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registro civil 
finalmente chega à era digital 

editorial

a gora é presente, após todas as tentativas e 
divagações de inserção digital, podemos admitir 
que chegou a hora do Registrador Civil paranaense 

demonstrar que está trinta passos à frente, uma vez que sua 
ferramenta de comunicação mais eficaz o Funarpen receberá 
os dados informatizados através das planilhas eletrônicas dos 
últimos 12 anos de existência da lei da gratuidade universal dos 
assentos de nascimentos e óbitos. 

O mês de dezembro de 2010 foi um marco histórico para 
toda a classe notarial e de registro representada por um Estado, 
uma vez que os Ofícios de Registro Civil de Pessoas Naturais 
estão encaminhando através de meio eletrônico os dados dos 
índices de nascimentos, casamentos, natimortos e óbitos ao 
Funarpen do mês de janeiro de 1998 até a presente data. Tarefa 
que não está sendo fácil aos Registradores, uma vez que diversas 
adaptações são necessárias em diversas comarcas, por exemplo: 
ofícios sem sistemas, serviços registrais desativados, equívocos 
em preenchimento e digitação nos sistemas, e ao mesmo 
tempo, uma tarefa de organização interna nos ofícios será uma 
verdadeira demonstração de competência do nosso Estado. 

A função do Funarpen é essa, ressarcir os atos praticados 
pelos Registradores Civis de Pessoas Naturais, mas o principal 
alcance será uma verdadeira demonstração de avanços 
tecnológicos da classe, que em momento oportuno poderá 
servir a toda sociedade, Poder Judiciário e demais órgãos de 
relacionamento institucional com a nossa categoria. 

O Funarpen nos últimos dois anos esteve presente em 15 
comarcas do Estado levando e informando sobre o formato 
digital, distribuindo mídia removível (pen-drive) aos colegas 
que não utilizam sistemas específicos do Oficio do Registro 
Civil das Pessoas Naturais. 

O ano de 2010 nos deu a sensação de ganho de um título 
brasileiro. Realmente nada mais justo do que aplicar o bordão 
utilizado pelas equipes que superaram muitas dificuldades no 
decorrer dos anos, obtendo o alcance da sobrevivência com 
dignidade, e que seja proclamado a todos meus colegas: 

GUERREIROS, GUERREIROS, 
TIME DE GUERREIRO,  

EIS AÍ PARA TODO O NOSSO TIME, A ESCUDERIA 
DO CORAÇÃO DE MAIS DE QUINHENTOS E 
QUARENTA REGISTRADORES CIVIS DE PESSOAS 
NATURAIS, QUE FAZEM, PARTICIPAM, MUITAS VEZES 
SEM SEREM CONSULTADOS, MUITAS VEZES SEM 
AGRADECIMENTOS PELO ESFORCO DEMONSTRADO 
EM DIVERSOS MUTIRÕES, UM BALCÃO USADO 
MUITAS VEZES DE FORMA OPORTUNISTA 
POR PESSOAS PÚBLICAS COM FINALIDADES 
ELEITOREIRAS, E MESMOS ASSIM, APRESENTAM, 
A TODA A SOCIEDADE PARANAENSE UM DOS MAIS 
BAIXOS ÍNDICES DE SUB REGISTRO DE NASCIMENTO 
DO BRASIL, E QUE NESTE MOMENTO, INAUGURAM 
JUNTO AO FUNARPEN, UM LOCAL CENTRALIZADOR 
DE DADOS PARA USUFRUTO DA POPULACÃO, UM 
MECANISMO PARA LOCALIZAR OS ASSENTOS DE 
CASAMENTOS, NASCIMENTOS E ÓBITOS, OU SEJA, O 
INÉDITO FUNARPEN COMPOSTO POR SUA CLASSE 
DE GUERREIROS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 
NATURAIS DO ESTADO DO PARANÁ TEM ESSE 
ORGULHO PARA OSTENTAR. 

RECONHEÇO A NECESSIDADE DE EVOLUIRMOS 
MUITO AINDA, TANTO NA ESFERA TECNOLÓGICA DO 
FUNDO, MAS NAS FORMAS DE SUSTENTABILIDADE DOS 
OFÍCIOS, MAS NÃO DÁ PARA DEIXAR DE COMEMORAR 
DE FORMA ENTUSIASMADA O RESULTADO DESTA 
ORGANIZAÇÃO QUE LENTAMENTE ATRAVESSA 
BARREIRAS E TRANSFORMA UMA CATEGORIA EM 
PARTE ESSENCIAL DA SOBERANIA NACIONAL COM 
DIGNIDADE, RESPEITO, E AGORA, AGILIDADE E 
EFICIÊNCIA. 

Ricardo Augusto de Leão
PRESIDENTE DO IRPEN 
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O desembargadOr rOgériO COelhO (CentrO) reCebeu em seu gabinete máriO martinelli, integrante da diretOria 
dO Furnapen; riCardO augustO de leãO, presidente dO irpen-pr; rObert JOnCzyk, presidente dO COnselhO 
diretOr dO Furnapen e da anOreg-pr; Os desembargadOres laurO augustO FabríCiO de melO e paulO habith; 
O diretOr dO departamentO da COrregedOria geral, marCO panissOn; e O COnsultOr de inFOrmátiCa márCiO 
nigrO (da esq. para a dir.).

corregedor geral da 
Justiça recebe representantes do 
fundo de apoio ao registro civil
Diretores da Anoreg-PR e do Irpen-PR apresentaram inovações 
tecnológicas relacionadas à interligação das serventias

institucional

o desembargador Rogério 
Coelho, Corregedor Ger-
al da Justiça, recebeu no 

dia 25 de outubro, o Conselho 
Diretor do Fundo de Apoio ao 
Registro Civil de Pessoas Natu-
rais (Funarpen), oportunidade 
em que lhe foram apresenta-
das inovações tecnológicas re-
lacionadas à aquisição de selos 
digitais, bem como à interli-
gação eletrônica das serventias 
extrajudiciais, cujos sistemas fo-
ram colocados à disposição da  
Corregedoria. 

Estiveram presente no encontro 
o presidente do Irpen-PR, Ricardo 
Augusto de Leão, o presidente da 
Anoreg-PR, Robert Jonczyk, que 
também preside do Conselho Dire-
tor do Furnapen-PR, o integrante da 
diretoria do Furnapen, Mário Mar-
tinelli, e o consultor de informática 
do Irpen-PR, Márcio Nigro. 

À convite do desembargador 
Rogério Coelho, participaram 
da reunião os desembargadores 
Lauro Augusto Fabrício de Melo 
e Paulo Habith.

O desembargadOr rOgériO COelhO (dir.) reCebeu dO 
presidente dO COnselhO diretOr dO Furnapen e presidente 
da anOreg-pr, rObert JOnCzyk, inFOrmações sObre 
selOs digitais e interligaçãO eletrôniCa das serventias 
extraJudiCiais
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governo federal lança novo 

modelo de certidões de 
segurança padronizadas para 

cartórios de todo o Brasil

jurídico

Ministério da Justiça assina convênio para fornecer papel de 
segurança a todos os cartórios de Registro Civil do País. Casa da 

Moeda divulga informações sobre como realizar pedidos dos novos 
formulários para certidões e seu cronograma de implantação.

Em 14 de dezembro de 2010 a Asso-
ciação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), a Associação 
dos Notários e Registradores do Brasil 
(Anoreg-BR) e instituições governa-
mentais, dentre elas a Casa da Moeda 
do Brasil firmaram convênio para que 
se estabeleça fornecimento gratuito de 
formulários padronizados para emissão 
de certidões do registro civil em papel 
de segurança.  

Este papel diferenciado contém 15 
instrumentos para evitar falsificação, 
inclusive com marca d`água. O Regis-
trador Civil de Pessoas Naturais pas-
sará a expedir as Certidões de Nasci-
mento, Casamento e Óbito no referido 
papel de segurança. O início das solici-
tações desses impressos de segurança 
para emissão de certidões se dará na 
Região Sul em 07 de fevereiro de 2011. 
A Casa da Moeda do Brasil, a partir da 
colocação do pedido no sistema, entre-
gará o impresso no prazo de 30 dias. 

A partir do momento que as serven-
tias receberem o novo impresso de se-
gurança, deverão utilizar somente este 
impresso para emissão das certidões de 
nascimento, casamento e óbito, além 
das 2ª vias. Para que as serventias pos-
sam solicitar os impressos de segurança 
a Casa da Moeda do Brasil disponibi-
lizou um sistema para solicitações de 
pedidos, impressão das certidões, e 
confirmações de recebimento, registro 
do uso do impresso, e de perdas, quan-
do houver.

O acesso ao sistema para as solicitações/
pedidos dos impressos de segurança, de-
verão estar de acordo com o cronogra-
ma que estabelece data para inicio dos 
trabalhos, ou seja, os cartórios de reg-
istro civil informatizados das capitais 
nordestinas serão os primeiros a serem 
atendidos, estes já podem fazer suas 
solicitações desde o dia 05/01/2011, 
em seguida, a partir de 12/01/2011 os 
cartórios de registro civil informati-
zados das capitais do norte, a partir 
de 17/01/2011 centro-oeste, a partir 
de 31/01/2011 sudeste, e finalizando 
a partir de 07/02/2011 os cartórios da 
região sul. (cronograma ao lado) 

As serventias deverão respeitar as 
datas estabelecidas no cronograma para 
iniciarem as suas solicitações. 

O ministrO da Justiça, luiz paulO barretO, FalOu 
sObre a impOrtânCia da uniFiCaçãO dO papel das 

Certidões de registrO Civil pela Casa da mOeda
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A solicitação do impresso de segurança 
deverá ser feita pelo preposto da serven-
tia por meio de rede segura via web, at-
ravés do sistema da Casa da Moeda do 
Brasil, denominado de CERTUNI, que fi-
cará disponível no site da Casa da Moeda 
(http://www.casadamoeda.gov.br). Feita a  
solicitação no sistema, os impressos serão 
expedidos no prazo de 30 dias as serventias. 
No site do IRPEN (www.irpen.org.br) é pos-
sível acessar o “Guia Rápido”, que explica 
detalhadamente o processo de solicitação das 
novas certidões.

Para quaisquer dúvidas, os telefones 
são: (21) 2414-2402, 2414-2402 e 2414-
2501 ou e-mail: segr@cmb.gov.br. Este 
endereço de e-mail está protegido contra 
SpamBots. Você precisa ter o JavaScript 
habilitado para vê-lo.  

Cartórios não informatizados receberão 
doação de computadores e impressoras 

O ministério informou ainda que a 
Casa da Moeda vai doar cerca de 1.200 
computadores, impressoras e cartuchos 
para os cartórios do País que ainda não 
são informatizados, para que todas as 
serventias possam emitir o novo doc-
umento no padrão oficial. Para estas 

serventias, o cronograma prevê o iní-
cio dos trabalhos a partir de 31/01/2011 
até 19/04/2011, pois estas dependem 
do recebimento dos kits de informática 
para iniciar o processo de solicitação 
dos impressos e emissão das certidões. 

Os equipamentos de informática so-
mente serão distribuídos para serventias 
identificadas como não informatizadas, 
conforme informações cadastrais forneci-
das pelo Ministério da Justiça e Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ, e confirmadas 
pela Casa da Moeda do Brasil. 

De acordo com o ministro Luiz Paulo 
Barreto, as mudanças são necessárias 
porque a atual certidão  é “frágil” e, em 
muitos estados, pode até ser emitida numa 
impressora caseira. 

De acordo com Ricardo Cunha Chi-
menti, da Corregedoria do CNJ, esse é o 
primeiro passo para a reorganização dos 
trabalhos prestados pelos cartórios de todo 
o país. “Não havia em âmbito nacional 
um controle que permitisse identificarmos 
onde estão e quais são os cartórios de reg-
istro civil existentes. O primeiro passo foi 
um cadastramento e hoje temos todos os 
cartórios do país devidamente numera-
dos.”   

INÍCIO PARA SOLICITAÇÕES DOS IMPRESSOS DE SEGURANÇA PARA
EMISSÃO CERTIDÕES
 Capital Interior
Região Informatizados Não

Informatizados
Informatizados Não Informatizados

NORDESTE 05/01/2011 31/01/2011 19/01/2011 21/02/2011

NORTE 12/01/2011 09/02/2011 26/01/2011 11/03/2011

CENTRO-
OESTE

17/01/2010 23/02/2011 31/01/2010 21/03/2011

SUDESTE 31/01/2011 15/03/2011 14/02/2011 05/04/2011

SUL 07/02/2011 29/03/2011 21/02/2011 19/04/2011</TR<
table> 
 
Obs: A Casa da
Moeda do Brasil
terá um prazo de 30
dias para a entrega
do impresso,
contados a partir da
colocação do pedido
no sistema. 
 
AS SERVENTIAS
DAS DEMAIS
REGIÕES SÓ
PODERÃO
REALIZAR OS
PEDIDOS
DENTRO DO
PRAZO
ESTABELECIDO
NO
CRONOGRAMA

 

A solicitação do impresso de segurança deverá ser feita pelo preposto da serventia por meio de rede
segura via web, através do sistema da Casa da Moeda do Brasil, denominado de CERTUNI, que ficará
disponível no site da Casa da Moeda (http://www.casadamoeda.gov.br), ou poderá ser acessado
diretamente pelo site da Arpen-SP (www.arpensp.org.br). Feita a solicitação no sistema, os impressos
serão expedidos no prazo de 30 dias as serventias. A Arpen-SP, por meio de seu site
(www.arpensp.org.br) divulgou um Guia Rápido do CERTUNI para facilitar o conhecimento dos
Oficiais sobre o novo mecanismo de pedidos de certidões.  

Para quaisquer dúvidas, os telefones são: (21) 2414-2402, 2414-2402 e 2414-2501 ou e-mail:
segr@cmb.gov.br. Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você precisa ter o
JavaScript habilitado para vê-lo.  
 
Cartórios não informatizados receberão doação de computadores e impressoras 

O ministério informou ainda que a Casa da Moeda vai doar cerca de 1.200 computadores, impressoras e
cartuchos para os cartórios do País que ainda não são informatizados, para que todas as serventias
possam emitir o novo documento no padrão oficial. Para estas serventias, o cronograma prevê o início
dos trabalhos a partir de 31/01/2011 até 19/04/2011, pois estas dependem do recebimento dos kits de
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portaria Interministerial 

no 3, de 31 dezembro de 2010 - 
estabelece o novo modelo de 

certidões de registro civil 

jurídico

SECRETARIA DE 
DIREITOS HUMANOS 

 
PORTARIA INTERMINISTERIAL No 3, 

DE 31 DEZEMBRO DE 2010 
 

Estabelece o modelo da certidão de nascimento.  
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA 

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E O 
MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o 
determinado na Lei 6.015/73 e no Decreto nº 
7.231 de 15 de julho de 2010, resolvem: 

Art. 1º A certidão decorrente do registro 
previsto no art. 29, inciso I, da Lei n º 6.015, 
de 1973, observará o modelo constante dos 
provimentos 02 e 03 da Corregedoria Nacional 
de Justiça, elaborados em conjunto com o 
Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República. 

Parágrafo único. A certidão de que trata o 
caput será emitida em impresso de segurança, 
confeccionado sob especificação técnica 
constante no Anexo I a esta Portaria, e que 
será distribuído pelo Ministério da Justiça aos 
cartórios de registro civil de pessoas naturais.   

Art. 2º Os dados da certidão de nascimento 
devem ser preenchidos nas posições explicitadas 
no Anexo II desta Portaria, ainda que emitidas 
por meio de sistema informatizado de registro 
eletrônico. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.  

PAULO DE 
TARSO VANNUCHI 

Ministro de Estado Chefe da Secretaria 
de Direitos Humanos 

 
LUIZ PAULO TELES 

FERREIRA BARRETO 
Ministro de Estado da Justiça 

ANEXO I 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 As certidões decorrente do registro 
previsto no art. 29, inciso I, da Lei n º 6.015, de 
1973, deverão observar o modelo constante dos 
provimentos 02 e 03 da Corregedoria Nacional 
de Justiça e utilizar impressos de segurança com 
as seguintes características técnicas:  
 Suporte: papel filigranado "Efígie da 
República", com gramatura de 94 ± 5 g/m², 
espessura de 125 ± 10 µm, alvura de 80% a 
85%, método: NBR NM ISO 2470, opacidade - 
mínima 85%, e em sua composição possuir 20% 
de fibras de madeira e 80% de fibras de algodão, 
e quando avaliado sob iluminação ultravioleta, 
não deverá apresentar alvejantes óticos em sua 
composição, estando isento de fluorescência. 
 Processo de impressão: Calcografia e 
Offset  
 Frente offset: Tarja, Textos e linhas, 
Microletras positivas e negativas, Fundo íris, 
Armas da República, Desenho estilizado do 
mapa do Brasil, Fundo numismático com as 
armas da república, fundo invisível com a 
palavra "AUTÊNTICO", visível sob lâmpada 
ultravioleta (U.V) com luminescência verde 
limão. 
 Frente calcografia: Rosácea contendo 
imagem latente com a palavra "BRASIL", texto 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL e 
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 
  Verso - Offset:  Fundo numismático com 
texto contínuo "CERTIDÃO DE REGISTRO 
CIVIL" Texto "Uso exclusivo para emissão de 
certidões de registro e transcrição de nascimento, 
casamento e óbito", Quadro de detalhamento de 
matricula. 
NUMERAÇÃO: seqüencial, composta de série 
(duas letras - AA) e 9 dígitos, impressa pelo 
processo inkjet. 
Ex: AA 000.000.000 

Fonte: DOU 
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tabela de emolumentos é 
reajustada no estado do paraná

institucional

Após oito anos de congelamento, atividade extrajudicial passará a ter valores 
reajustados para compensar os custos operacionais da prestação de serviço à população 

Prezado Registrador Civil de Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná,  

Inúmeros estudos, muitas sugestões 
aos Poderes Legislativo e Judiciário, 
tudo no afã de conscientizar os 
nossos dirigentes das necessidades 
prementes de reajustamento na tabela de 
emolumentos do foro extrajudicial, os 
anos se passaram, e a tabela congelada 
nos mantinha em dificuldades, nossas 
despesas só faziam aumentar, tais como, 
encargos trabalhistas cada vez maiores, a 
tributação do fisco municipal, estadual e 
federal cada vez mais intensa, e nós, os 
Agentes Delegados do Poder Público, 
obrigados pela legislação constitucional, 
infraconstitucional e pela nossa própria 
consciência, a prestarmos serviços de 
excelência, estávamos numa situação 
desesperadora.

Nossa intenção é, e sempre foi, a 
de prestarmos os serviços que nos são 
afeitos com esmero. Contudo, nosso 
esforço nesse intuito era desumano 
visto que dependíamos e dependemos, 
para nossa própria sobrevivência, 
da tabela de emolumentos que nos é 
imposta pelos Poderes Legislativo e 
Judiciário, tabela da qual estávamos 
e estamos atrelados e que há cerca de 
oito anos não era reajustada.  

A obtenção de reajuste se fazia 
extremamente necessário, urgente, 
principalmente para nossa classe 
de Registradores Civis das Pessoas 
Naturais, uma vez que carregamos 
nas costas a gratuidade em favor da 
cidadania. 

Pois bem, amigo registrador, a 
notícia é excelente, nossa luta de todos 
esses anos não foi em vão, fruto do 
esforço coletivo de toda a nossa classe, 
finalmente, obtivemos o reajuste na 

tabela de emolumentos que se encontrava 
sobremaneira defasada após os cerca de 
oito anos de congelamento. 

Todos estamos de parabéns pela nossa 
união, pelo empenho demonstrado, 
pela dedicação incansável dos 
dirigentes de nossa classe, mas a luta 
continua, não esmoreçamos jamais, 
pois ainda há muitos desafios a serem 
superados, muitas conquistas a serem 
empreendidas. 

Contem sempre com o IRPEN! 
Curitiba, 21 de janeiro de 2011.  

Ricardo Augusto de Leão
Presidente 
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resolução n° 130 do cnJ 

altera a aplicação da lei 11.441/2007
Em razão de emenda constitucional que permitiu o divórcio direto, Conselho 

reformulou artigo sobre a conversão da separação em divórcio 

jurídico

Resolução n° 130, 
de 30 de setembro de 2010

Altera dispositivos da Resolução nº 
35, de 24 de abril de 2007, que disciplina 
a aplicação da Lei nº 11.441/07 pelos 
serviços notariais e de registro. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o que foi 
deliberado pelo Plenário do Conselho 
Nacional de Justiça na sua 112ª 
Sessão Ordinária, realizada em 14 de 
setembro de 2010, no julgamento do 
Pedido de Providências nº 0005060-
32.2010.2.00.0000; 

JS

R E S O L V E: 
Art. 1º. O artigo 52 da Resolução CNJ 

n. 35 passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

Art. 52. Os cônjuges separados 
judicialmente, podem, mediante escritura 
pública, converter a separação judicial 
ou extrajudicial em divórcio, mantendo 
as mesmas condições ou alterando-as. 
Nesse caso, é dispensável a apresentação 
de certidão atualizada do processo judicial, 
bastando a certidão da averbação da 
separação no assento do casamento. 

Art. 2º. Fica revogado o artigo 53 da 
Resolução n. 35.  

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Ministro Cezar Peluso



Revista do IRPEN - n.º 06 - Setembro a Dezembro de 2010 

9
Irpen-pr promove o 
III seminário de trabalho 
registral civil em Umuarama

capacitação

Mais de 70 pessoas compareceram à 3ª edição do evento promovido pelo Instituto que 
objetiva qualificar juridicamente e levar novidades legislativas e institucionais aos associados

Umuarama (PR) - Registradores e Notários 
da região de Umuarama e Maringá reuniram-
se no último dia 18 de setembro, na cidade de 
Umuarama para a realização do III Seminários 
de Trabalho Registral, promovido pelo Instituto 
do Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado Paraná, que tem como objetivo 
levar aos associados as principais novidades 
legislativas e institucionais da atividade, assim 
como promover o aperfeiçoamento doutrinário 
por meio de palestras jurídicas. 

O encontro realizado no Hotel Caiuá, e 
que reuniu cerca de 70 pessoas, contou com 
a participação do deputado federal Osmar 
Serraglio (PMDB-PR), reeleito para o 
quarto mandato com mais 121 mil votos, que 
falou aos notários e registradores da região 
sobre a importância da representatividade 
institucional da atividade no Congresso 
Nacional. “Vocês hoje possuem uma 
importante representatividade na Câmara 
Federal, pois vejo semanalmente os diretores 
que os representam nas salas do Congresso 
Nacional, trabalhando pelo avanço da 
categoria”, disse.

Segundo o deputado federal, que 
integra a Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, é 
cada vez mais importante que a atividade 
esteja continuamente em Brasília-DF 
para atuar junto aos deputados. “Cerca 
de 80% das matérias aprovadas pelo 
Congresso Nacional são aprovadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, por 
isso é preciso que vocês nos ajudem, 
pois temos o compromisso de atuar 
como vigilante provocado da atividade, 
acompanhando as principais matérias 
que tratam dos temas notariais e de 
registro”, afirmou.

Serraglio que participou de todo o 
momento de abertura do III Seminário de 
Trabalho Registral, recebeu uma medalhas 
do Irpen-PR por seu trabalho em prol 
dos registradores civis paranaense, e foi 
homenageado pelo vice-presidente do 
Instituto, Arion Toledo Cavalheiro Júnior. 
“O deputado federal Osmar Serraglio é 
uma bandeira de dignidade no Congresso 
Nacional, um homem de princípios e 

auditóriO lOtadO aCOmpanha O iii semináriO de trabalhO 
registral prOmOvidO pelO irpen-pr na Cidade de umuarama
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“é uma deCisãO inédita, evOlutiva 
quandO FOram iniCiadOs Os 

prOCessOs de retiFiCaçãO. só 
nãO entendO pOr que nós nãO 

pOdermOs analisar e FazermOs 
as retiFiCações nO lugar dO 

JudiCiáriO, Já que temOs Fé públiCa 
e respOnsabilidade Civil. sempre 

que hOuver desJudiCializaçãO, 
temOs que apOiar”

Fernando Abreu 
Costa Junior

assessor jurídico do Irpen-PR

valores, que representa um ícone daqueles que tratam 
a política da forma mais justa, honesta e voltada aos 
interesses do cidadão e do País”, afirmou.

A mesa composta pelo presidente do Irpen-PR, 
Ricardo Augusto De Leão, pelo vice-presidente, 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior, pelo deputado 
federal, Osmar Serraglio, e pelos assessores jurídicos 
Fernando Abreu Costa Júnior e Carla Concepcion 
Zanella Kantek, além da Registradora de Umuarama, 
Elaine Magalhães Souza Vasconcelos, e do assessor 
de tecnologia, Márcio Raphael de Araújo Santos 
Nigro, conduziu o evento ao longo do dia, e esteve 
sempre à disposição dos participantes para o 
esclarecimento de todas as dúvidas.

Abrindo o evento, o presidente do Irpen-PR 
destacou o trabalho realizado pelos registradores civis 
paranaenses, que já promoveram a ampla erradicação 
do sub-registro no Estado e que agora caminham a 
passos largos para a completa informatização dos 
serviços. “Este é a partir de agora o nosso principal 
foco, nossa principal luta, sem a qual não poderemos 
estar prontos para atender as demandas do Governo e 
da sociedade”, disse. “Investir cada vez mais no serviço 
digital, nas formas de comunicação eletrônica, aliado 
à segurança que notários e registradores oferecem a 
sociedade é um passo crucial para estarmos no topo 
do desenvolvimento de nossa atividade”, afirmou.

Coube ao vice-presidente do Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, realizar a apresentação do 
deputado federal Osmar Serraglio a quem qualificou 
“como um legislador ímpar no Congresso Nacional, 
responsável pela edição de leis que visam o bem 
estar da sociedade e do cidadão brasileiro”.

A registradora civil de Umuarama, Elaine 

“esta iniCiativa dO irpen-pr 
está sendO muitO impOrtante 
para a nOssa atividade, pOis 

trazem esClareCimentOs sObre 
tudO O que está aCOnteCendO 

na esFera pOlítiCa e 
instituCiOnal da nOssa 

atividade e que para nós aCaba 
FiCandO um pOuCO distante”

Idelfonso Kello  
Registrador Civil e 
Tabelião de Notas 

Substituto de Roncador

“iniCiativas COmO esta 
valOrizam demais 
a nOssa atividade, 

prinCipalmente Os CartóriOs 
pequenOs que estãO distantes 

dOs grandes 
CentrOs e tem mais diFiCuldade 
em ter aCessO às inFOrmações 

que atingem a nOssa atividade”
Cláudio Roberto 

Bly Carneiro  
Registrador Civil e Tabelião de 
Notas de Pontal do Paraná-PR

O deputadO Federal Osmar 
serragliO FalOu aOs registradOres 

Civis sObre a atuaçãO dOs 
representantes da entidade na 

Câmara Federal
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Magalhães Souza Vasconcelos, dirigiu-
se ao púlpito para saudar a presença de 
todos no evento e destacar a importância 
do evento promovido pelo Irpen-PR na 
cidade. “O Irpen-PR está de parabéns 
por esta iniciativa, de trazer às regiões 
mais afastadas do centro do Estado os 

principais acontecimentos e novidades 
jurídicas que diretamente afetam o 
desenvolvimento da classe registral”.
Palestras jurídicas debatem registro 
de estrangeiros e novidades legislativas

O “Traslado do Registro de Nascimento 
Lavrado no Estrangeiro à Luz da 

“O irpen-pr está de 
parabéns pOr esta iniCiativa, 
que muitOs esClareCimentOs 

prOpOrCiOnOu a tOdOs 
Os partiCipantes. FOi um 

enCOntrO que mesClOu 
aspeCtOs instituCiOnais COm 
dOutrináriO da atividade e 

issO FOi primOrdial”
Elaine Magalhães 

Souza Vasconcellos
Registradora Civil de 

Umuarama

“aChei maravilhOsO este 
eventO. a estrutura, as 

pessOas que nOs atenderam e 
prinCipalmente a qualidade das 
inFOrmações que nOs passaram, 

que trOuxeram impOrtantes 
esClareCimentOs para a nOssa 

atividade”
Maria Aparecida 

Ferreira Machado  
Registradora Civil e Tabeliã de 
Notas Substituto de Serra dos 

Dourados

“este enCOntrO FOi muitO 
impOrtante, muitO bOm mesmO 

para a nOssa atividade, 
que está sendO bastante 

exigida pelO pOder públiCO. 
é uma OpOrtunidade 

úniCa de aprimOramentO e 
aperFeiçOamentO dOs serviçOs 

que prestamOs”
Samira Aparecida 

Boing  
Registradora Civil e Tabeliã de 

Notas de Mirador

O deputadO Federal reeleitO Osmar serragliO FOi hOmenageadO pelO viCe-presidente dO 
irpen-pr, ariOn tOledO CavalheirO JúniOr (dir.), e pelO presidente da entidade, riCardO 

augustO de leãO (esq.), durante semináriO realizadO em umuarama
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Constituição Federal” foi tema 
do III Seminário do Irpen-PR, 
apresentado por Carla Concepcion 
Zanella Kantek, bacharel em 
Direito pela Universidade Federal 
do Estado do Paraná (UFPR), 
especialista em Processo Civil 
pela Unisul e servidora da Justiça 
Federal do Trabalho no TRT9.

Carla fez uma breve 
introdução sobre a 
nacionalidade, explicando as 
diferenças entre a nacionalidade 
primária e a secundária e 
quem são brasileiros natos. 
A palestrante pontuou ainda 
a Lei de Registro Públicos e o 
Código de Normas do Paraná 
a respeito do tema. “Quem não 
registra em repartição oficial 
deve cumprir requisitos, como 
legalização dos dados pelos 
cônsules brasileiros, tradução e 
registro no cartório de Títulos e 
Documentos”, informou Carla.

A Alteração de Nome com 
Adoção de Nome de Família 
do Padrasto ou Madrasta foi 
apresentada por Fernando Abreu 
Costa Junior, assessor jurídico 
do Irpen, que explicou a atual 
redação do artigo 57, parágrafo 
8º da Lei 6.015/73. Segundo 
o palestrante, o enteado ou a 
enteada, com motivo, pode 
requerer ao juiz a averbação do 
nome de família d seu padrasto 
ou madrasta em seu registro, 
desde que todos concordem e 
sem prejuízos aos apelidos de 
família.

Os participantes também 
puderam realizar suas perguntas 
e sanar as suas dúvidas, como 
por exemplo, sobre o acréscimo 
de sobrenome no casamento por 
ambas as partes e sobre a emissão 
de segunda via de certidão que, 
quando na época do registro, o 
Município ainda era Distrito, ou 
seja, se o Oficial deve colocar na 
segunda via Distrito ou Município.

O III Seminário de Trabalho 
Registral Civil debateu ainda a 
questão envolvendo o Regime 

de Bens no casamento e na união 
estável e a responsabilidade 
civil dos agentes delegados 
no Registro Civil das Pessoas 
Naturais. Fernando Abreu Costa 
Junior, assessor jurídico do 
Irpen, iniciou sua apresentação 
explicando aos presentes o 
que é responsabilidade civil, 
mostrando os elementos da 
responsabilidade civil e seus 
excludentes.

“Responsabilidade Civil é 
um dever jurídico sucessivo 
que surge para recompor o 
dano decorrente da violação de 
um dever jurídico originário. É 
necessária que haja uma relação 
de causa e efeito entre a conduta 
do agente e o dano para que 
surja o dever de reparação”, 
afirmou o palestrante.

Em seguida, falou 
sobre as diferenças entre 
a responsabilidade civil 
subjetiva e objetiva, da 
responsabilidade civil 
do Estado e das ações 
judiciais propostas contra 
o Estado, a serventia e o 
agente delegado, além de ter 
apresentado alguns exemplos 
de jurisprudências a cerca do 
tema no país.

“A responsabilidade 
estatal funda-se no princípio 
da legalidade, isonomia e 
igualdade de todos perante a 
lei, evitando que alguns sejam 
onerados mais que os outros. 
Consequentemente, temos que 
o Estado arcará com a obrigação 
de indenizar o dano causando 
pelo funcionamento do Poder 
Público”, explicou Fernando.

O III Seminário de Trabalho 
Registral Civil do Irpen 
debateu ainda as “Novidades 
Legislativas - Lei 12.100, 
de 27/11/2009 e Lei 12.133, 
de 17/12/2009”, tendo como 
palestrante Fernando Abreu 
Costa Junior, assessor jurídico 
do Instituto. Sobre a Lei 12.100, 
que trata da retificação de atos, 

palestras JurídiCas dOs assessOres 
dO irpen-pr detalharam as últimas 

alterações legislativas que aFetaram 
a atividade JurídiCa de nOtáriOs e 

registradOres
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Fernando observou que esta lei 
foi o início da desjudicialização 
dos processos no Judiciário.

“É uma decisão inédita, 
evolutiva quando foram 
iniciados os processos de 
retificação. Só não entendo por 
que nós não podermos analisar 
e fazermos as retificações no 
lugar do Judiciário, já que temos 
fé pública e responsabilidade 
civil. Sempre que houver 
desjudicialização, temos que 
apoiar”, comentou Fernando.

Já sobre a Lei 12.133, 
que trata da habilitação de 
casamento, o palestrante 
mostrou sua indignação a 
respeito das habilitações 
realizadas pela internet. “Como 
fazer pela internet, se o Oficial 
lê e explica os regimes de bens 
para as partes, por exemplo? 
No entanto, reconheço que o 
objetivo é a simplificação dos 
procedimentos, atendendo a 
demanda social, viabilizando 
a formalização das uniões 
conjugais, impedindo a 
formação de uniões informais”, 
afirmou Fernando.

“Contudo, a lei deveria 
reconhecer a atividade do 
Registrador Civil como 
profissional do Direito, dotado 
de fé pública e submetido 
ao princípio da legalidade, 
deixando a este a atribuição de 
verificar o atendimento à lei. 
O Registrador Civil tem, além 
de fé pública, especialização 
e está presente em todos os 
municípios. Quem melhor que 
o Registrador Civil para decidir 
o que deve ou não ser feito?”, 
completou.

 Tecnologia é destaque 
no evento de Umuarama
“Comunicação Digital entre 

Ofícios” foi um dos assuntos 
discutidos durante o III Seminário 
de Trabalho Registral Civil do 
Irpen. Márcio Raphael de Araujo 
Santos Nigro, responsável pela 

área de tecnologia do Instituto, 
apresentou aos registradores civis 
presentes os pontos importantes 
que levaram a criação da planilha 
eletrônica do Funarpen, bem como 
sua evolução. “O que buscamos 
é um método de ressarcimento 
mais eficaz, rápido e correto, 
evitando assim as duplicidades 
e erros operacionais”, enfatizou 
Márcio.

De acordo com o palestrante, 
após um ano e meio de 
estudo junto às empresas 
desenvolvedoras de softwares 
para cartórios, foram feitas 
adaptações nos sistemas. 
Vale lembrar que o programa 
elaborado pelo Funarpen não 
substitui os já existentes e 
oferecidos por essas empresas. 
Trata-se apenas de um 
sistema básico, distribuído 
gratuitamente. “Quase 90% 
dos atos estão sendo enviados 
eletronicamente, mas não 
nos esquecemos dos que não 
possuem sistema eletrônico. 
Hoje, estamos totalmente 
direcionados a estes cartórios”, 
disse.

Para os que já possuem 
sistemas próprios nas serventias, 
e que ainda não possuem o método 
integrado eletronicamente, é 
necessário solicitar maiores 
esclarecimentos com a 
empresa prestadora de serviços 
contratada pela serventia. O 
objetivo é tornar mais eficaz 
a identificação dos atos do 
“Programa Paraná em Ação”, 
“Programa Justiça nos Bairros”, 
e o ressarcimento aos cartórios 
que emitiram certidões para 
outros cartórios que estão em 
atendimento ao “Programa 
Paraná em Ação”.

Para as serventias que 
não possuem sistemas 
internos, foi disponibilizado 
um sistema exclusivamente 
para preenchimento e 
encaminhamento dos Atos em 
modo Eletrônico. Esse sistema 

O viCe-presidente da entidade, ariOn 
tOledO CavaheirO JúniOr, realizOu 
apresentçãO nO semináriO
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está instalado em pen drive, que permite 
a utilização em qualquer computador e 
conta ainda com manual operacional 
de utilização. Segundo Márcio, 136 
cartórios já receberam o pen drive até o 
mês de maio deste ano, além de 89,23% 
do total de atos do Estado terem sido 
encaminhados eletronicamente.

Márcio informou ainda que o 
Funarpen está padronizando os e-mails, 
que já serão utilizados em julho para 
solicitação de selos, sendo que entre 
setembro e outubro será o único método 
para a solicitação, e será canal único de 
comunicação entre o cartório e o fundo.

“A ideia é disponibilizar um canal 
centralizado e organizado para a troca de 
comunicações ou solicitação de certidões 
entre os cartórios de Registro Civil, em 
substituição às comunicações realizadas 
por carta registrada encaminhadas pelos 
correios. Será possível ainda visualizar as 
comunicações enviadas pela Corregedoria 
Geral de Justiça”, explicou. “Quando 
a intranet for acessada, será informado 
automaticamente quanto as mensagens 
ou e-mails existentes na caixa postal da 
serventia. O método é semelhante ao 
que existe no mensageiro do Tribunal de 
Justiça”, completou Márcio.

Sobre o selo digital, o palestrante explicou 
que o projeto piloto será iniciado no dia 14 
de junho deste ano em dois cartórios de 
Registro Civil de Curitiba e até o final do mês 
de junho, com os cartórios distribuidores. 
O projeto tem como finalidade gerar com 
eficácia os selos, de forma digital, garantindo 
segurança, autenticidade e comprovação 
legal, onde o número de identificação será 
único e exclusivamente se referirá ao Serviço 
Registral ou Notarial em questão. O Funarpen 
disponibilizará ainda um sistema que não 
dependerá de internet para funcionar. “O selo 
contará com a natureza do ato praticado, data 
do ato, livro, folha e termo, características 
exclusivas do ato (dados de busca) e data de 
emissão do ato”, afirmou.

Quanto a certificação digital, Márcio fez 
uma breve pincelada sobre a importância 
e para que serve, suas utilizações e as 
vantagens da documento eletrônico. 
Explicou ainda o que é uma assinatura 
digital e o que é um certificado digital. 
Após a explanação de diversos exemplos 
práticos de utilização do certificado 
digital, como a declaração do importo 
de renda e a obrigatoriedade da DOI, 
Márcio atendeu as dúvidas dos presentes 
a respeito do que é preciso para se obter 
um certificado digital.

O COnsultOr da área de teCnOlOgia dO irpen, márCiO raphael de arauJO santOs nigrO, FalOu sObre as 
iniCiativas prOmOvidas pela entidade nO meiO eletrôniCO
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Irpen-pr fecha ciclo de 
seminários registrais
na cidade de guarapuava

capacitação

Entidade realizou a 4ª edição do projeto que leva informações jurídicas, 
institucionais e tecnológicas aos registradores civis paranaenses

partiCipantes lOtaram O auditóriO dO hOtel em guarapuava para 
aCOmpanhar mais um semináriO prOmOvidO pelO irpen-pr

Guarapuava (PR) – O Instituto de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen-PR) promoveu 
no mês de novembro, na cidade de 
Guarapuava, o IV Seminário de Trabalho 
Registral Civil, com o objetivo de levar 
ao conhecimento dos registradores civis 
de todo o Estado as principais ações 
institucionais da entidade, assim como 
as mudanças jurídicas e legislativas que 
diretamente afetam a atividade.

Cerca de 60 pessoas lotaram o auditório 
do hotel Kuster para acompanhar as 

apresentações que duraram todo o 
dia de sábado (06.11) e permitiram 
ampla participação dos presentes, que 
esclareceram suas dúvidas jurídicas, 
assim como fizeram propostas de ações 
que poderão ser implementadas pela 
entidade em 2011.

Coube ao presidente da entidade, 
Ricardo Augusto e Leão, realizar a 
abertura do encontro detalhando as ações 
institucionais e políticas que a entidade tem 
trabalhado junto às entidades estaduais e 
nacionais da categoria. “Estamos em um 



www.irpen.org.br

16
momento de grandes mudanças para a nossa atividade, tanto 
jurídicas como políticas, portanto é cada vez mais importante 
uma atuação constante das entidades representativas em 
nível nacional”, disse o presidente.

Em seguida, o registrador civil de Guarapuava, Romero 
Santos Lima, deu as boas vindas aos participantes do 
encontro, destacando a importância da participação efetiva 
de cada registrador civil paranaense. “Nossos representantes 
em Brasília-DF estão se sacrificando por nós e precisamos dar 
nosso respaldo, apoiando as ações da entidade, valorizando 
nossa atividade e aprimorando nossos conhecimentos”, 
destacou.

Carla Concepcion Zanella Kantek, bacharel em Direito 
pela Universidade Federal do Estado do Paraná (UFPR), 
especialista em Processo Civil pela Unisul e servidora da 
Justiça Federal do Trabalho no TRT9, realizou a primeira 
apresentação jurídica do evento, destacando o tema “Traslado 
do Registro de Nascimento Lavrado no Estrangeiro à Luz 
da Constituição Federal”. Logo em seguida, o Irpen-PR 

O viCe-presidente dO irpen-pr, ariOn tOledO 
CavalheirO JúniOr, realiza apresentaçãO 

durante O eventO da entidade em guarapuava

palestras téCniCas e JurídiCas levaram impOrtantes inFOrmações aOs 
registradOres que partiCiparam dO semináriO em guarapuava
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realizou uma Assembléia Geral Extraordinária para prestação de 
contas da entidade a seus associados.

O tema seguinte envolveu os principais assuntos nacionais que 
tratam da atividade. O vice-presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, falou sobre as últimas ações promovidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o Provimento n° 13, que 
trata dos registros em maternidades. “São mais de 600 projetos que 
tramitam no Congresso Nacional e envolvem a nossa atividade, por 
isso é muito importante que tenhamos uma força legislativa atuante e 
abastecida, para que possam nos defender de muitos projetos absurdos 
que inviabilizam a atividade”, disse.

Arion também destacou alguns projetos que tramitam e que 
são benéficos para a atividade, como o que estabelece a carreira 
para notários e registradores, o dos concursos e o que permite que 
mudanças de outros atos da vida civil da pessoa sejam anotados no 
registro de nascimento.

Carla fez uma breve introdução sobre a nacionalidade, explicando 
as diferenças entre a nacionalidade primária e a secundária e quem 
são brasileiros natos. A palestrante pontuou ainda a Lei de Registro 
Públicos e o Código de Normas do Paraná a respeito do tema. 
“Quem não registra em repartição oficial deve cumprir requisitos, 
como legalização dos dados pelos cônsules brasileiros, tradução e 

registro no cartório de Títulos e 
Documentos”, informou Carla.

A “Alteração de Nome com 
Adoção de Nome de Família 
do Padrasto ou Madrasta” foi 
apresentada por Fernando Abreu 
Costa Junior, assessor jurídico do 
Irpen, que explicou a atual redação 
do artigo 57, parágrafo 8º da Lei 
6.015/73. Segundo o palestrante, 
o enteado ou a enteada, com 
motivo, pode requerer ao juiz a 
averbação do nome de família 
d seu padrasto ou madrasta em 
seu registro, desde que todos 
concordem e sem prejuízos aos 
apelidos de família.

Fechando o evento, Márcio 
Raphael de Araujo Santos 
Nigro, responsável pela área de 
tecnologia do Instituto, falou sobre 
o tema “Comunicação Digital 
entre Ofícios” e apresentou aos 
registradores civis presentes os 
pontos importantes que levaram a 
criação da planilha eletrônica do 
Funarpen, bem como sua evolução. 
“O que buscamos é um método 
de ressarcimento mais eficaz, 
rápido e correto, evitando assim as 
duplicidades e erros operacionais”, 
enfatizou Márcio.

O anFitriãO dO eventO, rOmerO santOs 
lima, registradOr Civil de guarapuava
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cartório modelo surge no 

norte do estado do paraná

institucional

Em novas instalações, 2° Cartório de Registro Civil investe em comodidade aos usuários, 
na valorização de seus funcionários e em atendimento diferenciado ao cidadão

a bela FaChada dO 2° CartóriO de registrO Civil de maringá, que 
aCumula Os serviçOs dO 6° tabeliOnatO de nOtas da Cidade

Maringá  (PR) – O norte do Estado 
do Paraná tem como uma das cidades 
referência de sua região o município de 
Maringá. Pólo econômico, cultural e 
tecnológico do Estado, a cidade com cerca 
de 320 mil habitantes pode-se orgulhar 
também de possuir um dos cartórios 
mais estruturados e conceituais do 
Estado, modelo para as demais serventias 
paranaenses.

À sua frente, a Oficiala Maria 
Regina Pereira Boeira, uma entusiasta 
da atividade extrajudicial e ativa 
colaboradora do Instituto de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen-PR). “Desde o início 
do Irpen-PR, quando não possuíamos 
recursos nem estrutura alguma, 
caminho ao lado dos meninos em sua 
luta de reconhecimento e de busca de 
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a OFiCiala maria regina pereira bOeira, respOnsável pela administraçãO dO 2° CartóriO 
de registrO Civil e 6° tabeliOnatO de nOtas da Cidade de maringá

dignidade para a nossa profissão”.
Maria Regina trabalha no cartório 

desde os 18 anos e, ao lado de seus 
25 funcionários, criou uma ambiente 
familiar que reflete-se no atendimento 
cordial e eficaz à população que utiliza 
os serviços registrais e notariais da 
serventia. “Tenho funcionários com 
15, 20 anos de trabalho e que são a 
alma deste cartório, reconhecido 
pela população como um espaço de 
cidadania e resolução de conflitos”, 
destaca a Oficiala.

As novas instalações da serventia 
primam pelo ambiente claro, fácil 

identificação dos serviços e estrutura 
confortável para o atendimento ao 
cidadão. Para quem utiliza os serviços 
de registro civil há um balcão exclusivo 
para os serviços, com baias individuais, 
sistemas de senhas e atendimento 
privativo para os clientes que aguardam 
sentados a lavratura de assentos ou a 
expedição de certidões.

Os serviços notariais, como os 
de autenticação de documentos e 
reconhecimento de firmas, são realizados 
em balcão separado, com guichês 
específicos e sistema de senha próprio. 
Os atos de escrituras e procurações são 

CuidadOs COm Os detalhes. arquivO da serventia COnta COm livrOs enCadernadOs 
e em ótimO estadO de COnservaçãO. etiquetas substituem Os esCritOs nem sempre 

legíveis. nO detalhe, banheirO adaptadO para deFiCientes
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realizados por uma equipe especializada, no segundo andar do prédio, local 
onde ainda estão localizadas a refinada sala de casamentos e o escritório da 
Oficiala, com vista total da serventia.

Bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Paraná, Maria Regina 
revela sua dedicação à população de Maringá no zelo em que conserva 
cada ato registrado no cartório. “Gerações inteiras de famílias passaram 
pelos registros deste cartório, o que faz com que tenhamos uma enorme 
responsabilidade com a história da cidade”, diz, retumbando seu vínculo 
eterno com a cidade de Maringá.

setOr destinadO aOs serviçOs de registrO Civil de pessOas naturais. atendimentO realizadO em 
baias individuais FavOreCe O COnFOrtO e a privaCidade dO usuáriO
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trabalhO nO balCãO de Firmas da serventia administrada pela OFiCiala maria regina pereira bOeira: 

estímulO aO desenvOlvimentO prOFissiOnal

vista panOrâmiCa e dO planO FrOntal das instalações dO 
2° CartóriO de registrO Civil de maringá, mOdelO de exCelênCia nO estadO dO paraná

nO andar superiOr da serventia está lOCalizadO O setOr de 
esCrituras e prOCurações, COm equipe FOCada na exCelênCia nO 

atendimentO aO Cliente
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arpen-Brasil abre inscrições 

para o 18° congresso nacional 
do registro civil de pessoas 

naturais (conarci 2011)

nacional

Evento ocorrerá entre os dias 16 e 18 de fevereiro na cidade de Belo Horizonte 
(MG). Conheça a Programação Provisória e faça já a sua inscrição. 

o 18° Congresso Nacional do Registro 
Civil de Pessoas Naturais (Conarci 
- Belo Horizonte) será realizado nos 

dias 16, 17 e 18 de fevereiro, na cidade de Belo 
Horizonte - MG.  

O evento promovido pela Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil) tem como objetivo reunir Oficiais 
de Registro Civil de todos os Estados brasileiros 
para debaterem assuntos relacionados à classe, 
por meio de palestras e conferências.  

A expectativa é reunir cerca de 300 pessoas, 
dentre inúmeros participantes de notório 
saber jurídico, constituído de autoridades da 
área especializada, advogados, magistrados, 
representantes dos poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, titulares e funcionários 
da atividade notarial e de registro, assim como 
estudantes de Direito. 

 
Inscrição 

O valor para inscrição de congressista é de R$ 
250,00, e para o acompanhante é de R$ 150,00. 
O valor da inscrição não inclui hospedagem e 
transporte.  

Após preencher todos os dados do formulário 
de inscrição e clicar em “salvar inscrição”, você 
receberá, por email, em até 48 horas, o boleto 
para pagamento do valor da inscrição. 

Após a confirmação do pagamento, a Arpen-
Brasil encaminhará pelo e-mail cadastrado a 
confirmação da inscrição. 

Informações sobre as inscrições com Joana 
ou Nilza pelo telefone (31) 2129-6016 ou (31) 
2129-6016.  

Para efetuar sua inscrição acesse o site da 
Arpen-Brasil (www.arpenbrasil.org.br)

Hospedagem e passagem aérea 
Exodus ViagEns E Turismo 

reservas: Renata ou PatRícia 
Renata@exodus.tuR.bR / PatRicia@exodus.tuR.bR 

Telefones: (31) 2125-3939 ou (31) 2125-3939 

local:
HoTel ouro minas: avenida cRistiano Machado, 
4001 - belo hoRizonte/MG
HTTp://www.ouRoMinas.coM.bR/ 

HoTel ouro minas*****: 
aPto sinGle standaRd  r$ 209,00 
aPto double standaRd  r$ 239,00 
aPto tRiPlo standaRd  r$ 298,00

aPto sinGle luxo  r$ 239,00
aPto duPlo luxo  r$ 274,00
aPto tRiPlo luxo  r$ 343,00

suite executiva sinGle  r$ 334,00
suite executiva double r$ 384,00
obs.: adicionaR 5% de iss, R$ 3,00 taxa de tuRisMo e 
R$ 25,00 de café da Manhã PoR Pessoa PoR dia.

veja ouTras opções de Hospedagem:
brisTol la place*** (LocaLizado a 3 minuTos do HoTEL 
ouro minas)
sinGle    r$ 219,00
double    r$ 249,00
tRiPlo    r$ 279,00
obs.: inclui café da Manhã - adicionaR 5% de iss e R$ 2,20 
de taxa de tuRisMo/dia

HoTel Wimbledon*** (LocaLizado no cEnTro dE BELo 
HorizonTE a 20 minuTos do HoTEL ouro minas)
aPto sinGle   r$ 138,00
aPto duPlo   r$ 158,00
obs: adicionaR 5% de iss - inclui café da Manhã
valores promocionais aTé  o dia 25 de 

janeiro (Terça-feira) direTamenTe 
com a eXodus viagens e Turismo 

reservas: Pablo ou caRol
Pablo@exodus.tuR.bR ou caRol@exodus.tuR.bR

Telefone: (31) 2125-3939
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PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA
16 de fevereiro - Quarta-feira

15h00 às 18h30 Credenciamento
19h00   Solenidade de abertura
19h30   Palestra Magna: O papel do Registrador Civil na sociedade
20h00   Coquetel de abertura com apresentação  
   do humorista Saulo Laranjeira

17 de fevereiro - Quinta-feira
10h00   Palestra (tema): Lei do Divórcio
11h00   Palestra:  
   A realidade do registro civil nos diversos Estados da União
12h00   Almoço
14h00   Painel de debates: Sirc e Serc - Desafios para o registrador civil
15h30   Coffee break
16h00   Palestra:  
   As novas tecnologias para os serviços notariais e de registro
17h00   Palestra: Associativismo
   A importância da política classista para os notários e registradores
20h00   Festa de confraternização (Show com a banda Skorpius)

18 de fevereiro - Sexta-feira
10h00   Palestra (tema): União Estável X Casamento
11h00   Palestra
12h00   Encerramento

Informações sobre o evento 
Pelo email comunicacao@arpenbrasil.org.br ou pelos telefones  
(31) 2129-6000 / (31) 2129-6000 / (31) 2129-6016 / (31) 2129-6016. 
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rogério portugal Bacellar 

é reeleito presidente da anoreg-Br

institucional

o paranaense Rogério 
Portugal Bacellar foi 
reeleito presidente 

da Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil 
(Anoreg-BR), no último dia 
17 de novembro. A eleição 
ocorreu durante a realização 
do “XII Congresso Brasileiro 
de Direito Notarial e de 
Registro”, que se encerra 
nesta quinta-feira (18) no 
Hotel Tambaú, em João 
Pessoa, Paraíba. Bacellar 
foi reconduzido ao cargo de 
presidente, através de eleição 
direta, obtendo quase 84% 
dos votos. Esse é o terceiro 

mandato de Bacellar que vai 
de 2011 até 2014.

Disputavam as eleições 
duas chapas – “Integração e 
Modernidade”, encabeçada 
por Rogério Portugal 
Bacellar e “Anoreg pra 
frente”, com o registrador 
Robson Alvarenga à frente. 
Participaram da votação 
notários e registradores 
presentes no XII Congresso 
de Notários e Registradores 
do Brasil.

Veja a Chapa Integração 
e Modernidade que fica 
na presidência da Anoreg 
Brasil entre 2011 e 2014:

 Atual presidente foi escolhido por imensa maioria durante a realização do 
XII Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro em João Pessoa-PB

DIRETORIA
Presidente: Rogério Portugal Bacellar - PR 
Primeiro Vice-Presidente: Cláudio Marçal Freire - SP 
Segundo Vice-Presidente: Maurício Leonardo - MG 
Vice-Presidente de Notas: Laura Ribeiro Vissotto - SP 
Vice-Presidente de Registro de Contratos Marítimos: José Augusto Pontes Moraes - PA 
Vice-Presidente de Protesto de Títulos: Léo Barros Almada - RJ 
Vice-Presidente de Registro de Imóveis: Luis Gustavo Leão Ribeiro - DF 
Vice-Presidente de Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas: 
Paulo Roberto de Carvalho Rêgo - SP 
Vice-Presidente de Registro Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas: 
Mário de Carvalho Camargo Neto - SP 
Vice-Presidente de Registro de Distribuição: Márcio Baroukel de Souza Braga - RJ 
Secretário-Geral: Germano Carvalho Toscano de Brito - PB 
Primeiro–Secretário: Ary Jose de Lima - SP 
Segundo-Secretário: Alan José dos Santos Borges - RJ 
Primeiro –Tesoureiro: Mc Arthur di Andrade Camargo - DF 
Segundo-Tesoureiro: Vanuza de Cássia Arruda - MG

CONSELHO FISCAL
Membro Titular: Estelita Nunes de Oliveira - SE 
Membro Titular: Luiz Geraldo Correia da Silva - PE 
Membro Titular: José Borges da Cruz - PR 
Primeiro Suplente: Rainey Barbosa Alves Marinho - AL 
Segundo Suplente: Sergio Afonso Manica - RS 
Terceiro Suplente: Airene Jose Amaral de Paiva -

O registradOr Civil e tabeliãO 
de nOtas paranaense, rOgériO 
pOrtugal baCellar é reeleitO 

presidente da anOreg-br


