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1. Considerações Preliminares

Mesmo com o início do século XXI, são muitas as crianças que
não possuem registro civil de nascimento no Brasil, por diversos fatores
que propiciaram tal situação ao longo do tempo.

De acordo com estatísticas de 2002 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)1, o índice de subregistro no Brasil é de
24,4%. Mais de 800 mil crianças, das nascidas vivas, deixaram de ser
registradas. A maioria delas reside nas regiões Norte e Nordeste do
Brasil, pertencem a famílias que se encontram em situação de pobreza e
com pais analfabetos, que desconhecem a necessidade de levar a registro
os nascimentos ocorridos.

Embora os números do IBGE retratem um elevado percentual
de crianças sem registro, não é só a elas que este direito deixa de ser
assegurado. É expressivo também o quantitativo de crianças acima de
12 anos e de adultos que não possuem o documento. O registro de quem
está compreendido nesta faixa etária, entre 12 e 18 anos e acima dos 18
anos, é classificado como registro tardio e obedece a procedimento
específico previsto na Lei nº 6.015/73.
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Todos esses dados estatísticos revelam o interesse público
preponderante na promoção do registro civil de nascimento e de óbito,
por meio de campanhas institucionais constantemente realizadas. Nesse
sentido, evidencia-se a necessidade de que todos os esforços sejam
reunidos de modo a diminuir aqueles percentuais de subregistro, por
meio de políticas públicas que permitam a obtenção do registro por todas
as pessoas nascidas vivas, a fim de poderem exercitar sua cidadania.

A isenção da cobrança de emolumentos nos registros de
nascimento e de óbito está compreendida no âmbito do interesse público
em que todas as pessoas tenham registrados o início e o fim de suas
vidas. Por meio da gratuidade do registro, faz-se com que ele se torne
acessível à população de baixa renda, a qual não pode comprometer
parcela importante de seus ganhos, necessários à sua sobrevivência,
para realizar o registro dos nascimentos e óbitos ocorridos em sua família.

2. Disposição constitucional sobre a gratuidade do

Registro Civil

No plano constitucional, as Constituições anteriores à atual
contemplavam apenas a gratuidade da celebração do casamento, sem
qualquer menção ao registro de nascimentos e óbitos.

A primeira Carta a trazer a isenção de emolumentos de atos
relativos a nascimentos e óbitos foi a Constituição Federal de 1988, que,
em seu art. 5º, inciso LXXVI2. , declarou serem gratuitos, para os
reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento
e a certidão de óbito.

2CF: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

.........................................

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;”
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Dessa forma, tal isenção foi elevada à condição de direito
individual, não podendo ser suprimida por meio de emenda à Constituição,
conforme dispõe o art. 60, §4º, inciso IV daquela Carta, incidindo sobre
tal direito, portanto, a proteção destinada às cláusulas pétreas.

PINTO FERREIRA, em sua obra Comentários à Constituição

Brasileira, reconhece a importância da gratuidade do registro civil, porém
critica a inclusão de tal norma na Constituição, entendendo, em
conseqüência, ser suficiente a normatização em nível infraconstitucional.

Por outro lado, o direito à gratuidade constante do dispositivo
constitucional supracitado teria sido submetido à lei, mediante a cláusula
“na forma da lei”, segundo alguns intérpretes. Tratar-se-ia de uma norma
de eficácia limitada, na classificação elaborada por José Afonso da Silva,
cuja aplicação dependeria da edição de lei que complemente seu sentido.
Porém, não seria possível,  sob pena de inconstitucionalidade, que a lei
viesse a restringir tal direito, estabelecendo exigências incompatíveis
com o seu exercício pelos cidadãos.

A tese segundo a qual a gratuidade do registro civil seria norma
com eficácia limitada não é a melhor interpretação, todavia, uma vez
que o próprio §1º do art. 5º da Carta Magna afirma que as normas
definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Assim, a
interpretação correta do dispositivo leva a entender que a lei definirá a
forma em que os reconhecidamente pobres demonstrarão, perante o
oficial registrador, seu estado de pobreza e que são merecedores do
direito à gratuidade. Seriam então aplicáveis, desde a promulgação da
Constituição, as normas constantes do art. 30 da Lei nº 6.015/73, tratadas
na próxima seção.

No entanto, em face da aprovação posterior da Lei nº 9.265/96,
entende CELSO RIBEIRO BASTOS que a norma adquiriu aplicabilidade
plena a partir daquele diploma legal, quanto à forma de comprovação do
estado de pobreza:

O dispositivo em epígrafe, sem embargo
de referir-se à lei, na verdade já reúne
condições de aplicabilidade imediata, uma
vez que a Lei nº 9.265 disciplina a
comprovação do estado de pobreza.
Destarte, os registros de que cuida este
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inciso hão de ser gratuitos a quem fizer a
demonstração de pobreza na forma da lei
existente.

É assim que se deve proceder, inclusive
para dar aplicação ao §1º do art. 5º da
Constituição, que diz que as normas
definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata. Esse
é um caso, portanto, em que, nada obstante
a inserção da cláusula ‘na forma da lei’, o
dispositivo principal é de eficácia plena e
imediata, dada a existência de lei conferida
pela própria Constituição.3

No entanto, reiteramos o posicionamento segundo o qual já
seriam aplicáveis as normas contidas na Lei nº 6.015/73 quanto à
concessão da gratuidade aos reconhecidamente pobres, recepcionadas
pelo novo texto constitucional, por serem com ele plenamente compatíveis.

Apesar de elevar a gratuidade do registro civil de nascimento
ao nível de norma constitucional, a Constituição de 1988 não a concedeu
a todos os cidadãos, mas apenas aos reconhecidamente pobres.

O exame literal da norma contida no art. 5º, LXXVI, da Carta
Magna, poderia levar à conclusão de que seria possível a cobrança pela
certidão de nascimento, mesmo dos reconhecidamente pobres. Trata-se
de lapso na elaboração legislativa que trouxe dúvidas na sua interpretação,
mas que devia, à época de sua edição, ser lido à luz do que dispunha a
Lei nº 6.015/73.

Em relação ao registro dos óbitos, o aludido dispositivo
constitucional trouxe redação diversa, concedendo a gratuidade da
certidão e omitindo-se quanto ao assento do óbito. Da mesma forma, a
interpretação do dispositivo de acordo com a Lei nº 6.015/73 levaria à
conclusão de que tanto o registro quanto a certidão deveriam ser gratuitos.

3 BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra.  Comentários à Constituição do

Brasil . v. 2. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 415.
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3. Evolução Legislativa da matéria

Na legislação infraconstitucional, o Decreto nº 4.857, de 9 de
novembro de 1939, que regulava a matéria atinente aos Registros Públicos
anteriormente à atual Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73),
dispunha, no art. 404, sobre a gratuidade do registro civil para as pessoas
comprovadamente pobres, mediante atestado da autoridade competente,
emitido por requisição judicial ou do oficial de registro.

Aludida redação do art. 40 veio a ser alterada pelo Decreto nº
13.556, de 30 de setembro de 19435, que suprimiu a requisição judicial
ou do registrador e mencionou as autoridades aptas a emitir o atestado
de pobreza: a autoridade policial, o prefeito ou funcionário por este
designado para tal fim. Exigia-se, portanto, o atestado comprobatório do
estado de pobreza do interessado no registro gratuito.

Na vigência do referido decreto, já outras gratuidades de
certidões no registro civil foram concedidas, como ressalta MIGUEL
MARIA DE SERPA LOPES:

A gratuidade do registro civil também pode
decorrer do fim a que o mesmo se destina.
Assim ocorre, no caso de certidões
extraídas para o fim de serviço militar e
eleitoral.

Em Circular nº 12, dirigida aos Juízes das
antigas Pretorias Cíveis do Distrito Federal
de então, o ilustre Ministro EDGAR
COSTA, recomendou a gratuidade das
certidões de nascimentos, casamentos e
óbitos, fornecidos no prazo máximo de 48
horas.6

4 Decreto nº 4.857/39: “Art. 40. Não será, cobrado emolumento algum pelo registro civil
das pessoas comprovadamente pobres, à vista do atestado da autoridade competente, passado
mediante requisição do Juiz togado ou a pedido do Oficial do Registro.”
5 Decreto nº 4.857/39, com a redação dada pelo Decreto nº 13.556/43: “Art. 40. Não será
cobrado emolumento algum pelo registro civil, e respectivas certidões, das pessôas
comprovadamente pobres, à vista do atestado da autoridade policial, do prefeito ou
funcionário que êste designar, arquivando-se o atestado no cartório que fizer o registro ou
expedir a certidão.”
6 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Tratado dos registros públicos: em comentário ao

decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939... v. 1, 5. ed. rev. e atual. pelo prof. José
Serpa de Santa Maria. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1995. p. 146.
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A Lei nº 6.015/73, que revogou o referido Decreto nº 4.857/39,
na redação original do art. 307, determinava a gratuidade do registro
civil e da respectiva certidão para os reconhecidamente pobres. O
reconhecimento do estado de pobreza, porém, dependia de atestado
emitido pela autoridade competente, a exemplo do exigido na norma
revogada, embora omissa a lei quanto às autoridades aptas a emitirem
tal atestado. Entendia-se que tais autoridades seriam as mesmas
constantes da última redação do art. 40 do Decreto nº 4.857/39, ou seja,
a autoridade policial ou o prefeito.

A redação do aludido dispositivo veio a ser modificada pela Lei
nº 7.844, de 18 de outubro de 1989, de forma a compatibilizá-la com a
recém-promulgada Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, a
redação do art. 30 da Lei nº 6.015/738 passou a conceder aos
reconhecidamente pobres o direito à gratuidade do registro civil de
nascimento e do assento de óbito, bem como das respectivas certidões.

Referido diploma legal regulamentou, de forma clara, o já
comentado art. 5º, inciso LXXVI da Constituição Federal, e suprimiu as
dúvidas existentes sobre a possibilidade de cobrança de emolumentos
pela emissão da certidão de nascimento e pelo assento do óbito.

Além disso, aquele diploma legal passou a admitir a comprovação
do estado de pobreza mediante declaração do interessado no registro ou
na certidão, estabelecendo ainda que a declaração falsa sujeita o
declarante à responsabilidade civil e penal.

Tornou-se desnecessária, a partir da edição da Lei nº 7.844/89,
a exigência de atestado de pobreza emitido por autoridade competente
como condição para a obtenção da isenção do pagamento de
emolumentos, consoante dispunha a legislação anterior, o que se coaduna
com o espírito da Constituição de assegurar o acesso ao registro e às
respectivas certidões. É o que ressalta CELSO RIBEIRO BASTOS:

7 Lei nº 6.015/73, redação original: “Art. 30. Das pessoas comprovadamente pobres, à
vista de atestado da autoridade competente, não será cobrado emolumento pelo registro
civil e respectiva certidão.”

8 Lei nº 6.015/73, com a redação dada pela Lei nº 7.844/89: “Art. 30. Das pessoas
reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento
e pelo assento de óbito e respectivas certidões.
§ 1° O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou a rogo,
em se tratando de analfabeto, neste caso acompanhada da assinatura de duas testemunhas.
§ 2° A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e penal do interessado.”
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Com efeito, é forçoso dispensar o carente
de qualquer ônus comprobatório, que possa
implicar, inclusive, delongas e mesmo
despesas  que podem suplantar o próprio
benefício colimado.

Nesse particular, deve, sem dúvida,
prevalecer a palavra do ‘necessitado’,
cabendo, é óbvio, se for o caso, prova em
contrário pela Administração. Portanto, é
com a mais inteira justiça que se vê
prevalecer, a partir do referido diploma
legal, o critério de que a prova do atestado
de pobreza consiste em declaração firmada
pelo interessado ou seu procurador.9

A Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e
de registro, repetiu, na redação original do seu art. 4510, o conteúdo
acrescentado à Lei nº 6.015/73 pela Lei nº 7.844/89, ou seja, assegurando
aos reconhecidamente pobres o direito à gratuidade quanto aos assentos
civis e de óbito e as respectivas certidões. Não exigiu, portanto, qualquer
atestado de pobreza emitido por autoridade, entendendo-se suficiente a
declaração feita pelo próprio interessado, nos termos do então vigente
art. 30 da Lei nº 6.015/73.

Portanto, nem a Constituição Federal de 1988, nem a legislação
aprovada até a Lei nº 8.935/94 universalizou a gratuidade do registro
civil de nascimento e de óbito, reconhecendo tal direito apenas aos pobres,
que assim o declararem.

Na prática, porém, o que se constatou foi a completa
inviabilidade, sobretudo nas grandes cidades, de se verificar a
autenticidade da declaração de pobreza feita pelos interessados que se

9 BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra. Id. Ibid. p. 414.

10 Lei nº 8.935/94 em sua redação original: “Art. 45. São gratuitos para os reconhecidamente
pobres os assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como as respectivas
certidões.”
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dirigiram aos cartórios e solicitaram a gratuidade, tornando, na verdade,
gratuitos os registros e as certidões de nascimento e óbito para quase
todas as pessoas, independentemente da condição social.

Os únicos possíveis prejudicados foram os que desconheciam o
direito à gratuidade estabelecido na Constituição e na legislação ordinária,
em geral aqueles que realmente dela necessitavam, mas não eram
suficientemente informados, em função de sua precária condição social.

Em 10 de dezembro de 1997, foi editada a Lei nº 9.534, que
novamente alterou a redação do art. 3011 da Lei nº 6.015/73, para, desta
feita, universalizar a gratuidade do registro civil de nascimento e óbito,
assim como da primeira certidão respectiva.

Nesse sentido, ficou vedada a exigência de qualquer declaração
de pobreza dos interessados para lavrar os assentos de nascimento e
óbito, bem como para fornecer a primeira certidão dos aludidos assentos,
a partir da edição daquela norma.

A exigência de declaração de pobreza passou a ser possível
apenas para a emissão das demais certidões do registro civil relativas
àqueles atos, que permanecem gratuitas para os reconhecidamente
pobres, mantendo-se o que determinava a legislação anterior, inclusive a
inócua disposição quanto à responsabilidade civil e criminal do interessado
que fizer falsa declaração de pobreza perante o oficial, visando obter
certidões.

A mesma Lei nº 9.534/97 alterou o art. 4512 da Lei nº 8.935/94,
para que o mesmo reconhecesse como gratuitos para todos os
interessados o registro civil de nascimento e óbito, assim como as
primeiras certidões respectivas.

11 Lei nº 6.015/73, com a redação dada pela Lei nº 9.534/97: “Art. 30. Não serão cobrados
emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela
primeira certidão respectiva.
§ 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas
demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil.
§ 2º O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou a rogo,
tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas testemunhas.
§ 3º A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado.”

12 Lei nº 8.935/94, com a redação dada pela Lei nº 9.534/97: “Art. 45. São gratuitos os
assentos do registro civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira certidão
respectiva.
Parágrafo único. Para os reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelas
certidões a que se refere este artigo.”
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4. A importância do registro civil na atualidade

Com efeito, o nascimento e o óbito são os principais fatos a
ocorrerem na vida de uma pessoa, pois marcam o início e o fim da vida,
devendo, portanto, serem levados a registro para que produzam seus
mais amplos efeitos.

Nesse sentido, o art. 2º do Código Civil declara que a
personalidade civil da pessoa natural começa do nascimento com vida.
O registro não produz o nascimento da pessoa natural (como ocorre
com as pessoas jurídicas, ficção do direito surgida a partir do registro de
seus atos constitutivos na repartição apropriada), possuindo efeito
declaratório apenas. É por meio do registro que se declara a toda a
sociedade que tal nascimento ocorreu.

Com o registro, o indivíduo ganha um nome e passa a pertencer
a uma família, obtendo a sua posição dentro da sociedade.

A partir da obtenção do registro civil de nascimento, pode a
pessoa natural obter todos os demais documentos necessários ao longo
da sua vida, como Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Carteira
de Motorista.

Da mesma forma, o registro de óbito revela-se fundamental,
tendo em vista que o art. 6º do Código Civil determina que a existência
da pessoa natural termina com a morte. A exemplo do nascimento, a
morte não ocorre a partir do registro, mas o mesmo tem função
declaratória para toda a sociedade e para o Estado.

O registro civil é alçado pela legislação pátria como condição
para o exercício da cidadania, sendo, portanto, essencial para a vida em
sociedade e para a plenitude da existência do indivíduo.

Demonstra-se, assim, que a realização ou não dos registros de
nascimento e óbito não pode estar submetida ao interesse particular de
cada um, devendo receber uma tutela específica estatal de modo a que
os mesmos ocorram de imediato. A gratuidade dos atos de registro de
nascimento e óbito concedida pela Constituição Federal e pela lei
contempla exatamente o interesse público maior em que tais atos sejam
realizados o quanto antes, não se podendo alegar sequer a condição
econômica do declarante como fato impeditivo à sua realização.

Além disso, o fornecimento gratuito das certidões dos aludidos
atos demonstra a importância que terão as mesmas para o exercício de
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diversos direitos atribuídos pela lei tanto ao nascido quanto aos familiares
do falecido.

Outra importante atribuição do registro civil de pessoas naturais
é constituir repositório dos dados relativos às pessoas, para fins
estatísticos e para controle por parte do Poder Público. Trata-se de uma
base de dados fundamental para órgãos como a Previdência Social, que
dela depende para verificar a necessidade de continuação do pagamento
de benefícios.

Além disso, o registro civil reflete todos os acontecimentos
relativos ao estado da pessoa, desde o nascimento até a morte, passando
por fatos como o casamento e a interdição, permitindo o fornecimento
de informações inclusive a terceiros que não o próprio registrado
(princípios da publicidade e da conservação).

Nesse sentido, destaca WALTER CENEVIVA:

O Estado tem no registro civil a fonte
principal de referência estatística: comete
crime o oficial que não remeter,
trimestralmente, à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, os
mapas de nascimentos, casamentos e
óbitos. É uma base para que os governos
decidam suas medidas administrativas e de
política jurídica. O indivíduo nele encontra
meios de provar seu estado, sua situação
jurídica. Fixa, de modo inapagável, os fatos
relevantes da vida humana, cuja
conservação em assentos públicos
interessa à Nação, ao indivíduo e a todos
os terceiros...13

Portanto, patente o interesse público em que o registro civil seja
completo e atualizado, em razão das informações que o mesmo deve

13 CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos Comentada. 15. ed. atual. até 1º de
outubro de 2002. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 75.
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prestar ao Estado e à sociedade, bem como dos benefícios que se derivam
para os registrados, justificando a concessão da gratuidade na prestação
do serviço em caráter universal.

Inovação importante trazida pela Lei nº 9.534/97 foi veiculada
no seu art. 7º, instituindo serviços itinerantes de registro14. Nas localidades
mais distantes, sobretudo no interior do país, como na Região Amazônica,
diversas famílias sequer existem formalmente, sobrevivendo à margem
da sociedade.

Em decorrência da falta de registro, muitos são os problemas
enfrentados pelas pessoas carentes que residem em lugares afastados,
na medida em que não podem obter emprego formal em função da falta
de documentos ou mesmo se beneficiar de programas sociais do governo,
como o Bolsa-Escola.

Para tais pessoas, o simples benefício da gratuidade não é
suficiente para atingir o objetivo de que todos tenham acesso ao registro
civil. Faz-se necessária uma política pública de incentivo ao registro
civil, informando às pessoas sobre seus direitos e aproximando o registro
de sua moradia, por meio dos aludidos serviços de registro itinerantes.
Inclui-se nessa política o apoio às iniciativas destinadas a realizar mutirões
de registro junto à população de baixa renda.

5. A constitucionalidade da universalização da isenção de

emolumentos

A questão da universalização da gratuidade do registro civil de
nascimento e de óbito, bem como das primeiras certidões respectivas,
implementada pela Lei nº 9.534/97, foi posta perante o Supremo Tribunal
Federal por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.800/DF,
tendo como requerente a Associação dos Notários e Registradores do
Brasil (ANOREG-BR), que pleiteou a declaração de inconstitucionalidade
de dispositivos da lei que concederam referida gratuidade.

Na linha de argumentação destinada a afastar a tese da
impetrante, o eminente Relator, Ministro Nelson Jobim, destacou,

14 Lei nº 9.534/97: “Art. 7º Os Tribunais de Justiça dos Estados poderão instituir, junto aos
Ofícios de Registro Civil, serviços itinerantes de registros, apoiados pelo poder público
estadual e municipal, para provimento da gratuidade prevista nesta Lei.”
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inicialmente, que os atos relativos ao nascimento e ao óbito são essenciais
ao exercício da cidadania, compreendidos o registro e a certidão. Os
atos ligados ao registro do nascimento constituem verdadeiros pré-
requisitos para a obtenção dos demais documentos, sem os quais é
impossível, na vida moderna, utilizar-se dos recursos disponíveis.

Portanto, concluiu o insigne Relator que não há direito
constitucional ao recebimento de emolumentos, por parte do delegado
do Poder Público, por todos os atos praticados em sua serventia, mas
apenas o direito de receber, integralmente, os emolumentos relativos
aos serviços para os quais a lei tenha fixado emolumentos. Naqueles
onde a lei nada fixar, inexiste direito à percepção. Em conseqüência,
não há obrigação constitucional do Estado de instituir emolumentos por
todos os serviços praticados pelas serventias, podendo estabelecer as
isenções que considerar convenientes.

Em conclusão, formulou o STF o Acórdão assim ementado:

Ementa: Constitucional. Argüida a
inconstitucionalidade de artigos da Lei
9.534/97. Registros públicos. Gratuidade
pelo registro civil de nascimento, assento
de óbito, pela primeira certidão desses atos
e por todas as certidões aos
“reconhecidamente pobres”. Não há
plausibilidade do direito alegado. Os atos
relativos ao nascimento e ao óbito
relacionam-se com a cidadania e com seu
exercício e são gratuitos na forma da lei -
art. 5º, LXXVII. Portanto, não há direito
constitucional à percepção de emolumentos
por todos os atos que delegado do poder
público pratica; não há obrigação
constitucional do estado de instituir
emolumentos para todos esses serviços; os
serventuários têm direito de perceber, de
forma integral, a totalidade dos
emolumentos relativos aos serviços para
os quais tenham sido fixados. Ação
conhecida. Liminar indeferida.
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6. Compensação pela prática de atos gratuitos

Embora a universalização da gratuidade do registro de
nascimento e óbito coadune-se com o interesse público, pelos motivos
acima apresentados, o que se verificou foi a redução significativa da
renda dos registradores civis de pessoas naturais, sobretudo nas
localidades de menor movimento. Tal redução pode vir, inclusive, a
comprometer a qualidade da prestação do serviço, na medida em que
tende a conduzir a um desinteresse pela atividade, decorrente do caráter
deficitário das serventias.

WALTER CENEVIVA critica a universalização da gratuidade
dos registros de nascimento e óbito e das respectivas primeiras
certidões, ao afirmar que “a mudança onerou os registradores civis
que, em muitos Municípios, têm poucos meios de sobrevivência
econômica, dispensando de pagamento dos emolumentos os que tenham
meios para tanto.”15

Se é fato que existe o interesse público na prestação do serviço
de registro e com qualidade, não se pode minimizar o fato de que o
delegatário possui custos para manter sua serventia. O interesse público,
ao mesmo tempo, informa a necessidade de que tais custos sejam
enfrentados por mecanismos que garantam o atendimento ao público e
a prestação de tão importante serviço à sociedade.

De forma a reduzir o volume de atos praticados nas serventias
sem a correspondente receita e a assegurar a manutenção dos
prestadores do serviço, no caso os registradores civis de pessoas naturais,
permitindo que os mesmos façam frente às despesas do ofício, o art. 8º
da Lei nº 10.169/0016 determinou que os Estados e o Distrito Federal
estabelecessem formas de compensação aos registradores civis por atos
gratuitos por eles praticados.

15 CENEVIVA, Walter. Id. Ibid. p. 81.

16 Lei nº 10.169/00:
“Art. 8º Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, respeitado o prazo
estabelecido no art. 9º desta Lei, estabelecerão forma de compensação aos registradores
civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido
em lei federal.
Parágrafo único. O disposto no caput não poderá gerar ônus para o Poder Público.
Art. 9º Os Estados e o Distrito Federal deverão proceder à revisão das tabelas de emolumentos
atualmente em vigor, a fim de adaptá-las ao disposto nesta Lei, no prazo de noventa dias
contado da data de sua vigência.”
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A instituição de tal compensação deverá dar-se por meio de lei
do respectivo Estado. Embora a lei federal fixasse o prazo de noventa
dias para que a compensação fosse instituída, em função da remissão
do art. 8º ao prazo estabelecido no art. 9º do diploma legal, é notório que
diversos Estados não cumpriram a determinação legal, o que dificultou
ainda mais a situação dos registradores civis.

Nos Estados que já instituíram a compensação, a mesma tem
se dado, em regra, na forma de um fundo para o qual contribuem as
demais serventias notariais e de registro existentes no Estado,
proporcionalmente ao número e ao valor dos atos praticados.

7. Sanções pelo descumprimento à gratuidade

De forma a tornar efetivo o oferecimento da gratuidade no
registro civil de nascimento e óbito, bem como na extração de certidões,
a todos os que se dirigirem aos respectivos ofícios, a Lei nº 9.812, de 10
de agosto de 1999 promoveu alterações nas Leis nºs 6.015/73 e 8.935/
94, impondo sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento
das normas relativas à gratuidade.

Nesse sentido, foram incluídos os §§3º-A e 3º-B ao art. 30 da
Lei nº 6.015/7317. De acordo com o §3º-A, comprovado o
descumprimento da gratuidade do registro civil de nascimento e óbito ou
do fornecimento das respectivas primeiras certidões, estará o oficial
sujeito às penalidade previstas nos arts. 32 e 33 da Lei nº 8.935/94.

Portanto, poderão ser aplicadas pelo juízo competente, no caso
o juiz-corregedor da localidade, as penas de repreensão, multa, suspensão
por até noventa dias e até mesmo a perda da delegação, conforme a
gravidade do ato. Esclarece o art. 35 da Lei nº 8.935/94 que a perda da
delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de

17 Lei nº 6.015/73, com a redação alterada pela Lei nº 9.812/99:
“Art. 30.
.............................................................................
§ 3º-A. Comprovado o descumprimento, pelos oficiais de Cartórios de Registro Civil, do
disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos arts. 32 e 33 da
Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
§ 3º-B. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo
descumprimento, aplicar-se-á o disposto no art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de
1994.”
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decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo
competente, assegurado amplo direito de defesa ao oficial.

Acrescenta ainda o §3º-B do art. 30 da Lei nº 6.015/73, incluído
pela Lei nº 9.812/99, que esgotadas as penalidades constantes dos arts.
32 e 33 da Lei nº 8.935/94 e verificado novo descumprimento, estará o
oficial sujeito ao disposto no art. 39 da Lei nº 8.935/94, que trata das
hipóteses de extinção da delegação.

Para tanto, a Lei nº 9.812/99 acrescentou dispositivo à Lei nº
8.935/9418, que considera o descumprimento comprovado da gratuidade
estipulada pela Lei nº 9.534/97 motivo para a extinção da delegação ao
oficial de registro.

Nesse ponto, entendemos que o legislador apresentou situações
redundantes que podem levar à mesma solução, ou seja, a extinção da
delegação. De fato, entre as penalidades do art. 32, está a perda da
delegação, a qual surge como hipótese de extinção da delegação no art.
39. Ao mesmo tempo, o descumprimento da gratuidade pode sujeitar o
oficial à extinção da delegação.

Assim como a penalidade da perda da delegação, prevista no
art. 32 da Lei nº 8.935/94, uma aplicação direta da extinção da delegação,
com base no art. 39, VI do mesmo diploma legal, também dependeria de
processo administrativo em que se assegurasse a ampla defesa e o
contraditório ao oficial, sob pena de tal decisão ser afastada por ilegalidade
e cerceamento de defesa.

Dessa forma, inócuo o dispositivo constante do inciso VI do art.
39 da Lei nº 8.935/94, pois a conseqüência lógica do esgotamento das
penalidades do art. 32 da lei é a aplicação da pena de maior gravidade,
que é a perda da delegação, esta, por si só, uma das hipóteses de extinção
da delegação, constante do inciso V do art. 39.

18 Lei nº 8.935/94: “Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro
por:
...................................................
VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na Lei nº 9.534, de 10 de
dezembro de 1997.”
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8. Conclusão

Um Brasil mais justo passa pelo registro de todos os nascimentos
e óbitos e o fornecimento da certidão do respectivo ato, para que os
indivíduos sejam promovidos à categoria de cidadãos, exercendo seus
direitos assegurados pela Constituição e pela lei.

Assim, torna-se relevante a formulação das atuais políticas
públicas destinadas a promover o registro civil de todas as crianças que
ainda não passaram por tal procedimento, fornecendo-lhes seu primeiro
documento, aquele que lhe dará um nome e o direito a pleitear o exercício
da sua cidadania.

Nesse contexto, a isenção de emolumentos para o registro civil
de nascimento e óbito encontra-se plenamente adequada ao ideal de um
Brasil em que todas as pessoas encontram-se devidamente registradas,
resultando no primeiro passo em direção à plena cidadania.

Para garantir a aplicação de tal gratuidade, decidiu-se o legislador,
afinal, pela universalização da gratuidade, não sendo hoje necessário
alegar estado de pobreza em cartório para garantir o benefício. Além
disso, a lei estipulou penalidades a serem aplicadas ao registrador de
pessoas naturais que desrespeitar o direito à referida gratuidade.
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