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Resumo: O artigo estuda a extrajudicialização e serventias ex-

trajudiciais, quanto aos atos praticados no Registro Civil das 

Pessoas Naturais. O acesso à justiça deve estar inserido não so-

mente no Poder Judiciário. Com excesso de processos, há uma 

tendência a que questões jurídicas possam e devam ser resolvi-

das por outros entes. Aqui, inserem-se os cartórios extrajudici-

ais, especificamente o Registro Civil das Pessoas Naturais, dei-

xando que o Judiciário resolva somente os litígios que não po-

dem ser resolvidos senão por este Poder. Selecionamos os atos 

de reconhecimento de filho, registro de nascimento em caso de 

reprodução assistida e retificação de registro de forma adminis-

trativa. 

 

Palavras-Chave: Extrajudicialização; Poder Judiciário; Serven-

tias Extrajudiciais; Registro Civil das Pessoas Naturais; Segu-

rança Jurídica. 

 

EXTRAJUDICIALIZATION AND CIVIL REGISTRY OF 

NATURAL PERSONS AS A FORM OF ACCESS TO 

JUSTICE 

 
 

* Artigo apresentado no VIII Encontro Internacional do CONPEDI Zaragoza-ES. 
** Bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista – UNESP. Mestre em Di-
reito pela FADISP. Doutoranda em Direito pela FADISP. Doutoranda em Direito pela 
Universidade de Salamanca. Especialista em Direito Notarial e Registral, Civil, Con-
tratual e Processual Civil. Registradora de Imóveis na comarca de Miguelópolis/SP. 
Professora convidada da ESA e da USP. Foi advogada, Registradora Civil das Pessoas 
Naturais na comarca de São Paulo/SP, Registradora Civil das Pessoas Naturais na 
comarca de São José do Rio Preto/SP. 



_1738________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

Abstract: The article studies extrajudicialization and extrajudi-

cial services, regarding the acts practiced in the Civil Registry 

of Natural Persons. Access to justice must be included not only 

in the judiciary. With excess of processes, there is a tendency 

that legal issues can and should be resolved by other entities. 

Here, extrajudicial registries are inserted, specifically the Civil 

Registry of Natural Persons, allowing the Judiciary to resolve 

only those disputes that can not be solved except by this Power. 

We select the acts of child recognition, birth registration in case 

of assisted reproduction and rectification of registration in an ad-

ministrative way. 

 

Keywords: Extrajudicialization; Judicial Power; Extrajudicial 

Services; Civil registry of individuals; Legal Security. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 número de processos no Poder Judiciário brasi-

leiro atual atingiu patamares gigantescos, con-

forme a análise do Conselho Nacional da Justiça 

– CNJ, na Justiça em Números1, cujo foco é ana-

lisar os números da justiça a fim de imprimir ce-

leridade no julgamento.  

No entanto, observa-se que, dentre os diversos processos 

que chegam ao Judiciário, muitos não demandariam uma atua-

ção jurisdicional e, por isso, não precisariam estar sob sua aná-

lise.  

Estes são, por exemplo, os casos de jurisdição voluntária, 

de acordos que são homologados por juízes e de alguns atos de 

execução. Tais atos poderiam ser desjudicializados ou extrajudi-

cializados e as serventias extrajudiciais utilizadas para 

 
1http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/ar-
quivo/2017/09/904f097f215cf19a2838166729516b79.pdf. Acesso em 04/11/2017, às 
15:54. 

O 
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atendimento à população de forma célere e eficaz, como já o fa-

zem em outras oportunidades, trazendo efetividade ao acesso à 

justiça, como veremos a seguir. 

 

1. A EXTRAJUDICIALIZAÇÃO COMO FORMA DE 

ACESSO À JUSTIÇA 

 

Em todo o mundo, encontramos certa preocupação com 

o “acesso à justiça” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 161). 

Porém, quanto ao acesso à justiça, poder-se-ia pensar que talvez 

o melhor seria mencionar o acesso ao direito2 à uma população 

tão carente de informações jurídicas como a brasileira.  

Com o advento da Constituição Federal brasileira de 

1988, o amplo acesso à justiça foi disseminado (MOTA, 2010, 

p. 43), no artigo 5º, XXXV, que prevê que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Dessa 

forma, a população brasileira encontrou no Poder Judiciário a 

grande porta da Justiça (e quase única) para pleitear quaisquer 

tipos de direitos e resolução de problemas.  

O não fomento do diálogo em questões muitas vezes sim-

ples, como direitos de vizinhança, indenizações decorrentes de 

acidentes de trânsito, questões de direitos de família, problemas 

com concessionárias de serviços públicos, entre outros, geram o 

crescente número de processos.  

A importância do acesso ao Poder Judiciário através da 

assistência judiciária para os pobres, a fim de facilitar o princípio 

da isonomia, conforme as Primeira e Segunda Ondas de Acesso 

à Justiça, de Cappelletti e Garth (1988), parece-nos ter sido cum-

prida constitucionalmente e efetivamente, de alguma forma, 

com a criação das Defensorias Públicas e Ministério Público, 

cada vez mais fortes e atuantes, embora ainda seja esperado um 

 
2 Em Portugal, Paula Costa e Silva bem definiu a situação, dispondo que naquele país 
melhor seria o acesso ao direito sem que, preferencialmente se passasse pelos tribu-
nais. (COSTA E SILVA, 2009, p. 19) 
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aumento no número de profissionais de tais áreas. 

Ocorre que temos, na atualidade, um Estado que não está 

adotando meios eficazes à prestação do serviço jurisdicional 

(BONICIO, 2006, p. 68), em desprestígio à celeridade 

(DUARTE, 2007, p. 208). Assim, cabe uma revisão no conceito 

de acesso à justiça3 brasileira.  

Ao nosso sentir, somente deveriam ser levados ao Judi-

ciário as situações excepcionais, sem o qual não poderiam ser 

resolvidas, reservando-se ao juiz os casos de maior gravidade 

(BARROSO, 2015, p. 73/74).  

É preciso que a população possa resolver suas questões 

jurídicas em outros locais. A Justiça multi-portas de Frank San-

der, onde o acesso à Justiça não teria apenas a porta de entrada 

do Poder Judiciário, deve ser colocada em prática, a fim de ga-

rantir uma justiça efetiva, não só com o amplo acesso formal, 

mas com a ampla resolução de conflitos e demais questões jurí-

dicas.  

Aqui, cogitamos a Quarta Onda de Acesso à Justiça, con-

dizente com o estágio atual de evolução da Justiça, que seriam 

os cartórios extrajudiciais, que são uma excelente opção para a 

resolução de questões jurídicas e, muitas vezes, pacificadoras de 

conflitos, além de significar ganhos ao Estado, usuário, socie-

dade, Poder Público e Judiciário (BORTZ, 2009, p. 108/109). 

Isto porque notários e registradores são profissionais do 

direito, dotados de fé pública, imparciais e conhecedores a fundo 

das disciplinas em que atuam, com dever de informação jurí-

dica4. 

 

2. A EXTRAJUDICIALIZAÇÃO NAS SERVENTIAS 

 
3 “Em resumo, é possível afirmar que o sistema não se preocupa com o acesso à justiça 
e esta falta de preocupação provoca enormes conseqüências na vida das pessoas que 
necessitam de tutela jurisdicional.” (BONICIO, 2006, p. 69) 
4 Acreditamos que os atuais registradores e notários tem deveres anexos como o da 
informação (verificação, comunicação e participação), conforme dito por PACHECO, 
2009, p. 97. 
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EXTRAJUDICAIS5 

 

Essa tendência à extrajudicialização em prol das serven-

tias extrajudiciais deve ser ampliada6, pois tem demonstrado 

bons resultados. Caberia, nesse contexto, a retificação adminis-

trativa de nome de transexual diretamente nos cartórios de regis-

tro civil, com fundamento no art. 110, Lei de Registros Públicos, 

a exemplo do que já ocorre em outros países, como Espanha e 

Portugal (GONÇALVES, 2014, p. 245), tal qual decidido recen-

temente pelo E. Supremo Tribunal Federal. No entanto, tende-

mos a entender pela apresentação de laudo médico indicando o 

transexualismo, além da manifestação de vontade do interes-

sado. Ainda, podemos cogitar de alteração de regime de bens 

diretamente nas serventias extrajudiciais.  

Com isso, teríamos, no Brasil, um Poder Judiciário cada 

vez mais especializado em lides, deixando que as demais ques-

tões sejam resolvidas por outras entidades. 

A seguir, veremos alguns atos que já são praticados nas 

serventias extrajudiciais de Registro Civil das Pessoas Naturais. 

 

3. ALGUNS PROCEDIMENTOS DE 

EXTRAJUDICIALIZAÇÃO NO REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS 

 

Os registros públicos têm por fim conferir autenticidade, 

segurança e eficácia aos atos jurídicos, conforme estabelece o 

 
5Esclarecendo o adjetivo extrajudicial, os autores portugueses Rui Pinto e Helena To-
maz assim explanam: “O adjetivo “extrajudicial” é importante: não estamos perante 
o exercício do direito de ação, não estamos na função jurisdicional, seja no plano or-

gânico (não há tribunal), no plano procedimental (não se pede sentença), ou no plano 
do objeto (não se dirime um litígio, declarando o direito). Nenhum despacho nele 
proferido certifica um direito ou facto com valor de caso julgado.” (PINTO; TOMAZ, 
2015, p. 5) 
6 Henrique Ferraz Corrêa de Mello questiona, inclusive, por que a citação deve ser 
feita por um funcionário do fórum, se, um oficial do registro de títulos e documentos 
poderia fazê-lo mais rapidamente e com menor custo6. 
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art. 1º da Lei nº 6.015/73, sendo o Registro Civil das Pessoas 

Naturais uma de suas especialidades.  

Buscamos apresentar três institutos jurídicos objetos de 

extrajudicialização no Registro Civil das Pessoas Naturais: re-

conhecimento de filho, registro de nascimento nos casos de téc-

nicas de reprodução assistida e retificação de assento, todos na 

via administrativa. O intuito é apenas introduzir o leitor às novas 

formas de acesso à justiça pelas serventias extrajudiciais no re-

gistro civil das pessoas naturais.  

Ainda na esfera das serventias extrajudiciais, porém em 

outras áreas específicas, encontramos o inventário e partilha de 

bens, divórcio e separação nos tabelionatos de notas, a prática 

cada vez maior de protestos de títulos e outros documentos7, a 

retificação de área, alienação fiduciária em garantia e usucapião 

extrajudicial, nos registros de imóveis. 

 

3.1. RECONHECIMENTO DE FILHOS 

 

O reconhecimento de filhos, de forma espontânea, pode 

se dar no próprio termo de nascimento, por escritura pública, por 

testamento e por documento público ou documento escrito par-

ticular, com o reconhecimento da firma do signatário. Cabe, 

ainda, o reconhecimento judicial de filiação. Independe, tam-

bém, de estado civil dos genitores ou de eventual parentesco en-

tre eles, na atual legislação. 

Importante ressaltar que, em sendo o pai menor de idade, 

há que se distinguir duas situações: se ele for menor absoluta-

mente incapaz, o reconhecimento dar-se-á somente por decisão 

judicial. Já no caso de ele ser relativamente incapaz, poderá re-

conhecer o filho, inclusive sem assistência de seus pais, tutor, 

curador ou apoiador, uma vez que o reconhecimento de filho 

pode ocorrer em testamento. 

 
7 Recentemente, foi autorizado o protesto de contrato de honorários advocatícios pelos 
tabeliães de notas do Estado de São Paulo (Processo CG nº 2017/171359). 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1743_ 

 

 

No caso da genitora ser menor, seja absolutamente ou re-

lativamente incapaz, havendo Declaração de Nascido Vivo – 

DNV, tal informação poderá ingressar no assento de nascimento, 

independentemente de decisão judicial, por ser fato natural. 

A Lei nº 8.560/92 já previa o procedimento para indica-

ção do suposto pai quando do registro de nascimento de criança 

sem participação ou anuência do pai. Assim, o procedimento 

tem início quando a mãe comparece sozinha e sem certidão de 

casamento (indicativo da presunção legal de paternidade) ou 

termo a parte com reconhecimento paterno.   

O Oficial, por sua vez, indaga-a sobre a indicação do su-

posto pai da criança. Concordando, ela indica o pai, com dados 

de qualificação e localização, a fim de que o juiz corregedor lo-

calize o indicado e o chame para uma audiência.  

Reconhecendo a criança como sua filha, o processo, que 

corre na via administrativa, irá retornar à serventia extrajudicial 

e será averbado o nome do pai, com possibilidade de alteração 

do sobrenome para acrescentar o patronímico paterno. Caso con-

trário, o juiz irá encaminhar o caso ao Ministério Público, a fim 

de ingressar com ação de investigação de paternidade. 

Com o Provimento nº 16/2012, o Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ estendeu a possibilidade do procedimento acima 

ao período posterior ao registro, ampliando a possibilidade de 

indicação do suposto pai pela mãe para além do ato de registro 

de nascimento.  

Ainda, possibilitou o reconhecimento paterno ou ma-

terno (hipótese não tão comum, mas existente) diretamente nos 

cartórios de registro civil das pessoas naturais. Assim, compare-

cendo o genitor que deseja reconhecer seu(sua) filho(a) e preen-

chendo um termo, juntamente com o filho(a) reconhecido(a), se 

maior ou com o outro genitor que consta no assento, se menor, 

na presença do Oficial, este dará seguimento à averbação de re-

conhecimento paterno/materno, se o registro for de sua serven-

tia. Em não sendo, os interessados encaminharão o termo e os 
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documentos ao cartório onde lavrado o assento em questão. 

Trata-se de medida extremamente eficiente e segura, que cola-

borou para a extrajudicialização e celeridade, baseada no con-

senso. 

Nessa esteira, o Provimento nº 63/2017 do CNJ procurou 

abranger outra hipótese de reconhecimento de filho, qual seja a 

socioafetiva. Assim, previu o reconhecimento por termo cujo 

modelo segue anexo ao provimento, de forma similar ao Provi-

mento nº 16, CNJ. 

Da mesma forma, prevê que o reconhecimento de pater-

nidade ou de maternidade socioafetiva poderá ser processado pe-

rante oficial diferente ao que lavrado o assento, mediante a exi-

bição de documento oficial de identificação com foto do reque-

rente e da certidão de nascimento do filho, ambos no original e 

cópia. 

Prevê, ainda, que se o filho for maior de doze anos, o 

reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exi-

girá seu consentimento e que na falta da mãe ou do pai do menor, 

na impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, 

quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente, nos 

termos da legislação local, 

Por fim, prevê que o reconhecimento espontâneo da pa-

ternidade ou maternidade socioafetiva não obstaculizará a dis-

cussão judicial sobre a verdade biológica. 

Em que pese a boa intenção do CNJ em facilitar os pro-

cedimentos de reconhecimento de filiação socioafetiva, dei-

xamos a reflexão se este órgão não estaria ingressando nas atri-

buições do Poder Legislativo. Ainda, há preocupação com a 

questão de adoção disfarçada de reconhecimento socioafetivo, 

pois a atribuição do registrador não engloba a produção de pro-

vas tal qual na esfera jurisdicional. 

Quanto ao artigo 14 do Provimento nº 63, CNJ, previu-

se que poderá constar, no máximo, dois pais e duas mães. Não 

se sabe qual foi a finalidade desses números, porém havendo 
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uma criança filha de dois pais homoafetivos que já figuram no 

assento e venha a ser reconhecida por um pai socioafetivo, não 

haveria possibilidade de averbação segundo esse provimento.  

 

3.2. REGISTRO DE NASCIMENTO NOS CASOS DE 

TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 

O legislador do atual Código Civil procurou inserir situ-

ação comum no início de sua vigência – a inseminação artificial 

heteróloga – prevista no inciso V, artigo 1597 do Código Civil. 

Porém, a cada dia surgem novas situações que têm sido resolvi-

das por decisões das Varas de Registros Públicos e Conselho Su-

perior da Magistratura, no Estado de São Paulo, e pelo Superior 

Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Essas inova-

ções mudaram a atividade do registrador civil, a respeito dos re-

gistros de nascimento. 

Até passado recente, regia os assentos e nascimento a 

maternidade sempre certa, afinal, mãe era quem dava à luz a cri-

ança. Hoje, o conceito de maternidade e paternidade é muito 

mais amplo, incluindo a socioafetividade, a adoção a possibili-

dade de figurar no assento de nascimento duas mães e nenhum 

pai, a irrelevância do estado civil dos genitores, entre outras ino-

vações. 

Como mencionado em decisões da 2ª Vara de Registros 

Públicos da Comarca de São Paulo, “na pós-modernidade, o 

tempo passa a ser auto-referencial (o presente influenciado pelo 

próprio presente ante a inexistência de passado sobre o tema)”. 

Dessa feita, interessa a análise de algumas decisões, que têm 

sempre como fundamento a prevalência do melhor interesse da 

criança, e foram proferidas no âmbito administrativo. 

Em 2010, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

São Paulo, julgou improcedente recurso do Ministério Público, 

que requereu o reconhecimento da maternidade presumida pela 

gestação. O caso foi de fertilização “in vitro” e posterior 
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inseminação artificial, com implantação em mulher distinta da 

que forneceu o material genético, sem intenção de assumir a ma-

ternidade, com a presença dos requisitos previstos na Resolução 

1358/1992 do Conselho Federal de Medicina. 

Já no ano seguinte, houve a proposta de criação de for-

mulário sobre as circunstâncias históricas do parto, a ser arqui-

vado pelo oficial em classificador próprio. O parecer foi contrá-

rio à medida, por ser disciplina inoportuna no âmbito adminis-

trativo-correcional. 

Em 2013, foi discutida a reprodução assistida heteróloga 

parcial (com doação de oócito) e maternidade de substituição, 

onde a gestante era a irmã da doadora. O recurso de relatoria do 

então Desembargador José Renato Nalini, foi provido, com base 

na prevalência da verdade contida no procedimento de reprodu-

ção assistida consoante pedido de todos os participantes do pro-

tocolo médico. 

Entre os anos 2015 e 2016, quatro relevantes decisões 

administrativas foram proferidas pela 2ª Varra de Registros Pú-

blicos da Capital do Estado de São Paulo. Em todas, a Resolução 

2013/2013, que posteriormente foi revogada pelo Conselho Fe-

deral de medicina, não foi usada como fundamento, visto que há 

ausência de legitimidade para vinculação social, o que somente 

poderia ocorrer pelo processo legislativo previsto na Constitui-

ção Federal. 

As quatro decisões foram julgadas procedentes e tratam, 

cada uma delas, de casos específicos. São elas: fecundação “in 

vitro” e gestação por substituição; inseminação artificial em uma 

das companheiras, com doador de sêmen anônimo, onde a inten-

ção das requerentes era figurar no assento os nomes das duas 

mães, óvulo de uma companheira fertilizado “in vitro” com sê-

men de doador anônimo, posteriormente implantado no ventre 

da outra; requerimento para constar nome dos pais biológicos no 

assento, tendo em vista fertilização “in vitro” e gestação por 

substituição. 
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Conforme se percebe, a evolução das técnicas de repro-

dução assistida exigem do direito uma atualização. Dessa forma, 

o Conselho Nacional de Justiça publicou o Provimento nº 52, de 

14 de março de 2016, que dispôs sobre o registro de nascimento 

e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodu-

ção assistida.  

Referido Provimento previu que o assento de nascimento 

de filhos havidos por técnicas de reprodução assistida será ins-

crito no Livro A, independentemente de prévia autorização judi-

cial, desde que cumpra alguns requisitos, como por exemplo: 

apresentar termo de consentimento, certidão de casamento ou 

escritura de união estável. Tratou, ainda, da hipótese de gestação 

por substituição, em que não constaria do registro o nome da 

parturiente informada na declaração de nascido vivo – DNV, e 

das hipóteses de reprodução assistida “post-mortem”. 

Em novembro de 2017, o CNJ editou o Provimento nº 

63/2017, revogando o Provimento nº 52. Referido provimento 

prevê o assento de nascimento de filho havido por técnicas de 

reprodução assistida no Livro A, independentemente de prévia 

autorização judicial, a partir do cumprimento de alguns requisi-

tos. 

Assim, deverá ser apresentada ao registrador civil das 

pessoas naturais: a declaração de nascido vivo – DNV, a decla-

ração, com firma reconhecida, do diretor técnico da clínica, cen-

tro ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a re-

produção assistida, indicando que a criança foi gerada por repro-

dução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiá-

rios,certidão de casamento, certidão de conversão de união está-

vel em casamento, escritura pública de união estável ou sentença 

em que foi reconhecida a união estável do casal.  

Como se denota, o provimento contempla o registro de 

nascimento diretamente nas serventias extrajudiciais apenas 

para casais que comprovem casamento ou união estável. E, 

ainda, apenas para casos de reprodução assistida em clínicas 
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médicas especializadas. Assim, os casos que não se enquadrem 

nessas situações continuarão a exigir a intervenção da autoridade 

judiciária. Isto porque, permite o registro a situações que tragam 

comprovação para contemplar a segurança jurídica inerente aos 

registros públicos.  

Dito provimento traz também a previsão de que na hipó-

tese de gestação por substituição, que são os casos de cessão 

temporária de útero, vulgarmente conhecida como “barriga de 

aluguel”, não constará do registro o nome da parturiente, infor-

mado na declaração de nascido vivo – DNV. 

Situações como a de pessoas que não estão em relacio-

namento conjugal ou com companheiros formais ou, ainda, os 

casos de reprodução assistida feita fora de clínicas, em casa e 

informalmente, como as “caseirinhas”, não poderão ser registra-

das nos termos do Provimento nº 63. 

No caso de inseminação artificial “pos mortem” é indis-

pensável, para fins de registro, a apresentação do termo de auto-

rização prévia específica do falecido ou falecida para uso do ma-

terial biológico preservado, lavrado por instrumento público ou 

particular, com firma reconhecida. 

Outra situação polêmica é a do artigo 17, §3º do Provi-

mento n 63, que revê que o conhecimento da ascendência bioló-

gica não implica no reconhecimento do vínculo de parentesco e 

dos respectivos efeitos jurídicos entre doador ou doadora e o fi-

lho gerado por meio de reprodução assistida.  

Uma inovação acertada é a das hipóteses de filhos de ca-

sais homoafetivos, em que  respectivo assento de nascimento de-

verá ser adequado para constar os nomes dos ascendentes, sem 

haver qualquer distinção à ascendência paterna ou materna, vi-

sando minimizar eventuais discriminações. 

A normativa estadual de São Paulo traz, no item 42-B.1, 

Capítulo XVII  a previsão de que no caso de doação voluntária 

de gametas ou embriões, deverá constar na declaração que a clí-

nica médica se compromete a manter, de forma permanente, 
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registro com dados clínicos, características fenotípicas e uma 

amostra de material celular dos doadores. Tal conduta poderia 

evitar situações como casamento entre irmãos e auxiliaria no co-

nhecimento da ascendência biológica.  

Contudo, questiona-se qual seria a sanção para aquelas 

que não mantiverem o arquivo e, ainda, para aquelas que fecha-

rem. Sugerimos, aqui, a criação por meio de lei de um banco 

nacional para tais cadastros, controlado pelo Conselho Federal 

de Medicina que teria o controle do acervo de forma perene, 

ainda que a clínica chegasse ao fim. 
Observa-se a preocupação do CNJ em uniformizar e re-

gulamentar situações de fato, não pensadas pelo legislador do 

Código Civil de 2002. Os fatos da vida não esperam pela previ-

são legislativa. No entanto, não pode o direito negar sua existên-

cia, tampouco tratá-los como institutos distantes – tal como a 

adoção unilateral. 

 

3.3. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO 

 

Retificar significa corrigir. Os artigos 109 e 110 da Lei 

nº 6015/73 tratam da retificação no Registro Civil das Pessoas 

Naturais, sendo que o artigo 109 trata da retificação na esfera 

jurisdicional. Já, o artigo 110 traz a possibilidade de retificação 

administrativa, ou seja, diretamente nas serventias extrajudici-

ais, para os erros que não exijam qualquer indagação para a 

constatação imediata de necessidade de sua correção.  

Para tanto, necessária a provocação do registrador civil 

das pessoas naturais, tendo em vista o princípio do rogatório ati-

nente aos registros públicos. Assim, o requerente apresentará ao 

protocolo do cartório extrajudicial uma petição assinada por ele, 

seu representante legal ou procurador, juntando as provas do ale-

gado e inserindo o que pretende corrigir. 

Ocorre que até a égide da Lei nº 13.484, de 2017, era 

necessária a manifestação conclusiva do Ministério Público. 
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Atualmente, no entanto, independe de prévia autorização judi-

cial ou manifestação do Ministério Público, nos seguintes casos: 

erros que não exijam qualquer indagação para a constatação ime-

diata de necessidade de sua correção; erro na transposição de 

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 referida 

averbação e/ou retificação; inexatidão da ordem cronológica e 

sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do 

termo e data do registro e, ausência de indicação do Município 

relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipó-

teses em que existir descrição precisa do endereço do local de 

nascimento e elevação de indicação do Município relativo ao 

nascimento ou naturalidade do registrado. 

Todos os atos previstos em lei trazem sólida segurança 

em sua realização na esfera administrativa. E a alteração da Lei 

de Registros Públicos com a exclusão da manifestação conclu-

siva do Ministério Público corroborou ainda mais para celeri-

dade do procedimento, enaltecendo a função extrajudicial e ju-

rídica que exercem os delegados das serventias extrajudiciais. 

Nos demais casos não previstos em lei, há de se observar o trâ-

mite legal, com envio ao Ministério Público e/ou juiz correge-

dor, ou orientar o usuário do serviço público a ingressar com o 

pedido de retificação por meio de ação, conforme artigo 109, Lei 

nº 6.015/73. 

No Estado de São Paulo, cabe retificação para alterações 

necessárias do patronímico familiar por subseqüente matri-

mônio, divórcio ou separação dos pais, a serem processadas a 

requerimento do interessado, independentemente de procedi-

mento de retificação e serão averbadas nos assentos de nasci-

mento dos filhos. Em tais casos, apresenta-se requerimento e 

certidão comprovando a alteração do nome decorrente de altera-

ção do estado civil dos pais. Quando se tratar de registrado me-

nor de idade, não vislumbra-se empecilho ao deferimento e 
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alteração. Já, em se tratando de registrado maior de idade, sua 

anuência ao pedido do pai ou da mãe é essencial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que, em razão da experiência no aconselhamento 

das partes, do dever de imparcialidade e dos conhecimentos ju-

rídicos de direito privado, notários e registradores estão particu-

larmente aptos para atuarem na extrajudicialização.  

Dessa forma, além dos procedimentos de reconheci-

mento de filhos, inclusive por socioafetividade, registros de nas-

cimentos diretamente nas serventias extrajudiciais, mesmo nos 

casos de reprodução assistida, e retificação de assentos, é possí-

vel que sejam atribuídas outras funções aos registradores brasi-

leiros, de forma a contribuir para a extrajudicialização. 

Assim, diante dos novos Provimentos e alterações legis-

lativas e tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa hu-

mana e o exercício da cidadania pelos registros públicos, cabe 

ao registrador civil das pessoas naturais a orientação aos usuá-

rios quanto as novas formas de extrajudicialização. Trata-se de 

importante medida de isonomia e desburocratização, sendo de 

suma importância o papel do registrador nesse momento em que 

a pós-modernidade traz novas questões jurídicas. Exige-se do 

registrador agir com eticidade, a fim de garantir a segurança ju-

rídica inerente a estes serviços. 

Conclui-se que a prática de cada vez mais atos judiciais 

pelas serventias extrajudiciais será uma medida de acesso à Jus-

tiça à população, com características de celeridade, fé pública e 

segurança jurídica. 
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