA. Descabe acolher-se o pedido de retificação de nome, quando o objetivo exclusivo é a 

obtenção de dupla cidadania, não se verificando qualquer das hipóteses previstas na lei nº 6.015/73, que deve ser 

interpretada restritivamente. DESPROVERAM. UNÂNIME. 
229 Idem, op. cit., nota 50. 
230 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Enunciado nº 48. Disponível em: <https://www.tj 

rs.jus.br/site/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/conclusoes.html>. Acesso em: 26 ago. 

2019. 48ª - A retificação do nome dos ascendentes no registro civil somente é cabível quando comprovado que 

tenha havido erro de grafia ao ensejo da lavratura do assento, sendo descabida tal pretensão apenas para 

oportunizar à parte a obtenção da dupla cidadania. 
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A fundamentação usada para a aprovação de tal enunciado era a de que a tutela do 

interesse público deveria prevalecer em relação àquela do interesse privado. Seria incabível, 

ainda conforme justificativa para o enunciado, a alteração dos assentos civis, exceto erro de 

grafia, unicamente para possibilitar ao requerente o reconhecimento da dupla cidadania. 

Ressalta-se que, no julgamento da Apelação nº 70005158290231, destacou-se que o 

erro puramente de grafia poderá sempre ser corrigido. Entretanto, a alteração do nome para 

fins de dupla-nacionalidade seria algo inaceitável. 

Contudo, a partir do ano de 2003 nota-se uma mudança de entendimento por parte 

dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quanto à possibilidade de 

retificação de registros civis para fins de cidadania estrangeira. 

No julgamento do recurso de Apelação nº 70005139746232, o desembargador relator 

Rui Portanova mencionou que, quanto ao caso concreto analisado, o pedido de 

retificação/alteração do nome não feria a segurança pública ou qualquer terceiro. Outrossim, 

esse pedido, ainda segundo o relator, quando assegurado pela legislação estrangeira, é direito 

garantido pela Constituição Federal do Brasil233. 

Um outro acórdão234, do mesmo ano de 2004, ratifica a mudança de entendimento do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quanto ao tema em análise. Nesse, apontou-se 

novamente a permissão constitucional quanto à aquisição de dupla nacionalidade pelo 

princípio do jus sanguinis, bem como o direito do apelante em proceder ao registro dos 

ancestrais, em momento no qual o Brasil ainda não adotava a obrigatoriedade do registro civil 

nas serventias extrajudiciais. 

                                                 
231 Idem. Apelação Cível nº 70005158290. Relator: Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. 

Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/buscas/jurisprudencia/exibe_html.php>. Acesso em: 08 jul. 2019. 
232  Idem. Apelação Cível nº 70005139746. Relator: Desembargador Rui Portanova. Disponível em: 

<https://www.tjrs.jus.br/buscas/jurisprudencia/exibe_html.php>. Acesso em: 08 jul. 2019. RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO. CIVIL. AQUISIÇÃO DE CIDADANIA. Suficiente a documentação apresentada, com devida 

tradução. Há certidão de casamento autorizando a pretensão da apelada. Não se trata de expediente de escusa 

para qualquer descumprimento legal. As retificações/correções registrais pretendidas não causam qualquer 

prejuízo a terceiro ou a segurança pública, referindo-se os pedidos a cadeia familiar dos requerentes que 

pretendem obter a dupla cidadania – pelo “jus sanguinis”, direito constitucionalmente assegurado quando de 

reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, segundo o artigo 12, § 4º, II, a) da CF/88. 

APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. 
233 Idem, op. cit., nota 56. 
234  Idem. Apelação Cível nº 70008780348. Relator: Desembargador José Trindade. Disponível em: 

<https://www.tjrs.jus.br/buscas/jurisprudencia/exibe_html.php>. Acesso em: 08 jul. 2019. APELAÇÃO CÍVEL. 

REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO E INSCRIÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AQUISIÇÃO DE CIDADANIA 

ITALIANA. A decisão recorrida se manifestou sobre a postulação  feita pelo recorrente na inicial, razão pela 

qual esta pode ser enfrentada pela Corte. Por outro lado, assiste ao apelante o direito de ver seus ancestrais 

registrados, quando à época do nascimento não havia registro civil das pessoas naturais, bem como a 

Constituição Federal não veda a prerrogativa de aquisição de dupla cidadania pelo princípio jus sanguinis, 

motivo excepcional e suficiente para autorizar a retificação do registro. Recurso parcialmente provido. 
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Atualmente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mantém o entendimento 

majoritário da relevância da demanda de retificação de registro civil para obtenção do 

reconhecimento de cidadania originária.235 

No tocante ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que, desde o 

início do século XXI, as decisões têm sido julgadas favoravelmente às demandas de 

retificação de registros civis com o objetivo precípuo de reconhecimento de cidadania 

estrangeira. 

É o que se pode observar no julgamento da Apelação nº 162.274.7/7, do ano 2000236. 

Nesse, o requerente pleiteava a retificação de registros civis, tendo em vista que alguns 

serventuários extrajudiciais procederam de forma incorreta ao grafar alguns nomes contidos 

nos assentos apresentados. O juízo a quo julgou favoravelmente o pedido. Todavia, 

inconformado, o representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação, que não foi 

provido. 

Interessante consignar a fundamentação usada pelo relator desse recurso de apelação, 

o Desembargador Silveira Netto. Ele afirmou que na retificação, corrigem-se erros que foram 

cometidos no momento da lavratura do registro. Assim, na retificação não se altera um nome 

por outro, mas restaura-se o nome verdadeiro, privilegiando o princípio da verdade real. 

Todavia, excetuam-se às decisões de deferimento, os casos em que o processo não se 

encontra bem instruído. Notadamente quando se deseja a alteração completa de um nome de 

um ancestral sem a correta comprovação da identidade desse. 

Nesse sentido, foi o julgamento da Apelação nº 1003963-97.2017.8.26.0003 237 . 

Assinalou-se que, para que a retificação de um assento civil seja deferida, é imprescindível 

que a identidade de pessoa contida em registro civil que será objeto de retificação seja 

comprovadamente a mesma daquela incluída nas provas apresentadas para embasar o pedido. 

                                                 
235 Idem. Apelação Cível nº 70077099554. Relator: Desembargadora Sandra Brisolara Medeiros. Disponível em: 

<https://www.tjrs.jus.br/buscas/jurisprudencia/exibe_html.php >. Acesso em: 08 jul. 2019. APELAÇÃO CÍVEL. 

REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRETENSÃO À CIDADANIA 

ITALIANA. RETIFICAÇÃO DE GRAFIA DE NOMES DE ASCENDENTES. POSSIBILIDADE. PROVA 

DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A MODIFICAÇÃO DE PRENOMES ITALIANOS POR BRASILEIROS 

QUANDO DO REGISTRO NO BRASIL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 
236 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 162.274.7/7. Relator: Desembargador Silveira Netto. 

Disponível em: <http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1629890&cdForo=0>. Acesso em: 09 jul. 

2019. REGISTRO CIVIL – RETIFICAÇÃO. Cabível a retificação de erro e para que o registro passe a espelhar 

a verdade, desde que devidamente comprovada. Recurso desprovido. 
237 Idem. Apelação nº 1003963-97.2017.8.26.0003. Relator: Desembargador Fábio Podestá. Disponível em: < 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=12336804&cdForo=0&uuidCaptcha=sa

jcaptcha_c8324a63d2974c1da285095308227d5b&vlCaptcha=hcDRv&novoVlCaptcha=>. Acesso em: 09 jul. 

2019. 
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Ou seja, deve existir o máximo possível de identificação entre os anos de nascimento e a 

filiação da pessoa.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seguindo a tendência dos demais 

Tribunais observados, tem corretamente decidido a favor da retificação de dados incorretos 

constantes de registros civis, mesmo que o pedido tenha por objetivo final a obtenção de 

cidadania estrangeira. 

Entretanto, em julgamento 238  de agosto do ano de 2010, sob a relatoria do 

Desembargador Celso Ferreira Filho, foi negado provimento a recurso de apelação, no qual o 

requerente pedia a alteração da grafia do seu patronímico de origem italiana. 

Argumentou-se, para desprover o recurso, que “se houve erro no passado, deverá 

cada ascendente do apelante requerer com a devida ação retificatória, a partir do ascendente 

em que ocorreu o equívoco”239. Como alguns dos ascendentes do requerente já são falecidos, 

entendeu-se pelo completo descabimento do pedido. 

Na esteira das decisões favoráveis à retificação, que, como dito, sabiamente tem sido 

a maioria, destaca-se a Apelação nº 0000218-22.2009.8.19.0062 240 . No julgamento dessa 

apelação, o relator, Desembargador Ricardo Couto de Castro, acertadamente citou o parecer 

da D. Procuradoria de Justiça sobre a questão. Nesse parecer, salientou-se a importância da 

informação de que as certidões emitidas pela Igreja Católica Italiana antes de existir o registro 

público obrigatório na Itália devem servir como documentos hábeis para instruir o processo 

de retificação, no Brasil. 

Ainda em seu voto, o relator do Tribunal fluminense mencionou que a busca pela 

dupla nacionalidade originária é um direito conferido constitucionalmente com base no 

princípio do jus sanguinis. Ressaltou, também, que a retificação dos dados tem o escopo de 

resgatar as informações reais de toda a cadeia sucessória do requerente com segurança 

jurídica, sem qualquer comprometimento da identidade desse. 

                                                 
238  Idem. Tribunal de Justiça doRio de Janeiro. Apelação nº 0001838-08.2009.8.19.0050. Relator: 

Desembargador Celso Ferreira Filho. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP= 

1&GEDID=000321811CCF535D12C3128C03103257A1473CC4024C2212>.Acessoem:09jul.2019.RETIFICA

ÇÃODE REGISTRO CIVIL. Inicial que foi indeferida. Imutabilidade do sobrenome. Inocorrência de erro em 

sua formação. Impossibilidade de aditamento de fls. 37/40, tendo em vista que ocorreu erro nos registros dos 

ascendentes do apelante, cabera ́ a cada um ingressar com a respectiva açãoretificatória, a partir do ascendente em 

que ocorreu a grafia, perante o Juízo competente. Manutenção do julgado. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
239 Ibid. 
240  Idem. Apelação nº 0000218-22.2009.8.19.0062. Relator: Desembargador Ricardo Couto de Castro. 

Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003328073275469C77F 

0B95324C8CB7B6DCF9C402412D3C>. Acesso em: 09 jul. 2019. 
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Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial nº 

1.138.103241, do estado do Paraná, já citado nesta monografia, se manifestou favoravelmente à 

possibilidade de retificação de erro de grafia com pretensão de reconhecimento de dupla 

cidadania, o que consolidou o entendimento favorável à retificação. 

Diante do exposto, conclui-se que os Tribunais brasileiros analisados têm adotado 

atualmente posição correta no julgamento dos casos concretos que envolvem a retificação de 

registros civis com fins de reconhecimento de nacionalidade estrangeira. Verifica-se, por 

parte dos julgadores, a observância dos princípios e atributos que regem o Direito Registral, 

em especial do princípio da verdade real que deve nortear as retificações. Isso demonstra 

profundidade no conhecimento sobre o tema, o que torna as decisões acertadas. 

A citada decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que não deferiu o pedido 

de retificação com o argumento de que os ascendentes do requerente já tinham falecido, foge 

à regra das atuais decisões. Entretanto, constata-se que essa foi isolada e sabiamente não foi 

reproduzida, nem utilizada como parâmetro para julgamentos futuros. 

Portanto, retificar um dado cuja instrução probatória demonstra que estava 

originalmente errado é a postura correta a ser adotada tanto pelos delegatários extrajudiciais 

quanto pelos magistrados ao analisar os pleitos de retificação.  

 

3.3.2. Da necessidade de inclusão de todos os componentes do tronco familiar do ancestral 

estrangeiro no polo ativo da ação de retificação 

 

Como visto, uma vez comprovada, é possível a retificação de assentos civis para fins 

de requerimento de nacionalidade estrangeira. Contudo, iniciou-se em diversos Tribunais do 

Brasil uma nova discussão sobre o tema. 

Essa discussão dizia respeito à necessidade (ou não) de citação de todos os 

descendentes do estrangeiro responsável por transmitir a nacionalidade e cujo nome ou algum 

outro dado constante em assentos brasileiros estava divergente da realidade, ou seja, do 

assento civil do país de origem do estrangeiro.  

Nesse sentido, alguns representantes do Ministério Público começaram a defender a 

tese de que, para que um assento fosse retificado, seria preciso que todos os descendentes do 

ancestral estrangeiro estivessem cientes do pedido de correção. Isso porque, a mudança no 

registro civil de um ancestral geraria efeitos para todos os integrantes da família. 

                                                 
241 BRASIL, op. cit., nota 223. 
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Em um primeiro momento, no ano de 2002, essa tese foi acatada por unanimidade 

pela Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no 

julgamento da Apelação nº 232.968-4/9-00 242 , cujo relator foi o desembargador Octavio 

Helene. 

Nesse julgamento, o entendimento foi no sentido de que, tendo em vista o ascendente 

estrangeiro já ser falecido, todos os seus descendentes seriam interessados e atingidos pelos 

efeitos do pedido e, por isso, deveriam manifestar concordância ou integrar o pleito. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também julgou um recurso no qual o 

parquet defendia o chamamento de todos os membros de uma família descendente de 

italianos como condição para o prosseguimento da ação de retificação por erro de grafia. 

Entretanto, os julgadores gaúchos entenderam pela inviabilidade de citação e 

manifestação de todos os componentes da cadeia registral no processo. No acórdão ressaltou-

se o fato de a retificação não causar prejuízos aos familiares do italiano, mas trazer benefícios, 

pois seria algo importante para que todos eles pudessem solicitar a dupla nacionalidade 

italiana. O relator mencionou, ainda, a relevância do princípio da verdade real. Nas palavras 

do relator, “se é verdade que cabe ao registro perenizar fatos e acontecimentos da vida social, 

não é menos verdade que deve espelhar tais fatos, acontecimentos e relações de forma correta, 

sendo sempre possível escoimar as suas imperfeições”243. 

Com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre o tema, o Superior Tribunal de 

Justiça se manifestou em decisão244 já citada neste trabalho. No caso concreto245, um processo 

                                                 
242  Idem. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 232.968-4/9-00. Relator: Desembargador Octavio 

Helene. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1762093&cdForo=0>. Acesso 

em: 09 jul. 2019. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA - Retificação de assentos 

civis - Registros de ascendentes já́ falecidos alcançados pela retificação - Necessidade de que todos os 

descendentes, interessados no pedido, manifestem sua concordância ou integrem o pleito em litisconsórcio ativo 

— Recurso provido. 
243 Idem. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento nº 70066419631. Relator: Sérgio 

Fernando de Vasconcellos Chaves. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/buscas/jurisprudencia/exibe_html.ph 

p>. Acesso em: 08 jul. 2019. “REGISTRO CIVIL. MUDANÇA DA GRAFIA DO NOME DOS TETRAVÓS 

VINDOS DA ITÁLIA. Possibilidade. Recorrentes visam a obtenção de cidadania italiana. Chamamento de todos 

os membros da família. Desnecessidade no caso. 1. Diante da inviabilidade da citação de todos os componentes 

da  cadeia registral para tomarem ciência e se manifestarem acerca da pretendida correção de grafia de 

ascendentes, bem como pelo fato de que a pretendida alteração não trará nenhum prejuízo aos componentes da 

família e, pelo contrário, servirá até mesmo para todos aqueles que queiram solicitar a cidadania italiana, estou 

reformando a decisão recorrida para dispensar o chamamento de todos os demais integrantes da família. 2. Se é 

verdade que cabe ao registro perenizar fatos e acontecimentos da vida social, não é menos verdade que deve 

espelhar tais fatos, acontecimentos e relações de forma correta, sendo sempre possível escoimar as suas 

imperfeições. Recurso provido”. 
244 BRASIL, op. cit., nota 223. 
245  Ibid. DIREITO CIVIL. REGISTRO PUBLICO. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO DO PATRONÍMICO. 

ERRO DE GRAFIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DUPLA CIDADANIA. POSSIBILIDADE. 

DESNECESSIDADE DA PRESENÇA EM JUÍZO DE TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA. 1. A regra 

da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por 
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de retificação de registro civil, o representante do Ministério Público do estado do Paraná 

interpôs Recurso Especial – Resp., contra decisão que deferiu o pedido de retificação. O 

fundamento do Resp., que defendia a necessidade de citação de todos os descendentes do 

ancestral estrangeiro, estava na suposta violação do artigo 109, caput, da Lei nº 6.015/73246. 

O relator, Ministro Luis Felipe Salomão, rechaçou essa tese. De acordo com o seu 

voto, por se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária, portanto sem polo ativo, a 

falta de citação dos demais familiares não afigura prejuízo a terceiros ou à segurança registral. 

Pelo contrário, segundo o relator, retificar o erro de grafia do patronímico do ancestral 

estrangeiro “significa o resgate da realidade histórica do tronco familiar e sua adequação ao 

registro público, cuja função é espelhar fielmente os fatos que apresentam relevância 

jurídica”. 

Contudo, no ano de 2014, no estado de São Paulo, mesmo após essa decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público interpôs recurso de apelação 247  contra 

sentença de procedência do pedido de retificação de registro civil para fins de nacionalidade 

estrangeira. 

O argumento utilizado foi de que, para não afrontar os princípios da veracidade e da 

continuidade dos registros públicos, os filhos do requerente, esse que teve o seu patronímico 

retificado, deveriam obrigatoriamente ingressar do polo ativo da demanda. 

O desembargador relator, Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, negou 

provimento ao recurso, ao afirmar que o registro público deve espelhar a verdade real, bem 

como que, para a Lei de Registros Públicos, o interesse pessoal é suficiente para a 

legitimidade do pedido. Por fim, a decisão esclareceu que, com a retificação do nome do 

genitor, os filhos terão mais facilidade para, se quiserem, proceder com a retificação 

                                                 
ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas 

hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 

6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. 2. No caso em apreço, o justo 

motivo revela-se presente na necessidade de suprimento de incorreções na grafia do patronímico para a obtenção 

da cidadania italiana, sendo certo que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 

12, § 4º, II, "a", da Constituição da República). 3. A ausência de prejuízo a terceiro advém do provimento do 

pedido dos recorridos - tanto pelo magistrado singular quanto pelo tribunal estadual -, sem que fosse feita 

menção à existência de qualquer restrição. Reexame vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Desnecessária a inclusão 

de todos os componentes do tronco familiar no pólo ativo da ação, uma vez que, sendo, via de regra, um 

procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes, mas tão somente interessados, incabível 

falar-se em litisconsórcio necessário, máxime no pólo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio sempre se dá 

na forma facultativa. 5. Recurso especial não provido. 
246 Idem, op. cit., nota 50. 
247 Idem. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0039718-44.2013.8.26.0100. Relator: Desembargador 

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao 

=7734277&cdForo=0 >. Acesso em: 09 jul. 2019. Apelação. Retificação de Registro Civil. Sentença de 

procedência. Recurso do MP sustentando violação dos princípios da veracidade e da continuidade dos registros. 

Descabimento. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido. 
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administrativa dos seus próprios registros, o que favoreceria a tão almejada e necessária 

desjudicialização. 

Inicialmente, poderia pensar-se que não é totalmente equivocada essa ideia defendida 

por parte do Ministério Público. É notório que no registro de nascimento de cada brasileiro 

constam, quando conhecidos, os nomes dos pais e dos avós paternos e maternos. Assim, se o 

prenome ou o patronímico do avô paterno é retificado, consequentemente aquele registro de 

nascimento que possui o nome anterior desse avô passaria a não espelhar mais a realidade 

fática e também precisaria ser modificado. 

Entretanto, quanto à exigência de participação de todos os parentes, descendentes do 

ancestral estrangeiro, para a demanda, constata-se que tal proposta é inviável na prática. A 

maior parte dos casos nos quais há a necessidade de se fazer a retificação são assentos de 

ancestrais estrangeiros que já faleceram há anos. Ademais, antigamente, as pessoas tinham 

muitos filhos. Dessa forma, se é um bisneto do estrangeiro a solicitar a retificação do registro 

do bisavô atualmente, provavelmente ele não terá contato com todos os outros descendentes 

do seu bisavô, já que são parentes em graus remotos. 

Imagina-se o exemplo de um bisneto de um casal de italianos que aportaram no 

Brasil no final do século XIX. Esse casal teve treze filhos. Os filhos deles se casaram, 

formaram novas famílias e tiveram também um número considerado de filhos, netos dos 

italianos. Muitos dos netos saíram do estado da federação onde nasceram para residir em 

outros estados, com suas novas famílias. Outros, contudo, nem no Brasil moram mais. 

A partir desse exemplo, nota-se que a tese defendida de que todos os descendentes 

do ancestral italiano teriam que estar presentes para que a retificação no registro desse fosse 

realizada não é algo factível. Apesar de a mudança no assento de um ancestral gerar a 

necessidade de retificação em todos os registros que espelhavam o erro, esse caminho, 

embora aparentemente mais trabalhoso, é o que concede maior veracidade e consequente 

segurança jurídica aos registros civis brasileiros. 

Como já abordado nesta monografia, para que o princípio da verdade real seja 

respeitado, os assentos civis devem espelhar a realidade, e não a realidade ter que se submeter 

ao conteúdo do assento civil. 

Se existe a possibilidade de um erro ser corrigido, assim deve ser feito. A correção 

dos erros é fundamental para que o serviço público prestado pelos Registros Civis das Pessoas 

Naturais evolua positivamente e tenha cada vez mais credibilidade entre os seus usuários. 
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3.3.3. Dos pedidos de retificação após a obtenção de nacionalidade estrangeira 

 

Até o presente momento este trabalho analisou os pedidos mais comuns de 

retificação de assentos civis cujo objetivo é a solicitação de dupla nacionalidade estrangeira. 

Contudo, a partir deste subitem, tratar-se-á de duas espécies de pleitos de retificação de 

assentos que têm sido feitos em momento posterior ao sucesso no reconhecimento da 

nacionalidade estrangeira. 

O primeiro pedido que tem sido comum se dá quando o requerente, já possuidor de 

dupla nacionalidade, precisa retificar o seu nome em razão de estar a sofrer prejuízos no 

exercício de sua cidadania. 

Isso porque países como a Itália248 e a Espanha249 possuem um formato mais rígido 

quanto à formação do nome civil de seus cidadãos, no que se refere à ordem dos patronímicos 

maternos e paternos, o que, via de regra, não ocorre no Brasil. 

No Brasil, o declarante, no momento do registro do nascimento, tem uma certa 

liberdade para escolher a ordem dos patronímicos que serão usados pela criança. Ele pode 

escolher, a título de exemplo, apenas colocar o patronímico paterno, sem a presença do 

materno, ou acrescentar dois patronímicos maternos e apenas um paterno e vice-e-versa. 

Consequentemente, uma pessoa que possui dupla nacionalidade, e.g., italiana e 

brasileira, mas no registro civil brasileiro o seu nome conste apenas com o patronímico 

materno, ela obrigatoriamente terá um patronímico diverso na Itália. Isso causa 

constrangimento, tendo em vista que o nome na documentação italiana estará diferente 

daquele na documentação brasileira. 

Um caso como esse chegou ao Superior Tribunal de Justiça por meio de um Recurso 

Especial250 e foi, inclusive, objeto de informativo 251  de jurisprudência. O ministro relator, 

                                                 
248GUANAIS, Carla. Sobrenome na Itália: regra para nascimento e cidadania italiana reconhecida. Disponível 

em: <http://www.sonhosnaitalia.com/2013/11/sobrenome-na-italia-regra-pra.html>. Acesso em: 26 ago. 2019. 
249 ESPANHA FÁCIL. Recebendo a nacionalidade espanhola meu nome será alterado? Disponível em: 

<https://www.espanhafacil.com/blog/recebendo-nacionalidade-espanhola-meu-nome-será-alterado>. Acesso em: 

26 ago. 2019. 
250BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp nº 1.310.088/MG. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 

Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=15 

07430&num_registro=201200380148&data=20160819&formato=PDF>. Acesso em: 10 jul. 2019. RECURSO 

ESPECIAL. REGISTRO CIVIL. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO. DUPLA CIDADANIA. ADEQUAÇÃO DO 

NOME BRASILEIRO AO ITALIANO. ALTERAÇÃO DO SOBRENOME INTERMEDIÁRIO. JUSTA 

CAUSA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RAZOABILIDADE DO REQUERIMENTO. 1. Pedido de retificação de 

registro civil, em decorrência da obtenção da nacionalidade italiana (dupla cidadania), ensejando a existência de 

sobrenomes intermediários diferentes (Tristão ou Rodrigues) nos documentos brasileiros e italianos. 2. 

Reconhecimento da ocorrência de justa causa, em face dos princípios da verdade real, da simetria e da segurança 

jurídica, inexistindo prejuízo a terceiros. 3. Precedentes do STJ.4. Recurso especial provido. 
251 Idem. Informativo nº 0588, de 17 a 31 de agosto de 2016. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudenc 
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Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que o STJ entende ser flexível a retificação de nomes 

para o requerimento de dupla nacionalidade. Para ele, negar a possibilidade de adequação do 

nome quando já adquirida a desejada dupla nacionalidade seria, a princípio, falta de simetria. 

Entendeu-se, por fim, que não deveria ser suprido o prenome intermediário (e diverso) dos 

registros civis, mas que proceder-se-ia a averbação da alteração pleiteada. 

Apreende-se que julgou corretamente o Superior Tribunal de Justiça. Os julgadores 

foram sensíveis ao perceberem os prejuízos que a requerente estava a sofrer em ter de usar 

dois nomes diferentes sem o reconhecimento devido pela lei brasileira. Se a requerente 

conseguirá ou não em Tribunal estrangeiro a possibilidade de usar duas formas de nome não é 

da alçada do Brasil. Entretanto, garantir que tal cidadã brasileira exerça com legitimidade a 

sua cidadania em território nacional é de extrema relevância. A averbação em registro 

brasileiro da possibilidade reconhecida de uso, por uma mesma pessoa, de dois nomes 

diferentes faz com que haja maior segurança jurídica e mitiga possíveis danos. 

Outro pleito comum requerido por possuidores de dupla nacionalidade estrangeira é 

o seguinte: o interessado, para o reconhecimento da dupla nacionalidade a que faz jus, pede 

administrativamente ou judicialmente (a depender da complexidade), a retificação do seu 

nome (prenome ou patronímico). Ocorre que, uma vez alcançada a dupla nacionalidade, ele 

ingressa novamente com um pedido de retificação para retornar a utilizar o nome do modo 

como grafado anteriormente à retificação. Os interessados alegam, em geral, que estão a 

sofrer prejuízos com a mudança do nome. 

No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os desembargadores da Segunda 

Câmara de Direito Privado, ao examinar um caso concreto252, nesse sentido, acordaram por 

negar provimento ao recurso do interessado. A fundamentação usada pelo relator foi no 

sentido de que a retomada do uso do patronímico anterior feriria a segurança jurídica, já que é 

notório que o Registro Público deve zelar pelo princípio da verdade real, a espelhar a 

realidade. 

Semelhante caso também chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse, os 

requerentes de início pediram a retificação do patronímico de família com vistas ao 

reconhecimento de cidadania italiana. Entretanto, após o sucesso da pretensão e consequente 

                                                 
ia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=@cod=%270588%>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
252 Idem. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0000830-89.2012.8.26.0601. Relator: Desembargador 

José Joaquim dos Santos. Disponível em:<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcord 

ao=7798446&cdForo=0&uuidCaptcha=&vlCaptcha=wjz&novoVlCaptcha=>. Acesso em: 09 jul. 2019. 

Apelação. Cancelamento e retificação de registro civil Autor que pretende voltar a adotar grafia 

comprovadamente errada de seu patronímico, anteriormente corrigido através de sentença transitada em julgado   

Impossibilidade   Insegurança jurídica Verdade, ademais, dos registros públicos que deve prevalecer. Sentença 

de improcedência mantida. Recurso improvido. 
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obtenção da dupla nacionalidade originária, os mesmos requerentes vieram a juízo pleitear o 

retorno do patronímico retificado. A alegação dos interessados era sobre a inconveniência 

para a regularização de registros e documentos após a alteração do patronímico. 

O relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fez menção ao parecer do 

Subprocurador Geral da República, no qual esse concluiu que a modificação do patronímico 

para o anteriormente utilizado refletiria grafia incorreta ao verdadeiro sobrenome do ancestral 

imigrante. Isso porque o registro público está adstrito ao princípio da verdade real devendo os 

atos e fatos constantes nesse refletir a verdade. 

Novamente observa-se que tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo quanto o 

Superior Tribunal de Justiça adotaram posição correta. Apesar de o nome não ser imutável, 

ele só pode ser alterado quando se tenha um justo motivo para isso. Deve haver por parte dos 

interessados em retificar o assento para fins de dupla nacionalidade a consciência do que estão 

a fazer. 

Assim, os Tribunais do Brasil, em geral, têm estado atentos às diretrizes do princípio 

da verdade real e, com isso, decidido de forma coerente ao possibilitar meios de alcance desse 

direito constitucional, notadamente pela retificação de registros civis erroneamente 

escriturados.  

Contudo, permitir que os interessados, após atingirem o objetivo da dupla-

nacionalidade, regressem com um novo pedido de retificação para que o nome correto seja 

modificado para o errado traria insegurança jurídica e feriria frontalmente o princípio da 

verdade real. Como já destacado nesta monografia, os registros públicos têm por escopo 

refletirem a realidade e não o contrário. 
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CONCLUSÃO 

 

Por meio deste trabalho monográfico foi possível constatar que o Judiciário 

brasileiro vem julgando corretamente os pleitos de retificação de registro civil cujo objetivo é 

o reconhecimento de dupla nacionalidade originária. 

O histórico do Registro Civil das Pessoas Naturais demonstra a forte influência da 

Igreja Católica nos atos e fatos da vida civil dos indivíduos. Todavia, mesmo após a 

implementação dos cartórios pelo Brasil, as práticas registrárias católicas tiveram grande 

repercussão na forma como os registradores civis agiam. 

Ademais, notou-se que o analfabetismo, a falta de informação da população 

brasileira, e da estrangeira que no Brasil residia, bem como o despreparo de muitos oficiais 

registradores civis fez com que vários registros civis fossem lavrados com omissões ou erros, 

em total contraste com a verdade e com o objetivo dos Registros Públicos. 

O problema que surge nos dias de hoje é quando um brasileiro, descendente de um 

estrangeiro, quer exercer o seu direito ao reconhecimento da busca pela nacionalidade 

originária estrangeira. 

As autoridades estrangeiras, notadamente os agentes consulares, exigem que os 

assentos civis brasileiros estejam com clara identificação com o registro estrangeiro de 

nascimento ou, eventualmente, de casamento, do ancestral. É bem verdade que alguns erros 

de grafia presentes nos assentos podem ser aceitos, a depender da autoridade que analisar o 

pleito. Contudo, em regra, os Consulados exigem que as informações contidas nos assentos 

brasileiros estejam plenamente de acordo com o conteúdo do assento estrangeiro, esse obtido 

junto às repartições de registros públicos estrangeiras. 

Para melhor compreensão do conteúdo deste trabalho, foram trazidas à baila algumas 

informações sobre o Direito Registral, em especial sobre o Direito Registral das Pessoas 

Naturais. À vista disso, foram abordadas características do serviço extrajudicial das pessoas 

naturais, como os principais atos que são objeto de registro, em quais livros esses são 

registrados, os elementos que devem compor cada um desses registros, além dos atributos e 

princípios que regem o Registro Civil das Pessoas Naturais. 

Como explanado, notou-se que os Registros Públicos devem espelhar a realidade dos 

fatos e dos atos que a ele são submetidos. Assim, em respeito ao princípio da verdade real, 

norteador dos Registros Públicos, os registros devem estar de acordo com a verdade do 

momento em que foram feitos, sendo também relevantes as alterações futuras que a eles 

disserem respeito. 
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Para corrigir os vícios, há o procedimento de retificação de assentos civis, presente 

na Lei nº 6.015, de 1973. Essa retificação pode dar-se pela via administrativa ou pela via 

judicial. Ocorre que, seguindo a tendência desjudicializadora, entendeu-se que a via 

administrativa é a mais coerente e adequada para esse tipo de demanda, desde que 

preenchidos os requisitos legais pertinentes. 

Dessa maneira, os pleitos a serem decididos pelo Judiciário devem ser somente 

aqueles mais complexos, os quais o Oficial Registrador entender que fogem às suas 

atribuições. 

Como foi visto, a desjudicialização é um esforço de mudança de mentalidade que 

deve se dar por todos os operadores do direito e pelos próprios jurisdicionados. Isso porque a 

desjudicialização propõe a atribuição a outros personagens, como aos mediadores, aos 

conciliadores e às serventias extrajudiciais, de tarefas que antes dependiam obrigatoriamente 

da intervenção judicial. 

Dessa maneira, o Poder Judiciário brasileiro atualmente não mais deve se colocar em 

uma posição de que é somente por meio dele que as demandas são solucionadas. Pelo 

contrário, para que seja mais efetivo, o Judiciário deve assumir uma posição mais residual, a 

ser invocado apenas quando outros mecanismos não puderem ou não tiverem como resolver 

as questões. 

A meta, frisa-se, não é retirar da apreciação do Poder Judiciário as demandas 

propostas, já que isso estaria em clara discordância com a Constituição da República 

Federativa do Brasil. O escopo, todavia, é que seja prestigiada a via administrativa, diante de 

suas vantagens e com o fito de igualmente contribuir para reduzir a sobrecarga do Poder 

Judiciário. 

Além disso, defende-se que o interessado em um procedimento de retificação de um 

assento civil tem autonomia para escolher a via que preferir, e não há uma obrigatoriedade de 

se optar primeiro pela solução extrajudicial. A reflexão, contudo, situa-se na difusão de uma 

ideia positiva, para fazer com que os operadores do direito saibam de fato escolher a via 

correta a seguir diante do caso concreto e, com isso, diminuir prejuízos tanto para os 

interessados quanto para o próprio Judiciário. 

Por fim, analisou-se a relevância do pedido de retificação de registro civil para fins 

de obtenção de nacionalidade estrangeira. A conclusão foi a de que esse pedido não é apenas 

relevante como é, também, a possibilidade de exercício de um direito garantido pela 

Constituição da República brasileira. 
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Assim, pleitear uma retificação de registro civil para obtenção de nacionalidade 

estrangeira não é uma frivolidade. Pelo contrário, é algo importante e merece a movimentação 

tanto das serventias extrajudiciais quanto do judiciário – para os casos que demandarem a 

atenção desse. 

Para ratificar a relevância desse pedido, diversos julgamentos de ações de retificação 

propostas foram analisados, alguns do Superior Tribunal de Justiça e outros de Tribunais de 

Justiça espalhados pelo país, notadamente dos Tribunais dos estados do Rio de Janeiro, do 

Rio Grande do Sul e de São Paulo. 

Verificou-se, quando observados os acórdãos, uma tendência inicial de alguns 

desembargadores a negar o pedido de retificação de assento civil para a obtenção de dupla 

nacionalidade originária. Nos dias de hoje, entretanto, está pacificado o entendimento de que 

se trata de um pedido relevante e que, uma vez demonstrado, e provado, o erro ou omissão no 

assento, esse deverá ser retificado. 

Notou-se, logo em seguida, a emersão em alguns Tribunais de uma tese defendida 

por membros do Ministério Público. Segundo essa, para que a demanda de retificação fosse 

analisada, deveriam constar todos os descendentes do ancestral estrangeiro no polo ativo da 

ação. Todavia, tal tese foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ é inviável 

o chamamento de todos os familiares ao processo, até porque trata-se de pedido de jurisdição 

voluntária, cujo procedimento não cabe falar de polo ativo ou passivo. 

Observou-se, ainda, a curiosa tendência de pedidos de retificação posteriores à 

obtenção da dupla nacionalidade. O primeiro deles foi julgado corretamente favorável pelo 

Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a requerente estava a sofrer prejuízos no 

exercício da sua cidadania tanto no Brasil, quanto no exterior.  

O segundo, da mesma forma, foi corretamente julgado improcedente pelo Superior 

Tribunal de Justiça, uma vez que vinha de encontro às diretrizes do princípio da verdade real. 

Permitir aos interessados, como desejavam os requerentes do processo, que os seus 

patronímicos fossem novamente retificados para retornarem à grafia anterior fere a primazia 

da realidade e abre espaço à uma mentira que o poder judiciário não poderia acatar. 

Em outras palavras, os requerentes devem compreender que a mudança de dados nos 

assentos civis brasileiros somente é possível quando há erros ou omissões corretamente 

comprovadas e não simplesmente para o alcance da dupla nacionalidade. Isso tudo com o 

objetivo de zelar pela credibilidade e segurança jurídica que os serviços extrajudiciais 

ostentam. Na essência, a retificação de dados no registro civil, independente da motivação 
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posterior dos interessados, tem como fundamento o alcance da verdade, para que o assento 

civil espelhe fatos verídicos. 

Os Oficiais Registradores devem estar cientes de que o pedido de retificação 

extrajudicial não somente é bom para o Judiciário e para o interessado, como o favorece, já 

que é um serviço pago. Consequentemente, eles devem orientar os seus substitutos e 

escreventes a apenas encaminharem para a análise do juízo competente aqueles pleitos que 

forem realmente complexos. 

Não se pode deixar de mencionar que, adaptando-se o princípio da cooperação do 

Código de Processo Civil de 2015 para o tema, interpreta-se que todos devem cooperar para o 

alcance da melhor solução. E a melhor solução seria a de todos cooperarem para a 

desjudicialização. 

Conclui-se, portanto, que o procedimento de retificação de registros civis para o 

reconhecimento de nacionalidade estrangeira é relevante, possível e deve ser feito 

preferencialmente perante o Registro Civil das Pessoas Naturais, isto é, administrativamente. 

Dessa forma, tem-se a concretização do princípio da verdade real e a efetivação de 

uma mudança de mentalidade. Ou seja, mantém-se o Judiciário como opção residual em 

demandas mais simples de retificação, e que podem facilmente serem solucionadas 

extrajudicialmente, seguindo as diretrizes da desjudicialização e da desburocratização da 

justiça. Os frutos positivos dessa mudança, se realizada, serão certamente colhidos com gozo 

por todos os envolvidos. 
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