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Código de Normas: registro civil 
avança no Estado do Paraná

 Entrou em vigor no mês 
de dezembro o Código de Nor-
mas da atividade extrajudicial 
no Estado do Paraná. O texto, 
uma compilação de normas 
antes espraiadas em decisões, 
provimentos e resoluções estad-
uais e nacionais, apresenta aos 
registradores civis paranaenses 
um conjunto completo do que 
há de mais atual nas normas 
regulamentadas em nosso Esta-
do e também na esfera federal, 
tornando-se uma fonte eficaz de 
consulta diária a todo colega.
 Embora ainda necessite 
de aperfeiçoamentos, já sugeri-
dos pelo Irpen-PR, o novo Código 
de Normas traz em seu bojo uma 
série de iniciativas necessárias 
ao aprimoramento da prestação 
de serviços pelo cartórios, de-
burocratizando procedimentos 
e agilizando processos internos 
nas unidades, assim como facili-
tando a solução de problemas que 
atingem os usuários dos serviços 
extrajudiciais.
 Também ressalte-se a 
parceria firme e constante esta-
belecida pelo Irpen-PR e pelas 
entidades coirmãs com a atual 
administração do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná. 
Nas diversas reuniões nas quais 
o Irpen-PR esteve presente ao 
longo de 2013, que muitas vezes 
se estendiam até tarde da noite, 
o órgão correicional sempre se 

mostrou aberto às propostas 
apresentadas, privilegiando a 
visão de quem trabalha diutur-
namente com a prática da ativi-
dade, tornando assim a nova 
norma muito mais adaptada à 
realidade dos cartórios e às de-
mandas do usuário.
 Nesta seara, a Corregedo-
ria Geral da Justiça do Estado do 
Paraná, em um esforço digno de 
nota, esteve lado a lado com o Ir-
pen-PR na realização dos últimos 
três Seminários de Trabalho Re-
gistral, nas cidades de Londrina, 
Maringá e Umuarama, demonst-
rando todo o seu apreço e consid-
eração ao esforço da entidade em 
levar ao maior número de regis-
tradores as principais inovações 
introduzidas pelo Código de Nor-
mas. Em dezembro, o Seminário 
online, aberto a todos os registra-
dores, fechou com chave de ouro o 
trabalho de disseminação da nova 
normatização.
 Finalizando este breve 
editorial, ressalto a parceria 
firmada com a atual adminis-
tração do TJ-SP, na pessoa de 
seu presidente, desembarga-
dor Guilherme Luiz Gomes, 
que recebeu a diretoria da en-
tidade para tratar de projetos 
conjuntos envolvendo o TJ-PR 
e o Irpen-PR. Para este esforço, 
que se iniciará em 2014, con-
vido todos os registradores ci-
vis paranaenses para estarem 

ao nosso lado e se irmanarem 
neste trabalho de valorização e 
engrandecimento da atividade 
registral.

 Me despeço desejando 
a todos um Feliz Natal e um 
Ano Novo de paz, saúde e 
prosperidade.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR
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Irpen-PR e presidência do TJ-PR
debatem projetos para o Registro Civil
Órgão de cúpula do Poder Judiciário planeja ações estratégicas em 
parceria com a entidade representativa dos registradores paranaenses

Curitiba (PR) - O Instituto de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) 
se reuniu no dia 11 de novembro com o presiden-
te do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-
-PR), desembargador Guilherme Luiz Gomes, 
para tratar da elaboração de um projeto conjunto 
de cidadania visando à completa erradicação do 
subregistro de nascimento no Estado do Paraná.

Participaram do encontro o presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, o presi-
dente da Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Ricardo Augusto 
de Leão, o presidente da Associação dos Notários 
e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR), 
Robert Joncyzk, e o secretário geral da Arpen-
-Brasil e ex-presidente do Irpen-PR, Dante Ramos 
Júnior. Também estiveram presentes o assessor 
jurídico do Instituto, Fernando Abreu Costa Jú-
nior, e a secretária executiva, Bianca Kulapski.

Durante a reunião o presidente do TJ-PR 
destacou a importância da ação para a popula-
ção mais carente do Estado. “O Paraná possui um 
dos menores índices de subregistro do País, cer-
ca de 1,8%, mas queremos erradicar este proble-

ma, que acarreta falta de cidadania à população 
mais carente do Estado”, disse. “Vamos nos con-
centrar nos munícipios com menores IDH (Ín-
dice de Desenvolvimento Humano) do Estado e 
levar o Registro Civil à estas pessoas”, afirmou.

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Ca-
valheiro Júnior, destacou os novos projetos de sua 
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L Representantes do Registro Civil paranaense durante 

reunião com a presidência do TJ-PR

“O Paraná possui um 
dos menores índices 

de subregistro do País, 
cerca de 1,8%, mas 

queremos erradicar este 
problema, que acarreta 

falta de cidadania 
à população mais 

carente do Estado”, 
desembargador 
Guilherme Luiz 

Gomes, presidente do 
TJ-PR

4



gestão, que visam levar caravanas do Registro Ci-
vil aos diferentes municípios paranaenses, como a 
emissão de segundas vias de registro e os casamen-
tos comunitários. “Esta seria mais uma ação que 
faríamos dentro deste projeto de levar o Registro 
Civil até os locais mais distantes e frágeis do Esta-
do”, explicou Arion, que ainda abriu a possibilida-
de de outras ações, como as de reconhecimento de 
paternidade serem executadas durante o mutirão.

“Ver o extrajudicial trabalhar lado a lado com 
o judicial em benefício da população é um antigo 

desejo do Tribunal e acredito que faremos um gran-
de projeto conjunto visando à melhoria das condi-
ções de vida da população mais carente do Paraná”, 
afirmou o desembargador Guilherme Luiz Gomes.

Ricardo Augusto de Leão lembrou de antigas 
parcerias realizadas entre os registradores civis pa-
ranaenses e o Judiciário do Estado e colocou a en-
tidade nacional à disposição do TJ-PR. “Experiên-
cias de projetos como este podem ser futuramente 
expandidas a outras unidades da Federação, tornan-
do esta aproximação entre o judicial e o extrajudi-
cial cada vez mais constante e eficaz”, afirmou.
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LO presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior apresenta 

propostas ao desembargador Guilherme Luiz Gomes, presidente do TJ-PR

“Ver o extrajudicial 
trabalhar lado a lado com 
o judicial em benefício da 

população é um antigo 
desejo do Tribunal e 

acredito que faremos um 
grande projeto conjunto 
visando à melhoria das 

condições de vida da 
população mais carente do 
Paraná”, desembargador 
Guilherme Luiz Gomes, 

presidente do TJ-PR

Irpen-PR participa de reunião 
na sala da presidência 

do TJ-PR para definir ações 
estratégicas de combate 

ao subregistro no Estado

www.irpen.org.br - Revista do Irpen-PR - nº 13 - setembro a dezembro de 2013

5



 “Os registradores, aqui 
no Estado do Paraná, 

têm procurado de todas 
as formas cumprir bem 

com a sua missão de levar 
o Registro Civil a todo 

cidadão”
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Revista do Irpen-PR - Qual a importância do 
projeto de cidadania que o TJ-PR fará com o 
Irpen-PR?
Desembargador Guilherme Luiz Gomes - O Tri-
bunal de Justiça, em parceria com o Irpen-PR e 
com a Anoreg-PR, pretende lançar um projeto 
neste sentido. Toda criança tem direito ao Regis-
tro Civil com a finalidade de erradicar o subre-
gistro em todo o Estado do Paraná. Hoje, graças 
ao trabalho dos registradores civis e da Correge-
doria da Justiça, nós temos índice muito baixo, 

1,8% de crianças não têm registro. 
Com esse trabalho nós pre-

tendemos zerar este 
índice em todo o 

Estado do Paraná.

Revista do Irpen-PR – Como avalia a importân-
cia do trabalho dos cartórios para a sociedade?
Desembargador Guilherme Luiz Gomes - Eu fui 
juiz em comarcas pequenas, do interior do Esta-
do, como Matelândia e conheço o trabalho dos 
inventários do extrajudicial, todos imbuídos de 
sentimentos da prestação do melhor serviço para 
a sociedade. Os registradores, aqui no Estado do 
Paraná, têm procurado de todas as formas cum-
prir bem com a sua missão de levar o Registro Ci-
vil a todo cidadão. Esse novo projeto vai mapear 
as regiões do Estado em que possa haver criança 
sem registro, começando pelos municípios que têm 
menor índice de desenvolvimento humano. A Ga-
zeta do Povo publicou os 10 municípios que têm o 
menor IDH do Paraná, sendo que o município que 
tem o menor IDH é Doutor Ulisses, que fica a 150 
km de Curitiba. Tunas do Paraná, que também 
é próximo de Curitiba, também tem IDH baixo. 
Esses municípios serão examinados no sentido de 
adotar medidas e ações que possam levar o Regis-
tro Civil a todas as crianças destas localidades.

Revista do Irpen-PR – Quando este projeto 
terá início?
Desembargador Guilherme Luiz Gomes -  Fa-
remos uma nova reunião entre todos os servi-
dores e magistrados que compõem o projeto e 
no início de 2014 começaremos efetivamente. 

“Toda criança tem o direito 
ao Registro Civil”
Desembargador Guilherme Luiz Gomes, novo presidente do TJ-PR, fala à Revista 
do Irpen-PR e foca projetos sociais em parceria com o registrador civil paranaense
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Existe a necessidade de fazer o levantamento e 
o mapeamento das regiões do Estado em que o 
índice de falta de registro seja mais acentuado, 
para que possamos chegar a esses lugares e fa-
zer o registro civil das crianças paranaenses.

Revista do Irpen-PR - Qual a importância do 
trabalho conjunto do foro judicial com o extra-
judicial em benefício do cidadão e a sociedade?
Desembargador Guilherme Luiz Gomes – Esta-
mos todos envolvidos nesse compromisso da pres-
tação do serviço judiciário da melhor qualidade 
para o povo do Paraná. A importância é conscien-

tizar-se do trabalho de cada um: do juiz, do servi-
dor, do registrador, do notário e de que todos de-
vem ter sempre em mente o interesse público que 
é a finalidade maior da administração pública.

 “Graças ao trabalho dos 
registradores civis e da 

Corregedoria da Justiça, 
nós temos índice muito 
baixo, 1,8% de crianças 

não têm registro”

Projeto e-certidões é tema de 
reunião do Irpen-PR na CGJ-PR

O Instituto de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR) esteve reunido no dia 13 de 
novembro, na sede do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Paraná (TJ-PR), com a 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Paraná (CGJ-PR) para apresentar os 
resultados do projeto e-certidões, norma-
tizado pelo Provimento n° 239 do órgão e 
que entrou em vigor no início deste ano.

Também estiveram presentes ao en-
contro representantes do Fundo de Apoio 
ao Registro Civil do Estado do Paraná (Fu-
narpen) e da Associação dos Notários e Re-
gistradores do Estado do Paraná (Anoreg-
-PR). Durante o encontro, o desembargador 
Corregedor Eugênio Achille Grandinetti 
solicitou que o Irpen-PR disponibilizasse 

um endereço eletrônico para que fosse en-
caminhados pedidos de localização de as-
sentos oriundos de juizados, população e ór-
gãos do Governo: crc@e-certidoes.com.br .

Para o ex-presidente do Irpen-PR, Ri-
cardo Augusto de Leão “o desenvolvimento 
sustentável é que dará condições para o  Re-
gistrador Civil  atingir o  nível máximo de 
excelência no projeto”. A opinião foi compar-
tilhada pelo desembargador Grandinetti. “O 
e-certidões é um portal que tem a caracterís-
tica de desenvolvimento sustentável para o 
Registrador Civil, prova disso é a eficiência 
e a praticidade em que é apresentado”, afir-
mou. “Para a população o resultado é a aces-
sibilidade e a celeridade em um sistema que 
racionaliza o caminho para a obtenção de 
uma segunda via de certidão”, finalizou.

Irpen-PR apresenta as evoluções do projeto e-certidões 
em reunião na Corregedoria Geral da Justiça
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7



CNJ publica orientação sobre 
escrituração do Livro Diário 
Auxiliar da Receita e da Despesa
ORIENTAÇÃO CORREGEDORIA Nº 06.
Orienta sobre a escrituração do Livro Diário 
Auxiliar da Receita e da Despesa previsto no 
Provimento nº 34/2013 da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça.

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTI-
ÇA em exercício, MINISTRA MARIA CRIS-
TINA PEDUZZI , no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 13 do Pro-
vimento nº 34/2013, da Corregedoria Nacional de 
Justiça, que trata da manutenção e escrituração 
de Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa 
pelos responsáveis pelas delegações do serviço 
extrajudicial de notas e de registro;

CONSIDERANDO a notícia, trazida pela Asso-
ciação dos Notários e Registradores do Brasil - 
Anoreg-BR, de dúvidas decorrentes da possibili-
dade do Juiz Corregedor Permanente determinar 
glosas nos lançamentos promovidos no referido 
Livro;

CONSIDERANDO a consulta formulada pela 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Ron-
dônia no PP nº 3596-65.2013 (Evento 83);

CONSIDERANDO que o Livro Diário Auxiliar 
da Receita e da Despesa previsto no Provimento 
nº 34/2013 não substitui livro contábil revisto em 
legislação fiscal;
CONSIDERANDO que compete aos notários 
e registradores promover o gerenciamento ad-
ministrativo e financeiro do serviço público de-

legado, inclusive no que diz respeito às despe-
sas de custeio, investimento e pessoal (art. 21 da 
Lei nº 8.935/94), mas observando o disposto nos 
arts. 30, incisos V e XIV, e 31, incisos I, II, III e V, 
da Lei nº 8.935/94;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de 
entendimento uniforme sobre o tema, para evitar 
que divergências de interpretação prejudiquem a 
correta aplicação do Provimento nº 34/2013, da 
Corregedoria Nacional de Justiça;

RESOLVE:

Art. 1º. Esclarecer às Corregedorias Gerais da Justiça, 
aos Juízes Corregedores, ou Juízes que na forma da 
organização local forem competentes para a fiscaliza-
ção dos serviços, e aos responsáveis pelas delegações 
do serviço extrajudicial de notas e de registro, que:
I. o Livro de Registro Diário Auxiliar previsto no 
Provimento nº 34/2013 não se confunde e não subs-
titui livro contábil previsto em legislação fiscal;
II. a escrituração do Livro Diário Auxiliar deve 
representar a receita e as efetivas despesas decor-
rentes da prestação do serviço público delegado;
III. são consideradas despesas passíveis de lan-
çamento no Livro Diário Auxiliar todas as de-
correntes de investimentos, custeio e pessoal que 
forem promovidas, a critério do titular da delega-
ção, para a prestação do serviço público delega-
do. Dentre outras, consideram-se despesas decor-
rentes da prestação do serviço:
a. locação de bens móveis e imóveis utilizados 
para a prestação do serviço, incluídos os destina-
dos à guarda de livros, equipamentos e restante 
do acervo da serventia;
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b. contratação de obras e serviços para a conser-
vação, ampliação ou melhoria dos prédios utili-
zados para a prestação do serviço público;
c. contratação de serviços, inclusive terceiriza-
dos, de limpeza e de segurança;
d. aquisição de móveis, utensílios, eletro-
domésticos e equipamentos mantidos no 
local da prestação do serviço delegado, in-
clusive os destinados ao entretenimento dos 
usuários que aguardam pela prestação do 
serviço e para a manutenção de refeitório;
e. aquisição ou locação de equipamentos (hard-
ware), de programas (software) e de serviços de 
informática, incluídos os de manutenção presta-
dos de forma terceirizada;
f. formação e manutenção de arquivo de seguran-
ça;
g. aquisição de quaisquer materiais utilizados na 
prestação do serviço, incluídos os utilizados para 
a manutenção das instalações da serventia;
h. plano individual ou coletivo de assistência 
médica e odontológica contratado com entida-
de privada de saúde em favor dos prepostos e 
seus dependentes legais, assim como do titular 
da delegação e seus dependentes legais caso se 
trate de plano coletivo em que também incluí-
dos os prepostos do delegatário;
i. despesas trabalhistas com prepostos, incluídos 
vale alimentação, vale transporte e quaisquer outros 
valores que integrem a respectiva remuneração;
j. custeio de cursos de aperfeiçoamento téc-
nico ou formação jurídica fornecidos aos 
prepostos ou em que regularmente inscri-
to o titular da delegação, desde que voltados 
exclusivamente ao aprimoramento dos co-
nhecimentos jurídicos, ou, em relação aos 
prepostos, ao aprimoramento dos conheci-
mentos em sua respectiva área de atuação;
k. encontrando-se a delegação vaga, o 
valor que for recolhido a título de Im-
posto Sobre Serviço - ISS devido pela 
prestação do serviço extrajudicial.

Art. 2º. Esclarecer que as glosas a que se refere 
o art. 13 do Provimento nº 34/2013, da Correge-
doria Nacional da Justiça, consistem em determi-
nações de exclusão de lançamentos de despesas 
contidas no Livro Diário Auxiliar, a serem reali-
zadas pelo Juiz Corregedor Permanente mediante 
decisão fundada que, a requerimento do respon-
sável pela delegação, ficará sujeita ao reexame 
pelo respectivo Corregedor Geral da Justiça.

Parágrafo único. O requerimento de reexame da 
decisão determinativa de glosa deverá ser formu-
lado no prazo de recurso administrativo previsto 
na Lei de Organização Judiciária local ou, caso 
inexista, no prazo de 15 dias contados da ciência 
da decisão determinativa da glosa.

Art. 3º. Reiterar que ao responsável por delegação 
vaga é defeso contratar novos prepostos, aumentar 
salários dos prepostos já existentes na unidade, ou 
contratar novas locações de bens móveis ou imó-
veis, de equipamentos ou de serviços, que possam 
onerar a renda da unidade vaga de modo continua-
do, sem a prévia autorização do respectivo Tribunal 
a que estiver afeta a unidade do serviço. Todos os 
investimentos que comprometam a renda da unida-
de vaga deverão ser objeto de projeto a ser encami-
nhado para a aprovação do respectivo Tribunal de 
Justiça (art. 4º da Resolução CNJ nº 80/2009 e deci-
são prolatada pelo Ministro Gilson Dipp no Evento 
4289 do PP nº 000384-41.2010.2.00.0000).

Art. 4º. Determinar o encaminhamento de cópia 
desta Orientação às Corregedorias Gerais da Jus-
tiça dos Estados e do Distrito Federal, inclusive 
para que dêem ciência aos Juízes Corregedores 
Permanentes e aos responsáveis pelas unidades 
do serviço extrajudicial de notas e de registro.

Brasília - DF, 25 de novembro de 2013.
MINISTRA MARIA CRISTINA PEDUZZI 
Corregedora Nacional de Justiça, em exercício
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Registro Civil de qualidade 
na cidade de Umuarama
Acumulado ao Registro de Imóveis, atividade reúne condições de investir 
em modernas instalações e bom atendimento à população da região

Umuarama (PR) – Instalado em 1955, após se 
emancipar do município de Cruzeiro do Oeste, o 
Registro Civil de Umuarama, administrado pela 
registradora Elaine Magalhães Souza Vasconcellos 
também acumula em seu portifólio de prestação de 
serviços a especialidade de Registro de Imóveis. 

Acumulação esta que, quando determina-
da pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Paraná (CGJ-PR), causou certa preocupação 
para então registradora imobiliária. “Fui até 
Curitiba, conversar no Tribunal, pois pensava 
que o Registro Civil deveria ser acumulado no 
Notas, mas eles foram firmes em afirmar que o 
registrador é quem tem que atuar em unidades 
registrais”, lembra Elaine.

Passado o susto inicial, Elaine passou a 
investir na instalação da nova serventia. Em um 
imóvel conjugado ao de onde está o Registro de 
Imóveis, criou toda a estrutura para a prestação 
do novo serviço. Hoje, com o auxílio de seis fun-
cionárias, atende toda a demanda da população de 
cerca de 120 mil habitantes, de Umuarama e mais 
os habitantes dos municípios vizinhos, que che-
gam a totalizar mais de 200 mil pessoas.

A unidade conta com um amplo balcão 
onde é realizado o atendimento às primeiras so-
licitações dos usuários, que dispõe de sistema de 
senhas e assentos para aguardarem o atendimen-
to. No setor interno do cartório, está o arquivo de 
livros e as estações de trabalhos das funcionárias 
responsáveis pelos pedidos de certidões. Com uma 
entrada própria a serventia dispõe de uma ampla 
e decorada sala para a realização de casamentos.

“Hoje o Registro Civil já faz parte de mim”, 
diz Elaine. “Dentre as atribuições é aquela mais 
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A equipe de trabalho do Registro Civil de Umuarama, responsável pelo 
atendimento à população do município

“O Funarpen é uma 
benção para o Registro 

Civil, pois veio equacionar 
uma situação que estava 
se tornando insustentável 

em todo o Estado em 
razão da gratuidade 

universal sem qualquer 
tipo de compensação”, 

Elaine Magalhães Souza 
Vasconcellos, registradora 

civil em Umuarama
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A registradora Elaine 
Magalhães Souza Vasconcellos, 

responsável pelo registro civil 
e imobiliário da cidade de 

Umuarama

Espaço reservado para as 
celebrações de casamento no 

Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Umuarama

A fachada do Cartório de Registro 
Civil de Umuarama com a equipe de 

trabalho coordenada pela registradora 
Elaine Magalhães Souza Vasconcellos

humana, a que mais oferece contato com o público 
e portanto a mais democrática, pois não difere as 
pessoas com ou sem recursos, por classe social”, 
afirma. “Mas também é aquela na qual temos que 
ter a maior atenção, pois as demandas muitas ve-
zes são levadas ao Judiciário, até pela falta de co-
nhecimento dos usuários”, disse.

Com uma média de 100 nascimentos e 70 
óbitos mês, a serventia instalada em 1955 passa 
por um amplo processo de informatização, com 
os assentos sendo digitalizados para remessa ao 
Funarpen. “Investimos em tecnologia para que o 
Registro Civil esteja, dentro das possibilidades, no 
mesmo patamar do serviço imobiliário”, diz Elai-
ne. “O Funarpen é uma benção para o Registro 
Civil, pois veio equacionar uma situação que esta-
va se tornando insustentável em todo o Estado em 
razão da gratuidade universal sem qualquer tipo 
de compensação”, finalizou.  

“Dentre as atribuições é 
aquela mais humana, a 

que mais oferece contato 
com o público e portanto a 

mais democrática, 
pois não difere as pessoas 
com ou sem recursos, por 

classe social”, 
Elaine Magalhães Souza 

Vasconcellos, registradora 
civil em Umuarama

Cartório: REGISTRO CIVIL 
Registrador: ELAINE MAGALHAES 

SOUZA VASCONCELLOS
Endereço: AVENIDA AMAPÁ , 3595

Cidade/UF: UMUARAMA - PR
Cep: 87.504-280

Telefone: (44) 3622-1178
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Cartório de Registro Civil 
modelo na cidade de Maringá
Bela cidade do norte do Paraná conta com serviços especializados de uma 
das unidades mais modernas e bem instaladas do Estado

Maringá (PR) – Além de arborizada, aprazível e 
elegante, a cidade de Maringá, no norte do Estado 
do Paraná, pode se orgulhar de contar com um dos 
mais belos e eficientes cartórios de Registro Civil do 
Estado. Administrado desde 2009 pela registradora 
gaúcha Cintia Maria Scheid, a unidade possui insta-
lações amplas, modernas e equipadas para oferecer 
a melhor prestação de serviço à população de cerca 
de 400 mil habitantes do município.

No entanto, para chegar às belas instalações 
atuais, com decoração de bom gosto, ambiente 
clean e arborizado, foi necessário realizar uma 
ampla reformulação no antigo imóvel da unida-
de. “Partimos do zero aqui. Trabalhava dia e noi-
te para poder colocar o cartório de pé”, lembra 
Cintia. “Investimos em uma ampla reformulação 
tecnológica, de mobiliário e de equipamentos para 
que pudéssemos interligar as estações e oferecer 
condições mínimas de trabalho aos funcionários”, 
relata a registradora.

Hoje o usuário dispõe de uma ampla baia 
para atendimento, com cinco mesas voltadas para 
o Registro Civil e outras quatro para o Tabeliona-
to de Notas, cada uma com um sistema de senhas 
próprio. Na entrada da unidade, uma funcionária 
faz uma pré-seleção do serviço que será requerido 
pelo usuário e realiza as orientações necessárias 
para dar agilidade ao atendimento. “Encontramos 
uma fórmula que deu certo, recuperando o Regis-
tro Civil e colocando em ordem o cartório, para 
agora podermos trabalhar a pare de Notas”, expli-
cou o Oficial Substituto, Fabian Marcelo Garcia.

O amplo corredor de serviços especiali-
zados do 1° Registro Civil e 5° Tabelionato de 

A fachada do 
1° Registro Civil e 

5° Tabelionato de Notas da 
cidade de Maringá

C
A
R
T
Ó
R
I
O
S

P
A
R
A
N
A
E
N
S
E
S Com entrada própria e estacionamento para os clientes, 

o 1° Registro Civil de Maringá conta com espaço 
diferenciado e decorado para a realização de cerimônias
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A registradora Cintia Maria Scheid, 
ao lado do Oficial Substituto, Fabian 

Marcelo Garcia, investimento em 
instalações de qualidade para 

atendimento ao público

Notas da cidade de Maringá possui ainda duas 
baias onde estão os escreventes responsáveis pe-
los serviços notariais (escrituras e procurações), 
uma sala de conferência de escrituras e outra 
destinada à reuniões com clientes que buscam 
serviços mais privativos. Uma entrada lateral, 
com estacionamento destinado aos usuários do 
serviço leva a uma casa especial onde são reali-
zadas as celebrações de casamentos.

“Quando fui aprovada no concurso imagi-
nei ficar em Curitiba ou na região metropolitana 
da Capital até que vim aqui e conheci Maringá”, 
disse Cintia. “A cidade oferece uma excelente 
logística, infraestrutura de qualidade, serviços 
de educação e saúde exemplares, o que fez com 
que optássemos por ficar aqui”, relembra a re-
gistradora, que agora passa a investir na enca-
dernação dos livros.

“Já fizemos vários investimentos no pro-

 “Investimos em uma 
ampla reformulação 

tecnológica, de mobiliário 
e de equipamentos 

para que pudéssemos 
interligar as estações 
e oferecer condições 
mínimas de trabalho 
aos funcionários”, 

Cintia Maria Scheid, 1ª 
registradora civil 

em Maringá

Cartório: 1o OFICIO DE REGISTRO 
CIVIL E 5o TABELIONATO DE NOTAS 

Registrador: CINTIA MARIA SCHEID
Endereço: RUA PADRE GERMANO JOSÉ 

MAYER, 565
Cidade/UF: MARINGA / PR
Cep: 87.010-280 - Telefone:

(44) 3304-7166
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Os diferenciados e amplos setores de atendimento 
do 1° Registro Civil de Maringá

cesso de informatização dos registros e agora 
estamos pouco a pouco reencadernando alguns 
livros que estão muito desgastados”, diz Cíntia, 
que conta com 25 funcionários treinados para su-
prir a demanda local. “Estamos com uma equipe 
de qualidade, treinada e motivada, o que permi-
te uma prestação de serviço cada vez melhor ao 
usuários dos serviços registrais e notariais aqui 
em Maringá”, finaliza a Oficiala. 
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Corregedoria-Geral da Justiça do Paraná 
apresenta novo Código de Normas

O corregedor-geral da Justiça, desembarga-
dor Lauro Augusto Fabrício de Melo, acompanha-
do do corregedor, desembargador Eugenio Achille 
Grandinetti apresentou no dia 22 de outubro, em 
seu gabinete, a edição do novo Código de Normas 
da Corregedoria – Geral da Justiça do Estado do 
Paraná. A nova edição foi idealizada em parceria 
com a Associação dos Notários e Registradores 
do Estado do Paraná (Anoreg-PR), uma vez que 
trata exclusivamente do Foro Extrajudicial.

"A grande maioria das normas foram 
reavaliadas e modernizadas, o que facilitará 
muito o nosso dia a dia na formalização dos 
procedimentos", Ricardo Augusto de Leão, 

diretor da Anoreg-PR
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De acordo com o desembargador Lauro Fabrí-
cio de Melo os trabalhos que duraram em torno de 
um ano e meio representam uma grande conquista 
que normatiza toda a matéria do foro extrajudicial 
e auxilia nos trabalhos dos operadores do direito e 
dos agentes delegados. A normatização atende os 
seguintes cartórios e serviços: notários e registrado-
res, registro civil de pessoas naturais, registro civil 
de pessoas jurídicas, registro de imóveis, serviços de 
tabelionatos de notas e tabelionato de protestos e tí-
tulos, inclusive dos serviços distritais.

Para o diretor da Anoreg, Ricardo Augusto 
de Leão, o novo Código de Normas é uma atua-
lização que ajuda e contribui diretamente nos 
ofícios como material de apoio para os cartórios. 

“Muitas mudanças de lei, provimentos e ofícios 
circulares estão todos compilados em forma de 
artigos no novo Código. Todas as normas foram 
reavaliadas e modernizadas, o que facilitará mui-
to o nosso dia a dia na formalização dos procedi-
mentos.” Ainda de acordo com o diretor, todos os 
cartórios do Estado receberão a nova edição nos 
próximos dias.

Presentes também ao ato os juízes auxilia-
res da corregedoria Carlos Maurício Ferreira e 
Vânia Maria da Silva Kramer; a assessora jurídica 
Simone Ribeiro Gama Trichesos; os diretores da 
Anoreg – Mário Martinelli, Cláudio Roberto Bley 
Carneiro, além do editor da J.M. Livraria Jurídica 
e Editora – Juraci Moreira.
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Por Fernando Abreu Costa Júnior, assessor jurídico do Irpen-PR e Carla 
Concepción Zanella Kantek, advogada

Código de Normas – 
Conheça as principais mudanças

1 - CASAMENTO

A) Exposição de Motivos
-Os itens relativos ao casamento de menores 
de idade foram reformulados para deixarem 
claro que se referem à situação de necessidade 
de autorização dos genitores para casamentos de 
menores que atingiram a idade núbil -entre 16 e 
18 anos - nos termos do artigo 1.517 e seguintes 
do Código Civil.
-Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis 
anos podem casar, exigindo-se autorização de 
ambos os pais, ou de seus representantes legais, 
enquanto não atingida a maioridade civil.
Parágrafo único. Se houver divergência entre os 
pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do 
art. 1.631.
-Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, 
compete o poder familiar aos pais; na falta ou 
impedimento de um deles, o outro o exercerá com 
exclusividade.
Parágrafo único. Divergindo os pais quanto 
ao exercício do poder familiar, é assegurado a 
qualquer deles recorrer ao juiz para solução do 
desacordo
Excluiu-se a necessidade de envio de habilitações 
de casamento ao Juiz. (Desjudicialização)
Pela Recomendação nº 16/2012, art. 5º, II, 
do CNMP, não há mais obrigatoriedade de 
manifestação do Promotor nos autos de 
habilitação de nubentes capazes, portanto, 
foram excluídos os itens: 15.4.4 “- Após a 
expedição dos editais de proclamas e certificadas 
as circunstâncias, as habilitações de casamento 
serão encaminhadas ao representante do 
Ministério Público para análise do aspecto formal, 

independentemente do decurso do prazo disposto 
no art. 67, § 3º, da Lei nº 6.015, de 31.12.1973 - 
LRP.” e 15.7.3 – “Após a expedição dos editais de 
proclamas e certificadas as circunstâncias, abrir-
se-á vista da habilitação ao Ministério Público, 
com observância do procedimento do item 15.4.4 
deste CN.”

B) Habilitação para o Casamento
- O pedido de habilitação dirigido ao Agente 
Delegado do domicílio ou residência de qualquer 
dos nubentes; NOVIDADES:
 a) Certidão de nascimento atualizada 

(alteração por sugestão do IRPEN) ou 
documento equivalente;

 b) Comprovante original de residência;
 c) Declaração de duas testemunhas 

maiores e capazes, parentes ou não, que 
atestem conhecê-los e afirmem não existir 
impedimento para o casamento civil;

       d) Fotocópia da carteira de identidade e CPF 
dos nubentes.

 -Não será aceito pelo Oficial documento 
comprobatório de idade rasurado. Se  
sobre tal documento pender concreta dúvida, o 
Oficial exigirá novo documento ou  s u s c i t a r á 
dúvida ao juiz corregedor de primeiro grau e 
informará aos interessados  por qualquer meio 
eficaz.
- Casamento de Indígena não integrado: 
procedimento -art. 12 Lei n°6.001/73 (Estatuto 
do Índio). Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os 
casamentos civis dos índios não integrados, serão 
registrados de acordo com a legislação comum, 
atendidas as peculiaridades de sua condição quanto 
à qualificação do nome, prenome e filiação.
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Parágrafo único. O registro civil será feito 
a pedido do interessado ou da autoridade 
administrativa competente.
-Casamento Homoafetivo: É vedada às 
autoridades competentes a recusa de habilitação, 
celebração de casamento civil ou de conversão 
de união estável em casamento entre pessoas 
do mesmo sexo. A recusa implicará a imediata 
comunicação ao Juiz Corregedor para as 
providências cabíveis.  (Resolução nº175, CNJ)

C) Do Casamento
- Celebração do casamento -Comunicação - aos 
Oficiais do assentos de nascimento dos nubentes 
para averbação - pelo sistema mensageiro para 
Serventias do Estado do Paraná e por via postal 
para as demais. Esta comunicação resultará em 
cópia que será arquivada em pasta própria ou 
arquivo digital, sempre em ordem cronológica. 
Quando a comunicação é oriunda de 
outros Estados também será arquivado o 
comprovante postal do envio.
- Tratando-se de nubente nascido no exterior, 
a Serventia comunicará o casamento ao 
consulado, se existente no Estado do Paraná, ou 
à embaixada respectiva, bem como, à Polícia 
Federal.
- Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data da celebração, poderá o celebrante ou 
interessado requerer o registro ao cartório que 

expediu a certidão, para tanto apresentando o 
termo de casamento religioso.
- Nos casos de casamento sob o regime de 
comunhão universal de bens, lavrados 
posteriormente a 26.12.1977, em que não tenha 
sido lavrado pacto antenupcial, os interessados 
deverão apresentar pedido administrativo de 
ratificação. O requerimento será lavrado pelos 
interessados em cartório, sem ônus. Obs.: 
Portanto não mais especifica que o notário 
ou registrador tenha que assinar. No pedido 
serão anotadas as declarações de que cuida o 
Modelo 12 deste CN, após integral explicação das 
conseqüências jurídicas do ato pelo registrador, 
com juntada de certidão atualizada do registro 
de casamento.

D) Conversão da União Estável em 
Casamento

- Será admitido o processamento do pedido 
de conversão da união estável em casamento 
apresentado por pessoas do mesmo sexo. A 
ausência de indicação de regime de bens específico, 
instrumentalizado em contrato escrito, obrigará 
os conviventes, no que couber, ao regime de 
comunhão parcial de bens, conforme exigência 
do art. 1.725 do Código Civil. Obs.: Houve 
alteração, novo CN exige contrato escrito; o 
antigo CN somente exigia mera declaração para 
indicar regime de bens.

2 - MUDANÇAS NO LIVRO E, 
AVERBAÇõES E ANOTAÇõES

A) Exposição de Motivos
- No Livro E foi incluída a possibilidade de 

registro das uniões estáveis conforme requerimen-
to e proposta do IRPEN direcionada diretamente 
para a Comissão de Alteração do Código de Normas

B) Registros no Livro “E”
- Introdução de registro de contrato ou es-

critura pública de união estável.

- O contrato de união estável, seja ele públi-
co ou particular, assim como as decisões judiciais 
de reconhecimento e extinção da mesma, deverão 
ser assentadas no Livro “E” do Cartório do 1° Ofí-
cio da Comarca de domicílio dos companheiros.

- Sempre que o Oficial, referido no arti-
go anterior, fizer algum registro relativo à união 
estável, deverá, no prazo de cinco dias, anotá-
-lo nos atos anteriores, com remissões recípro-
cas, se lançados em seu cartório, ou fará comu-
nicação, com resumo do assento, ao Oficial em 
cujo cartório estiverem os registros primitivos, 
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obedecendo sempre a forma prescrita no arti-
go 98 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

- A certidão do assento de união estável ex-
pedida pelo Oficial do Cartório do 1° Ofício da 
Comarca de domicílio dos companheiros poderá 
ser averbada no Registro de Imóveis competente.

- Deverá o Oficial do Cartório do 1° Ofí-
cio da Comarca de domicílio dos companhei-
ros solicitar, junto às partes interessadas, cer-
tidão atualizada de nascimento e/ou casa-
mento, no momento do registro do contrato 
de constituição ou extinção de união estável.

- Para o registro das decisões judiciais de 
reconhecimento ou extinção tais certidões não se-
rão necessárias, desde que a sentença ou mandado 
judicial mencione as serventias de nascimento e/
ou casamento do conviventes.

- A certidão do assento de união estável ex-
pedida pelo Oficial do Cartório do 1° Ofício da Co-
marca de domicílio dos companheiros servirá como 
meio de prova para todos os órgãos públicos e priva-
dos, com produção de plenos efeitos jurídicos.

- A união estável devidamente registrada no 
Livro “E” do Cartório do 1° Ofício da Comarca 
de domicílio dos companheiros, produzirá efeitos 
jurídicos que se estenderão ao início da mesma.

- O registro da união estável junto ao Car-
tório do 1° Ofício da Comarca de domicílio dos 
companheiros deverá conter:

 - data de registro da união estável;
 - os nomes, prenomes, nacionalidade, 

data, lugar e cartório em que foram registra-
dos o nascimento e/ou casamento dos com-
panheiros, profissão, domicílio e residência 
atual dos companheiros, idade atual dos com-
panheiros, estado civil dos companheiros;

 - o regime de bens estabelecido para 
a união estável, na forma disposta na Lei 
10.406, de 10/01/2002;

 - à margem do termo, a impressão digital 
do companheiro que não souber assinar o nome;

 - o livro, folhas e o tabelionato de no-
tas em que foi lavrada a escritura pública de  
declaração de união estável;

 - o livro, folhas e o registro de títulos e 
documentos em que foram registrados os  con-
tratos particulares de união estável;

 - o juízo, o nome do juiz, a data e o trânsi-
to em julgado da sentença

- A comunicação dos registros no Livro E 
serão remetidas às Serventias onde foi registra-
do o nascimento ou o casamento, pelo sistema 
mensageiro para as comarcas do Estado do Para-
ná e por carta com comprovante de envio, para 
as demais comarcas, com posterior arquivamen-
to em pasta própria e em ordem cronológica.

- Os art. 339 a 371 são reprodução da Reso-
lução 155/2012 do CNJ.

- Suspeitando de falsidade, buscará o 
registrador civil, por via eletrônica ou por 
telefone, a confirmação da validade do do-
cumento apresentado, lançando, no verso do 
mandado arquivado, a diligência realizada e 
o nome do responsável pela confirmação da 
autenticidade

- Será averbado no assento de nascimen-
to de filho(a), mediante autorização judicial, 
o sobrenome adotado pela mãe que contrair 
núpcias com o pai do registrado(a), disposição 
essa que também se aplica ao pai que adotar 
com relação ao sobrenome da mãe, indepen-
dentemente de autorização judicial.

 3 – MUDANÇAS NOS LIVROS, 
GRATUIDADE, CERTIDõES E 

CENTRAL DE INFORMAÇõES DO 
REGISTRO CIVIL

A) Exposição de Motivos – Parte Geral
- Incluída a necessidade de manter atualizados os 
cadastros junto ao Conselho Nacional de Justiça.

XVII - manter atualizados seus dados 
pessoais e as informações da Serventia junto 
ao Departamento da Corregedoria-Geral da 
Justiça e ao Sistema de Serventias Extraju-
diciais do Conselho Nacional de Justiça, de-
vendo comunicar em até 48 (quarenta e oito) 
horas as alterações porventura ocorridas.
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- Incluído o sistema mensageiro como 
meio de comunicação oficial e obrigatório. 
1.1.10.5 - Deverá ser utilizado o “Sistema 
Mensageiro” nas comunicações obrigató-
rias entre os Tabelionatos, Serviços de Re-
gistro e Serviços Distritais do Estado do Pa-
raná, observadas as disposições anteriores e 
a Resolução n. 01/2008 do Órgão Especial.
- Incluído o Livro Receitas e Despesas e 

determinações sobre sua escrituração que já são 
determinadas em ata correicional.

- Incluído que os arquivos de comunicados 
ao distribuidor não podem ser digitalizados en-
quanto não for implantado o selo digital, pois pos-
teriormente à implantação os comunicados pode-
rão ser encaminhados por mensageiro ao distri-
buidor, que registrará os atos e devolverá também 
pelo sistema aos notários e registradores com o 
selo digital e o arquivo será tão somente eletrônico.

 I - arquivos de comunicados ao 
Ofício Distribuidor enquanto não implanta-
do o selo digital;

- Retirado o visto dos juízes nos livros:
 -1.2.14 - Os livros e pastas-arquivo dos 

notários e registradores obedecerão aos mo-
delos de uso corrente, devendo ser, antes da la-
vratura de qualquer ato, protocolados na Cor-
regedoria do Foro Extrajudicial da comarca 
e registrados no Livro de Registro e Controle 
de Livros dos Registradores e Notários, exclu-
sivamente para fins de autenticação de data.

 -1.2.14.1 -Os comunicados de abertura 
dos livros encaminhados à secretaria da correge-
doria do foro extrajudicial devem ser feitos pelo 
“sistema mensageiro” e o número do registro, por 
sua vez, também deve ser comunicado, de igual 
forma, aos agentes delegados.

 1.2.15 -Para garantir que as atividades no-
tariais e de registro sejam prestadas com qualida-
de satisfatória e de modo eficiente, o juiz correge-
dor do foro extrajudicial poderá limitar a abertura 
de livros em determinado Serviço, encaminhando 
cópia do ato à Corregedoria-Geral da Justiça.

- Fez-se menção ao selo digital e necessida-
de de inclusão nos atos praticados.

 1.3.2 - É obrigatória a aplicação 
do selo FUNARPEN, físico ou digital, em 
todos os atos praticados pelos notários, re-
gistradores e distribuidores, limitada a res-
ponsabilidade destes últimos aos atos de dis-
tribuição do foro extrajudicial.
- Incluiu-se a necessidade de aces-

so de locomoção nas serventias para pes-
soas portadoras de necessidades especiais, 
o que já vem sendo exigido nas correições.

  1.4.2 -Os Serviços deverão possuir placas 
de identificação, assim como acesso diferenciado 
para pessoas com restrições de locomoção, nos 
termos da Lei 10.098/2000.

- Incluída a proibição de utilização de 
nome fantasia nas serventias conforme su-
gestão da Dra Vania Kramer, com base em 
norma da Corregedoria de Santa Catari-
na, acatada pelo Corregedor da Justiça.

 Os Serviços deverão possuir placas de 
identificação, assim como acesso diferenciado 
para pessoas com restrições de locomoção, nos 
termos da Lei 10.098/2000.

    Parágrafo único - Fica vedada a ado-
ção do nome fantasia na identificação da ser-
ventia, devendo ser identificada como Tabelio-
nato de Notas, Tabelionato de Protesto, Ofício 
de Registro de Imóveis, Ofício de Registro Civil 
das Pessoas Naturais, Ofício de Registro de Tí-
tulos e Documentos e Pessoas Jurídicas e Ser-
viço Distrital, podendo constar, em menor des-
taque, abaixo da identificação da serventia, o 
nome do agente delegado e suas atribuições.

 B) Exposição de Motivos RCPN
- Na parte dos livros e arquivos obriga-

tórios foram incluídos o livro receitas e des-
pesas e protocolo geral (já utilizados pelas 
serventias na prática) e os arquivos de ter-
mos de reconhecimento espontâneo de pater-
nidade realizados e recebidos de outras ser-
ventias, com base no Provimento 16 do CNJ.

www.irpen.org.br - Revista do Irpen-PR - nº 13 - setembro a dezembro de 2013

19



- No arquivo de comunicações houve o 
desmembramento de mais três arquivos: Consu-
lados e Embaixadas, Comunicações recebidas de 
outras serventias e Secretaria Municipal de Saú-
de, os quais, embora já utilizados, não tinham 
previsão normativa.

- Incluiu-se que nas comunicações para 
outras serventias por carta seja arquivado o 
comprovante de envio, conforme determinações 
que já são exaradas em atas correicionais.

- Incluiu-se a necessidade de inclusão do 
número de ordem do protocolo geral nos atos 
registrados conforme determinações que já são 
exaradas em atas correicionais.

- Incluído o seguinte item: -Os pedidos de 
certidão realizados por órgãos ou entidades de 
assistência social, em que os interessados sejam 
assistidos, o atestado de pobreza não será exigi-
do, sendo que essa condição se depreende do fato 
de estarem recebendo assistência.-, com base no 
decidido no protocolizado nº 2012.454908-7, en-
caminhado para esta comissão.

C) Livros e sua Escrituração
- Acréscimo de Livros Obrigatórios:

Receitas e Despesas
Protocolo Geral (adendo 1-A)

- Acréscimo de Arquivos Obrigatórios
Termos de Reconhecimento Espontâneo de Pater-
nidade (Provimento 16 do CNJ)
Termos de Reconhecimento Espontâneo de Paterni-
dade de Outras Serventias (Provimento 16 do CNJ)
-Acréscimo de desmembramento de Arquivos 
de Comunicações
- Comunicação para consulados e embaixadas de 
óbito que envolver estrangeiro;
- Comunicações recebidas de outras Serventias;
- Comunicações de óbito para Secretaria Munici-
pal de Saúde.
- As comunicações devem permanecer no arqui-
vo por 5 anos, após poderão ter sua destinação 
final para órgãos assistenciais, sem autorização 
judicial, mas com lavratura de termo minucio-

so para ser apresentado a inspeção ordinária.
- As comunicações dos art. 106 e 107 da LRP de-
vem ser por mensageiro, com arquivamento da 
tela de confirmação de remessa.

- Cada assento deverá ter um número de 
Protocolo Geral.

- Nos atos com pessoas analfabetas ou 
incapacitadas de assinar colhe-se impressão 
digital, indicando o polegar e o nome da pes-
soa a que pertence.

 D) Gratuidade
- Consta expressamente que para os pobres 

há gratuidade da habilitação para casamento e seu 
registro.

- O estado de pobreza será comprovado por 
declaração do próprio interessado ou a rogo, sob as 
penas da lei, a qual será emitida em duas vias, dis-
criminados os dados do assento, do pedido de ha-
bilitação ou da certidão, devendo uma das vias ser 
entregue ao solicitante e a outra permanecer arqui-
vada em pasta própria pelo prazo de 5 (cinco) anos.

- Os pedidos de certidão realizados por ór-
gãos ou entidades de ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
em que os interessados sejam assistidos, o atestado 
de pobreza não será exigido, pois essa condição se 
depreende do fato de estarem recebendo assistência.

- É vedado exigir reconhecimento de firma ou 
qualquer tipo de pagamento para fins de elaboração 
da declaração de pobreza, devendo esta ser, obri-
gatoriamente, confeccionada pelo registrador.

- Se o registrador se recusar a fornecer 
a certidão gratuitamente, deverá emitir decla-
ração com indicação dos motivos da recu-
sa; a primeira via será arquivada na Serven-
tia, e a segunda será entregue ao interessado.

- Se o interessado insistir, o oficial enca-
minhará o pedido ao juiz corregedor da comarca, 
com indicação de urgência, e aguardará a decisão.

- Caso o oficial perceba claramente a 
possibilidade da prática de falsidade na de-
claração, deverá remeter cópia de todos os 
atos ao juiz corregedor da comarca e à auto-
ridade policial
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 E)Certidões
- Inclusão dos Provimento 02 e 03 do CNJ, 

de forma a utilizar os modelos padrões de nasci-
mento, casamento e óbito.

- Toda certidão deverá ser fornecida em 
papel de segurança unificado nacionalmente, 
ou em sua falta, em papel que possibilite a 
extração de fotocópia, sendo vedada a utiliza-
ção de papel jornal ou de material similar de 
baixa qualidade

- Deverá o registrador civil comunicar, ime-
diatamente, ao juiz corregedor da comarca o esgota-
mento dos estoques do papel de segurança unifica-
do nacionalmente, para que seja indicada a data em 
que as certidões serão emitidas em papel comum.

- Qualquer pessoa pode requerer certidão 
do registro sem informar ao registrador o motivo 
ou o interesse do pedido.

- A alteração constará do corpo da certidão, 
anotando-se na parte denominada “observações” 
a inscrição de que “a presente certidão envol-
ve elementos de averbação à margem do termo”.

- A certidão do mandado que determinar 
o registro da sentença concessiva de adoção não 
será fornecida a terceiros, nem ao titular do re-
gistro cuja idade seja inferior a 18 (dezoito) anos, 
salvo por ordem judicial, e nela não poderá cons-
tar nenhuma observação sobre a origem do ato.

 F) Central de Informações do Registro Civil
- A central é desenvolvida, mantida e opera-

da pelo IRPEN;
- Todos o RCPN devem efetuar carga para 

manter o acervo permanentemente atualizado e 
acessar quando solicitado.

- Possibilidade de convênios com RCPN de 
outros estados.

- Convênio com demais centrais do país.
- Os convênios devem ser informados à 

Corregedoria.
- Banco de dados eletrônico alimentado pe-

los RCPN de todo o Paraná.
- Todos os atos constam da central, menos 

os do livro D.

Para cada registro, será informado:
1- o número de matrícula ou número do livro,
2 - termo e folha,
3 - o nome do registrado,
4 - a data do registro,
5- a data da ocorrência do ato ou fato registrado e,
6- salvo os registros de casamento, a filiação.

- Inclusão, alteração e exclusão de regis-
tros da Central pelo oficial ou prepostos, com 
acesso, por certificado digital ou intranet por lo-
gin e senha. Todo acesso pelos oficiais, às infor-
mações da Central é livre, integral e gratuito e 
deve ocorrer por estes meios.

- Efetuar, mês a mês, a carga de todos os re-
gistros realizados ou de alterações neles efetuada, a 
contar da data da lavratura do último assento do mês.

- Cancelamento do registro por de-
terminação judicial ou averbação de que tra-
ta o art. 57, § 7º, da Lei nº 6.015/73, informar à 
Central e o motivo ( -determinação judicial”).

- Art. 57. A alteração posterior de nome, so-
mente por exceção e motivadamente, após audiência 
do Ministério Público, será permitida por sentença 
do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-
-se o mandado e publicando-se a alteração pela im-
prensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

- § 7o Quando a alteração de nome for con-
cedida em razão de fundada coação ou ameaça 
decorrente de colaboração com a apuração de 
crime, o juiz competente determinará que haja 
a averbação no registro de origem de menção da 
existência de sentença concessiva da alteração, 
sem a averbação do nome alterado, que somen-
te poderá ser procedida mediante determinação 
posterior, que levará em consideração a cessação 
da coação ou ameaça que deu causa à alteração.

- Art. 110. Os erros que não exijam qualquer 
indagação para a constatação imediata de necessida-
de de sua correção poderão ser corrigidos de ofício 
pelo oficial de registro no próprio cartório onde se 
encontrar o assentamento, mediante petição assinada 
pelo interessado, representante legal ou procurador, 
independentemente de pagamento de selos e taxas, 
após manifestação conclusiva do Ministério Público.
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- O IRPEN deve informar ao juiz corregedor 
da comarca, no prazo de 90 (noventa) dias, os Ofi-
ciais que não cumprirem os prazos de carga e ao 
Corregedor-Geral da Justiça fornecer relatório dos 
Ofícios não integrados, semestralmente.

- Quanto ao que já foi lançado no sistema 
FUNARPEN não é necessário recarregamento de 
informações.

- Faculdade de remeter o acervo completo 
dos índices dos seus Ofícios para possibilitar a lo-
calização de assentos lavrados antes de 1976.

- Registros cancelados ou sigilosos - acesso 
só pelo oficial de registro civil responsável pelo ato.

- Pesquisa por atos de registro civil - mencio-
nará o cartório onde foi lavrado o registro e pelo 
menos um elemento de individualização (evitando 
homonímia).

- Emissão de informação negativa - mencio-
nará o período pesquisado, a natureza do ato e a 
sua abrangência territorial, salvo nos casos de pen-
dências técnicas de alguns Ofícios na importação e 
transmissão de dados.

- Certidão negativa: mencionará o período 
pesquisado e a natureza do ato.

- Consultas à Central de Informações de Re-
gistro Civil -  estarão sujeitas ao pagamento res-
pectivo, nos termos da tabela de emolumentos, res-
salvadas as isenções ou imunidade.

- Informações no formato eletrônico através 
da Central de Serviços Eletrônicos Compartilha-
dos do    IRPEN, no endereço eletrônico ( e-certi-
does.com.br ),  após cadastramento e identificação 
do consulente.

- Encontrado o registro poder-se-á solicitar 
a certidão física ou eletrônica, ou localização do 
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais que 
lavrou o assento. Pagos os emolumentos, selo, des-
pesas postais e demais custos devidos ao sistema, 
será disponibilizada na Central, em até 2 (dois) 
dias úteis, certidão em formato eletrônico.

- Certidões eletrônicas disponíveis para o re-
quisitante na Central pelo prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, vedado o envio por correio eletrônico 
convencional (e-mail).  

- Solicitação a qualquer oficial de RCPN 
da Central  a certidão disponível em formato 
eletrônico será materializada em papel de segu-
rança, mesmo que não tenha sido expedida pela 
sua Serventia, observados os emolumentos de-
vidos. Terá as mesmas validade e fé pública da 
certidão física emitida pelo RCPN de origem.

- O Oficial tem a obrigação de consultar a Cen-
tral diariamente e atender aos pedidos encaminhados.

- Há acesso da Corregedoria ao sistema e 
seus relatórios - correição online.

4 – NASCIMENTO E ADOÇÃO
 A) Nascimento

- Incorpora Provimentos e Resoluções do 
CNJ como:

- Provimento 13 (registro de nascimento nas 
maternidades)

- Provimento 16 (reconhecimento de pater-
nidade)

- Provimento 26 (projeto pai presente)
- Provimento 28 (registro tardio de nasci-

mento)
- Resolução Conjunta entre CNJ e CNMP 3 

(registro de nascimento de indígenas)
- Resolução 155 (traslado de registro de nasci-

mento, casamento e óbito de brasileiro no exterior)
- O registro de reconhecimento espontâ-

neo do filho poderá ser efetuado, no assento 
ou em meio idôneo equivalente, pelo genitor 
relativamente incapaz sem assistência de seus 
pais ou tutores. O absolutamente incapaz so-
mente poderá fazê-lo por autorização judicial. 
(Provimento 16 do CNJ)

- No caso de genitora relativamente ou ab-
solutamente incapaz, o registro será feito me-
diante a apresentação da declaração de nascido 
vivo ou declaração médica que confirme a ma-
ternidade, com firma reconhecida, sendo dispen-
sada a representação ou assistência, salvo para 
fins de prestar declaração em termo de alegação 
positivo ou negativo de paternidade.

- No caso de dúvida quanto à legitimidade ou 
clareza das informações:
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1) diligências para averiguação; exemplo:
a) Visita à residência do recém-nascido,
b) Exigir atestado do médico ou da parteira que 
tiver assistido ao parto.
2) em dificuldade extrema, utilizar declaração 
prestada por duas pessoas sem vínculo familiar 
com o registrando.
- Quanto ao termo de nascimento deverá conter, 
dentre outros, nome completo, naturalidade e pro-
fissão dos pais, idade da genitora do registrando 
na ocasião do parto, domicílio ou residência do 
casal e números de RG e CPF dos genitores.
- O registrador deve empreender todos os esforços 
para promover o efetivo e imediato registro civil de 
nascimento, a partir das informações disponíveis, 
em casos graves de clara impossibilidade de apu-
ração das informações completas exigidas por 
lei, em cumprimento à política nacional que esta-
beleceu o Plano Social do Registro Civil de Nasci-
mento e Documentação, com imediata comunica-
ção ao juiz da Vara da Infância e Juventude da 
comarca para instauração do procedimento próprio 
para acompanhamento do caso.
- Os juízes corregedores do foro extrajudicial dis-
ciplinarão, por portaria, o sistema de atendimento, 
pelos Ofícios do Registro Civil, dos assentos de 
nascimentos ocorridos em maternidades/hospi-
tais conforme as seguintes diretrizes:

I - todos os nascimentos receberão registro 
diretamente nas maternidades;
II - havendo mais de uma Serventia, será 
disciplinado o regime de revezamento e de 
plantão.
- O oficial não registrará nomes de difícil 

pronúncia ou suscetíveis de causar constrangi-
mento ou humilhação.

- Se houver insistência do interessado, o re-
gistrador suscitará dúvida ao juiz corregedor da 
comarca, com expressa indicação de urgência, e 
aguardará a decisão judicial para finalização do 
procedimento.

- O registro de nascimento de filho havido 
fora do casamento com o comparecimento de 
apenas um dos genitores há necessidade de de-

claração ou procuração por instrumento público ou 
particular, neste caso, deve haver reconhecimento 
de firma por verdadeiro. Na impossibilidade do 
reconhecimento de firma do genitor, por motivo de 
prisão, tal reconhecimento poderá ser suprido por 
declaração do delegado ou do diretor do presí-
dio, certificado por qualquer deles que a assi-
natura do genitor foi lançada em sua presença, 
os quais terão sua firma reconhecida por seme-
lhança. Estes documentos deverão ser arquivados 
no “Arquivo de Declarações”, consignando-se o li-
vro e folhas em que foram utilizados.

- O reconhecimento de filho pode ser promo-
vido mediante comparecimento a qualquer oficial 
de registro civil das pessoas naturais, para fins de 
aplicação do procedimento previsto no Provimen-
to nº 16/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça.

- A averbação do reconhecimento de filho 
será concretizada diretamente pelo oficial da Ser-
ventia em que foi lavrado o assento de nascimento, 
independentemente de manifestação do Minis-
tério Público ou decisão judicial, mas dependerá 
de anuência escrita do filho maior, ou, se menor, da 
genitora. (Provimento nº 16/2012 do CNJ)

- O registrador não poderá cobrar emolu-
mentos pela elaboração do escrito particular, nem 
pelo recomendado reconhecimento de firma por 
verdadeiro, mas unicamente o valor da averbação 
e da certidão respectivas.

 - Para averbação da alteração do patroní-
mico materno, no termo de nascimento de filho, 
em decorrência do casamento, far-se-á depois de 
decisão judicial proferida em requerimento dirigi-
do ao registrador, instruído com cópia da certidão 
de casamento dos interessados. Não consta mais a 
audiência do MP.

- Art. 189 a 224 são reprodução do Provi-
mento 28 do CNJ. (Registro de Nascimento Tardio)

- Em registro civil de nascimento sem 
indicação do genitor, diligenciar junto à ge-
nitora com entrevista reservada e pessoal, o 
nome do apontado genitor, com qualificação e 
endereço completos. Na entrevista, a genitora 
deverá ser informada:
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a) A identificação do genitor representa 
direito personalíssimo da criança, constitucio-
nalmente protegido;

b) O apontado genitor será convocado pelo 
juiz competente para promover o reconhecimento 
mediante procedimento simples, sigiloso e gratuito.

- O envio dos termos de alegação de paterni-
dade negativos ou positivos poderão ser escanea-
dos e remetidos pelo sistema mensageiro ao Dis-
tribuidor, que o incluirá no sistema PROJUDI .

- O termo de alegação deverá conter além dos 
dados já existentes o acréscimo do telefone da mãe.

- O reconhecimento da paternidade em Juí-
zo, por termo, pelo genitor, resultará na lavratura 
e expedição do mandado para a averbação do re-
conhecimento, com indicação do nome completo 
do genitor e dos avós paternos, bem como a ano-
tação da nova grafia do nome do reconhecido.

- Art. 233 e seus 15 parágrafos são reprodução 
da Resolução Conjunta 03/2012 do CNJ e CNMP.

 B) Adoção
- A certidão, em inteiro teor, desses registros 
somente será expedida mediante autorização ju-
dicial específica, na forma do art. 47, § 4º, 50 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente ou direta-
mente ao interessado maior de 18 anos.

5 – REGISTRO E PLANTÃO DE ÓBITO
Registro de Óbito

- O documento para lavratura do óbito é a 
DO, retirou-se do CN a possibilidade de declara-
ção de duas pessoas, devidamente qualificadas, 
que tiverem presenciado ou verificado a morte.

- Quanto à obrigatoriedade de quem deve 
declarar o óbito, o CN elasteceu para qualquer da 
família para hóspedes, agregados e empregados.

- Nos requisitos do assento de óbito há 
necessidade de qualificação completa do mor-
to, com nome, sexo, idade, data do nascimento, 
estado civil/convivência, profissão, naturali-
dade, domicílio e residência, podendo-se exi-
gir a apresentação de documentos pessoais 
para a lavratura de ato pela forma mais 

completa possível; nome do cônjuge ou do 
companheiro sobrevivente; causa da morte.

- Se não for possível constar do assento de óbito 
todos os elementos indicados, o  registrador mencionará 
no assento que o declarante ignorava os dados faltantes e  
que não foi possível a obtenção das informações para 
qualificação completa  do ato antes da sua lavratura.

- O documentos para lavratura do óbito é 
a DO, retirou-se do CN a possibilidade de decla-
ração de duas pessoas, devidamente qualificadas, 
que tiverem presenciado ou verificado a morte.

- Quanto à obrigatoriedade de quem deve 
declarar o óbito, o CN elasteceu para qualquer da 
família para hóspedes, agregados e empregados.

- Quando excedido o prazo legal para la-
vratura do assento de óbito deve haver determina-
ção judicial, o procedimento prevê requerimento 
que deve ser encaminhado ao juízo, além de ser 
registrado e encaminhado diretamente ao Mi-
nistério Público, com conclusão para decisão.

- Acresceu às comunicações encaminhadas 
nos primeiros 5 (cinco) dias de cada mês o PARANA-
PREVIDÊNCIA e a Secretaria Municipal de Saúde.

- As comunicações de óbitos serão fei-
tas por via eletrônica, indicada oficialmen-
te pelo respectivo órgão, com arquivo do 
comprovante da remessa digital, disponí-
vel para pronta verificação a qualquer tempo.

- Não sendo possível a comunicação por via 
eletrônica, o óbito deve ser informado por meio 
que identifique a Serventia e a comarca respectiva.

- As comunicações deverão conter além da 
informações já encaminhadas, o CPF do falecido.

- O CN expressamente prevê o plantão em 
qualquer horário e dia for a do expediente re-
gular, para comarcas com apenas um Ofício de 
Registro Civil na sede ou nos serviços distritais.

- É facultada a adoção do mesmo sistema 
pelos municípios do interior, mediante convê-
nio dos registradores com o serviço funerário 
oficial respectivo, o qual deverá ser homologa-
do pelo juiz corregedor da comarca. (IRPEN)

- Em Curitiba -Termo de Ajuste n. 17.258 
(Município de Curitiba / TJ / IRPEN)
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Nos meses de outubro e novembro, Instituto reuniu mais de 300 pessoas em eventos 
sobre a nova normatização paranaense em Umuarama, Maringá e Londrina

Irpen-PR promove Seminários Regionais 
sobre o novo Código de Normas

Os Registradores Civis paranaenses 
tiveram nos meses de outubro e novembro 
uma sequência de três Seminários presenciais 
promovidos pelo Instituto de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen-
PR) com o objetivo de debater, padronizar o 
entendimento e esclarecer dúvidas sobre o novo 
Código de Normas editado pela Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Paraná (CGJ-PR).

Durante esta caravana pelo interior do 
Paraná, foram realizados no dia 26 de outubro 
o 12° Seminário de Trabalho Registral Civil, 
na cidade de Umuarama, no dia 9 de novembro 
o 13° Seminário de Trabalho Registral Civil, 
em Maringá, e finalmente, no dia 30 de novembro, 
o 14° Seminário de Trabalho Registral Civil, 
desta vez na cidade de Londrina, reunindo ao todo 
cerca de 400 participantes nas três edições.

Nos eventos, além da presença de toda 
a diretoria do Irpen-PR, foram realizadas 
apresentações sobre as novas normatizações 
paranaenses pelo assessor jurídico do Irpen-
PR, Fernando Abreu Costa Júnior, e pela 

advogada Carla Concepción Zanella Kantek. 
Em Umuarama e Londrina, o consultor de 
qualidade no atendimento, Gilberto Cavicchioli 
palestrou sobre as estratégias para um bom 
atendimento nas serventias.

Em Umuarama, o evento contou com 
a ilustre presença do deputado federal Osmar 
Serraglio (PMDB-PR), um dos mais conceituados 
deputados do Congresso Nacional. Também 
marcou presença o Poder Judiciário, com a 
participação da juíza da Comarca de Umuarama, 
Márcia Andrade Gomes, e da assessora da 
Corregedoria da Justiça do Estado do Paraná 
(CGJ-PR), que representou o desembargador do 
TJ-PR, Eugênio Achille Grandinetti.

Logo na abertura do encontro, o presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, destacou 
as inovações que serão a tônica de sua gestão. 
“Vamos investir na qualificação do registrador 
paranaense, com a continuidade dos Seminários 
Registrais, e a novidade do Seminário online, que 
levará ao conhecimento de todos os registradores as 
principais inovações do novo Código de Normas, 

Mais uma vez Seminário do Irpen-PR 
na cidade de Maringá reuniu grande 

quantidade de participantes

Seminário do Irpen-PR na cidade de 
Maringá reuniu três 

presidentes da Arpen-Brasil 
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O assessor jurídico do Irpen-PR, Fernando Abreu Costa Júnior, aborda as 
principais mudanças nas normas de serviço durante palestra em Maringá

antes que este entre em vigor”, destacou o presidente, 
referindo-se ao dia 16 de dezembro quando a nova 
normativa entrará em vigor em todo o Estado.

Outra novidade de sua gestão, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior investiu a registradora 
de Umuarama, Elaine Magalhães Souza 
Vasconcellos, no cargo de Diretora Regional 
do Irpen-PR na região noroeste do Estado, com 
o objetivo de aproximar ainda mais a entidade 
dos registradores civis e levar as novidades 
dos segmentos aos cartórios menores. “Para 
mim é um grande orgulho receber este posto 
que pretendo exercer com a maior dedicação 
em prol do crescimento e valorização da nossa 
atividade”, disse Elaine Magalhães.

Já a juíza de Umuarama, Márcia Andrade 
Gomes, que há 10 anos coordena a atividade 
extrajudicial na Comarca, destacou a importância 
do Registro Civil e da atividade dos delegados da 
região. “Tenho o registro civil no coração, pois ele é 
o que atinge a todos indiscriminadamente, ao pobre 
e ao rico, levando cidadania e direito a cada pessoa 
que procura os serviços do cartório”, disse. “Estou há 
21 anos na magistratura e procuro passar aos meus 
jurisdicionados que, ao exercer sua profissão, o faça 
da melhor maneira possível, pois muitos gostariam 
de estar em seu lugar e não podem”, afirmou.

Fechando o painel de abertura do 12° 
Simpósio, o deputado federal Osmar Serraglio 

falou sobre o andamento da PEC 471 e destacou 
que considera muito difícil sua aprovação. “Ela é 
muito abrangente, não está restrita aos seis anos 
de intervalo entre a Constituição Federal de 1988 
e a norma federal de 1994”, afirmou. “A emenda 
que a restringia foi derrubada no Congresso e 
acho que a aprovação do projeto da forma como 
foi feita ficou inviável”, alertou.

Presença nacional em Maringá
Contando com a presença de três presidentes 

da Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), o evento de 
Maringá que teve como principal foco de debates 
e aprimoramentos a publicação do novo Código 
de Normas Extrajudicial do Estado do Paraná.

Participaram do encontro o atual presidente 
da Arpen-Brasil, Ricardo Augusto de Leão, os ex-
presidentes da entidade, Paulo Alberto Risso de 
Souza (MG) e José Emygdio de Carvalho Filho 
(SP), além do atual presidente da Associação dos 
Notários e Registradores do Estado do Paraná 
(Anoreg-PR), Robert Joncyzk, e o diretor regional 
da Associação dos Registradores de Pessoas 
Naturais de São Paulo (Arpen-SP) em Ribeirão 
Preto, Leonardo Munari de Lima.

Dando contornos nacionais ao evento, o 
presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior, falou sobre a importância da interligação 
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nacional da atividade e conclamou os registradores 
civis paranaenses a se engajarem no processo 
de mudança pelo qual passa a atividade. “Todas 
as empresas e setores da sociedade precisaram 
evoluir e com o Registro Civil não será diferente. 
A digitalização dos acervos, a informatização 
e os processos de transmissão eletrônica de 
documentos são as realidades com as quais 
teremos que conviver”, disse o presidente.

Ex-presidente do Irpen e atual presidente da 
Arpen-Brasil, Ricardo Augusto de Leão, destacou o 
trabalho dos diretores da entidade para que esta mudança 
se dê de forma sustentável. “Conseguimos aprovar no 
Funarpen o ressarcimento pelo envio das comunicações 
e, em nível nacional, estamos trabalhando pelo 
fortalecimento do Registro Civil de forma consistente, 
brigando por mecanismos de sustentabilidade 
que permitam a evolução da atividade”, destacou.

José Emygdio de Carvalho Filho, 
representante paulista no evento, e Paulo Alberto 
Risso de Souza, de Minas Gerais, destacaram 

os avanços na interoperabilidade dos serviços 
em seus Estados. “As Centrais de Informação, 
baseadas nas plataformas desenvolvidas em cada 
Estado e depois interligadas são essenciais para 
a nossa atividade”, disse Emygdio. “Hoje pratico 
atos em meu cartório que sem a transmissão 
eletrônica de atos jamais teria praticado”, apontou.

Paulo Risso destacou a recente edição do 
Código de Normas em Minas Gerais e os avanços 
que estão sendo implementados no Estado. 
“Minas Gerais é um estado grande demais e 
possibilitar ao cidadão solicitar um documento 
que está em outro município no cartório ao lado 
de sua casa será uma contribuição enorme do 
Registro Civil para a sociedade”, apontou. Em 
seguida, os representantes nacionais da atividade 
participaram de reunião da Arpen-Brasil. 

Código de Normas
O assessor jurídico do Irpen-PR, Fernando 

Abreu Costa Júnior, e a advogada Carla Concepción 

Durante Seminário em Umuarama, o presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, nomeou a nova diretora regional da região, a registradora 

Elaine Magalhães Souza Vasconcellos. No destaque, plateia acompanha o evento

Participação ativa dos presentes marcou 
edição do Seminário do Irpen-PR realizado na cidade de Londrina
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Zanella Kantek se revezaram na apresentação das 
principais inovações do novo Código de Normas 
paranaense. “Posso afirmar sem medo de errar 
que 90% das sugestões apresentadas pelo Irpen-
PR foram recebidas pela Corregedoria na edição 
destas normas, o que só demonstra o grau de 
maturidade e de respeitabilidade que o Instituto 
alcançou neste trabalho”, destacou Costa Júnior.

Ao falar sobre o tema “Livros, Escrituração, 
Gratuidade, Certidões e CRC”, o assessor jurídico 
do Irpen-PR destacou novidades como a retirada dos 
vistos dos juízes dos livros, imposição do selo digital 
e do acesso para pessoas com deficiência, proibição 
do uso de nome fantasia, inclusão do livro de receitas 
e despesas, do número de ordem do protocolo geral 
nos atos registrados, além de novidades sobre o 
arquivamento de comunicações, gratuidades e papel 
unificado e de funcionamento da CRC-PR.

Já a primeira palestra da advogada Carla 

Concepción Zanella Kantek abordou o tema 
“Nascimento e Adoção”, e destacou a incorporação 
dos recentes provimentos do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) sobre reconhecimento de paternidade, 
registro tardio, registro em maternidade e registro 
indígena, com o detalhamento das novidades 
normativas que cada uma destas normas incidiram 
sobre a regulamentação paranaense.

Após o almoço, Fernando Abreu Costa 
Júnior destacou o tema “Casamento: Habilitação, 
Registro de Proclamas, Registro de Casamento e 
Conversão da União Estável em Casamento”, onde 
destacou a regulamentação da União Estável pelos 
registadores civis paranaenses. “A regulamentação 
da união estável encerra uma série de polêmicas 
sobre o direito material e pacifica socialmente as 
relações familiares envolvidas neste estágio, pois seus 
partícipes passam a ter formalmente assegurados os 
seus direitos”, destacou.

Fernando destacou ainda a desnecessidade 
de envio de habilitações para o juiz e para o 
promotor, a necessidade da apresentação de 
certidão atualizada, o requerimento de regime 
de bens deverá ser assinado pelos nubentes, 
regulamentação da conversão de união estável 
em casamento para pessoas do mesmo sexo e 
a constatação do termo inicial da união estável 
em seu registro.

Já quanto ao tema “Óbito: Registro e Plantão”, 
destacou a retirada da necessidade de declaração de 
duas pessoas, tornou mais amplo o rol de pessoas 
capacitadas a declarar o óbito, possibilitou a 

Carla Concepción Zanella Kantek e Gilberto Cavicchioli palestram 
durante Seminário do Irpen-PR na cidade de Umuarama

O deputado federal Osmar Serraglio 
(PMDB-PR) esteve ao lado da juíza 
da Comarca de Umuarama, Márcia 

Andrade Gomes, na abertura do 
Seminário do Irpen-PR
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apresentação de documentos oficiais para a lavratura 
do óbito e a possibilidade de não inclusão de dados por 
motivos de o declarante não os conhecer. Possibilitou 
ainda a comunicação do óbito por via eletrônica e 
a adoção de convênio com funerárias municipais, 
a exemplo do que ocorre em Curitiba (PR).

Fechando o rol de apresentações, a advogada 
Carla Concepción Zanella Kantek, abordou o tema 
“Livro E: Averbações e Anotações”, onde tratou 
das novidades registrais abarcadas na instituição 
registal da União Estável, sua regulamentação, 
procedimentos e comunicação, além de apontar a 
introdução de todos os mecanismos previstos pela 
Resolução n° 155 do CNJ.

Novas formações familiares
Inovando em relação aos demais Seminários, 

a partir do evento em Maringá, o assessor jurídico 
do Irpen-PR, Fernando Abreu Costa Júnior, traçou 
um painel sobre os “Novos arranjos familiares e 
seus reflexos ante ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais”. Em sua exposição, destacou desde os 
primórdios da sociedade ruralista, patriarcal e 
machista até o ambiente jurídico atual, formado 
por famílias poliafetivas e homoafetivas.

Neste contexto destacou as inovações 
jurídicas e normativas promovidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), particularmente no que 
se refere às normatizações sobre registro tardio, 
registro indígena e procedimentos de averiguação 

de paternidade, inclusive recente Projeto de Lei 
que trata da indicação do suposto pai pela mãe.

Atendimento ao Cliente
Novo diferencial dos Simpósios promovidos 

pelo Irpen-PR, o Curso Excelência no Atendimento ao 
Cliente, ministrado pelo professor da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM), Gilberto 
Cavicchioli, prendeu a atenção dos participantes do 
evento e descontraiu a plateia antes desta se debruçar 
sobre as inovações do Código de Normas.

Em sua apresentação, o palestrante falou a 
respeito da excelência no atendimento, apresentou 
aspectos da prática dos serviços diários nas serventias 
que implicam diferenças entre as necessidades dos 
usuários e suas expectativas quanto ao serviço 
prestado, assim como a importância do cumprimento 
do horário de atendimento, a paciência e atenção 
durante todo o período de trabalho.

O palestrante destacou ainda a fidelização do 
cliente e as estratégias para se manter a o vínculo 
entre cartório e usuário, além da recuperação de 
clientes insatisfeitos. Também apresentou dicas 
sobre como interpretar as reclamações dos clientes, 
o que deve ser evitado durante o atendimento e a 
importância de surpreender o cliente.

O presidente do Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, fala 

durante Seminário em Londrina, 
evento que fechou ações presenciais 

do Instituto

Luiz Marcelo Rezende Julião, 
registrador civil em Londrina, 

falou aos participantes durante 
evento na cidade do norte do 

Paraná
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Arpen-Brasil dá início ao projeto 
de expansão nacional do Registro 
de Veículos Automotores

Porto Alegre (RS) - A Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
deu início no dia 24 de setembro, em Porto Alegre 
(RS), a um audacioso projeto de expansão nacio-
nal da bem sucedida iniciativa gaúcha do Registro 
de Veículos Automotores (CRVAs) implantada no 
Estado do Rio Grande do Sul em 1998.

Contando com a ilustre presença do secre-
tário de Estado da Administração e Recursos Hu-
manos do Estado e ex-presidente do Detran-RS, 
Alessandro Pires Barcellos, e do diretor geral do 
órgão, Luiz Philomena, representantes do Re-
gistro Civil de Pessoas Naturais de todo o Brasil 
formalizaram, por meio da Arpen-Brasil, sua von-
tade de levar a seus Estados a iniciativa gaúcha. 
O encontro, realizado na sede do Sindicato dos 
Registradores Públicos do Estado do Rio Grande 
do Sul (Sindiregis), contou com a participação de 
registradores civis dos Estados do Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Ge-
rais e Alagoas.

Coube ao presidente da Arpen-Brasil, Ri-
cardo Augusto de Leão, entregar o ofício ao secre-
tário gaúcho, que iniciará as tratativas juntos aos 

demais órgãos públicos do Estado e aos diretores 
dos Detrans estaduais. “A iniciativa de registro de 
veículos automotores pelos registradores gaúchos 
é um exemplo de sucesso que queremos replicar 
nas demais unidades da Federação, uma vez que 
os benefícios se estendem não só à própria classe, 
mas também a toda população”, disse Ricardo.

Segundo o secretário Barcellos, “sua atua-
ção à frente do órgão tornou cristalino o acerto 
do Rio Grande do Sul ao optar pelo convênio 
com os registradores, uma vez que trouxe maior 

Projeto nacional ganha apoio do secretário de Estado do RS, ex-presidente do 
Detran-RS, e será levado ao conhecimento das demais unidades da Federação

Apresentação sobre a expansão do serviço de CRVA a 
todo o Brasil contou com a presença de diversos Estados

“A iniciativa de 
registro de veículos 
automotores pelos 

registradores gaúchos é 
um exemplo de sucesso 
que queremos replicar 

nas demais unidades da 
Federação”, 

Ricardo Augusto de 
Leão, presidente da 

Arpen-Brasil
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credibilidade, segurança e agilidade para o ser-
viço, evitando também maiores investimentos 
por parte do Poder Público, garantindo capilari-
dade para as vistorias e agregando conhecimen-
to às análises documentais por pessoas deten-
toras de conhecimento específico na matéria”.

“Acredito que podemos replicar esta inicia-
tiva para outros Estados do Brasil, seja por meio 
de uma atuação única ou customizada, sempre 
adequando-se às particularidades locais, uma vez 
que cada Detran possui situações específicas que 
precisam ser analisadas”, disse o secretário. “Em 
São Paulo, por exemplo, é muito mais fácil partir 
para um modelo de participação dos registradores 
no serviço de análise documental, enquanto em 
Estados com frotas e dimensões menores pode-

mos seguir o mesmo sistema que foi aplicado no 
Rio Grande do Sul”, afirmou.

Segundo o presidente do Sindicato dos Re-
gistradores Públicos do Estado do Rio Grande do 
Sul (Sindiregis), entidade na qual foi realizado o 
encontro, Edison Ferreira Espindola, “o modelo 
gaúcho trouxe estabilidade e segurança para a so-
brevivência do Registro Civil no Estado e sua ex-
pansão às demais unidades pode trazer uma nova 
forma de sustentabilidade aos registradores, além 
de efetivar um modelo já consagrado e aprovado 
pela população”, explicou.

Calixto Wenzel, um dos vice-presidentes da 
Arpen-Brasil e articulador do projeto acredita que 
“é chegado o momento desta iniciativa ser repli-
cada”. “Tivemos já um amplo período de testes e 
avaliação deste projeto no Rio Grande do Sul e os 
resultados estão postos e aprovados pelo Governo 
e pela sociedade”, disse. “Acredito que muitas di-
ficuldades que vários Estados passam hoje nesta 
questão do registro de veículos podem ser supe-
radas pela participação efetiva dos registradores 
civis no processo, uma vez que possuem conheci-
mento, capilaridade e eficácia no trabalho”.

Após a entrega dos protocolos oficiais será 
iniciado um trabalho junto ao Governo Federal para 
que esta iniciativa seja encampada dentro do proje-
to de sustentabilidade do Registro Civil, ao mesmo 
tempo em que será mapeada a situação dos Detrans 
em cada Estado, como são realizados os serviços de 
vistoria e avaliação documental, bem como quem 
são os órgãos e empresas envolvidas no processo.

O presidente da Arpen-Brasil, 
Ricardo Augusto de Leão (dir.), 

realiza entrega de documento oficial 
da entidade ao secretário do RS

Alessandro Pires Barcellos, secretário de Estado da Administração e Recursos Humanos do 
Estado e ex-presidente do Detran-RS, realiza apresentação aos registradores civis

N
A
C
I
O
N
A
L

www.irpen.org.br - Revista do Irpen-PR - nº 13 - setembro a dezembro de 2013

31



Arpen-BR e Anoreg-BR propõe 
sustentabilidade para o Registro 

Civil em reunião na SDH
Emenda prevê a inserção no projeto SIRC de artigo permitindo a celebração de 

convênios entre o Registro Civil e os órgãos públicos
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Brasília (DF) - Em reunião com a ministra Maria do 
Rosário Nunes na Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da Republica (SDH), a Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-
-Brasil) e a Associação dos Notários e Registradores do 
Brasil entregaram ofício propondo a possibilidade de 
que registradores civis possam firmar convênios com 
órgãos públicos para promover a sustentabilidade para 
o Registro Civil de Pessoas Naturais.

Na reunião estiveram presentes o presiden-
te da Arpen-Brasil, Ricardo Augusto de Leão, e 
integrantes da diretoria da Associação (Alagoas, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 
Rio Grande do Sul). Também participou do evento 
o vice-presidente de Registro Civil da Anoreg-BR, 
Mario Camargo Carvalho Neto.

Foi apresentado ofício que sugere emenda a 
ser inserida no Decreto do Sistema de Informações 
de Registro Civil (SIRC), que está na iminência de 

ser assinado pela Presidenta da República, Dilma 
Rousseff. A proposta está amparada na experiência 
de quinze anos de existência dos Centros de Registro 
de Veículos Automotores (CRVA) no Estado do Rio 
Grande do Sul.

A emenda sugerida prevê a inserção de um 
artigo permitindo a celebração de convênios entre o 
Registro Civil e os Órgãos Públicos, possibilitando, 
com amparo legal, a prestação de novos serviços, in-
clusive de registro veicular. 

A ministra Maria do Rosário mostrou-se mui-
to sensível à questão e prometeu que se empenhará 
para inserir esse dispositivo já no Decreto do SIRC, 
ou encontrar outras formas de tornar isto possível. 
A ministra também agradeceu aos registradores ci-
vis pelo empenho e parceria que possibilitaram uma 
redução drástica do subregistro no País, deixando 
claro que outras reuniões ocorrerão para avanços na 
solução de diversas questões atinentes à área.

Diretores da Arpen-Brasil e da Anoreg-BR 
durante reunião com a SDH na cidade de Brasília (DF)
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Irpen-PR participa do XV Congresso 
da Anoreg-BR em Natal
Evento nacional de notários e registradores brasileiros debateu os principais assuntos atuais do segmento

Natal (RN) – O Instituto de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) par-
ticipou entre os dias 20 e 23 de novembro do XV Con-
gresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro pro-
movido pela Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (Anoreg-BR) na cidade de Natal (RN). 

Representada por seu presidente, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, a entidade esteve ao lado dos demais 
representantes dos registradores civis, entre eles Ricar-
do Augusto de Leão, presidente da Arpen-Brasil, Paulo 
Risso (Minas Gerais), José Emygdio de Carvalho Filho 
(São Paulo), Luiz Manuel Carvalho dos Santos (Rio de 
Janeiro) e Joana Malheiros (Rio Grande do Sul).

Ricardo Leão, presidente da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), res-
saltou que a Anoreg-BR tem contribuído para desenvolvi-
mento de projetos no âmbito federal e jurídico. “Anoreg-
-BR nos apoia em todos os momentos e nos ajuda a dialo-
gar com o Governo Federal e o Judiciário”, disse.

Contando com a presença de cerca de 600 inscri-
tos e com representantes de todas as unidades da Fede-
ração, o evento foi aberto oficialmente pelo presidente 
da Anoreg-BR, Rogério Portugal Bacellar, que ressal-
tou o trabalho em parceria com os Institutos Membros 
e as Anoregs estaduais com o objetivo de integrar e 
buscar melhorias para os associados. Bacellar ressal-
tou que a diretoria da Anoreg e os Institutos membros 
buscam, atualmente, que os cartórios também possam 

fazer a mediação e a arbitragem. “Esta proposta já foi 
aceita pelo Ministério da Justiça”, disse.

De acordo com o presidente, a Anoreg-BR 
está recolhendo assinaturas para criar um Projeto de 
Lei Complementar (PEC) que exige a presença de 
um notário e registrador no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). “Buscamos isso para que nossa cate-
goria seja representada por pessoas que conhecem 
mais profundamente nossa atividade”, concluiu.

 
Integração e capacitação
O presidente da Associação dos Notários e Regis-

tradores do Rio Grande do Norte, Francisco Fernandes, 
falou dos benefícios que encontros nacionais promovem 
para a atividade. “A integração com os Institutos membros 
e Anoregs estaduais buscam principalmente aproximar e 
defender os notários e registradores”, disse.

Presente ao evento o desembargador do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN), 
Vivaldo Pinheiro, Corregedor Geral da Justiça do 
Estado, destacou que o congresso é importante para 
a troca de experiências construtivas entre os titulares 
das serventias extrajudiciais e falou sobre o trabalho 
conjunto realizado pelo órgão em parceria com no-
tários e registradores potiguares.

 Na ocasião, foram feitas várias homenagens às 
autoridades que colaboraram para a construção de um 
país mais justo e democrático.

Diretores do Irpen-PR participam do evento 
promovido pela Anoreg-BR na cidade de Natal (RN)
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Arpen-Brasil debate o Registro Civil no 
Fórum Mundial de Direitos Humanos
Evento realizado em Brasília reuniu mais de 6 mil pessoas e apresentou painel de 
debate sobre a atividade registral no Brasil e na América Latina.

Brasília (DF) – A Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
participou nos dias 10 e 11, na cidade de Brasília 
(DF), do Fórum Mundial de Direitos Humanos, 
evento promovido pelo Governo Federal do 
Brasil, em parceria com a Secretaria de Direitos 
Humanos (SDH) e que reuniu mais de 6 mil 
pessoas no Centro Internacional de Convenções 
do Brasil (CICB).

A entidade esteve representada por seu 
presidente, Ricardo Augusto de Leão, e pelos 
representantes de São Paulo, José Emygdio de 
Carvalho Filho e Leonardo Munari de Lima, do 
Paraná, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, do Rio 
Grande do Sul, Calixto Wenzel, e de Minas Gerais, 
Paulo Alberto Risso de Souza e Nilo Carvalho 
Nogueira.

O foco da participação dos registradores 
civis se deu no painel “Registro Civil de 
Nascimento (RCN) na América Latina e no 
Brasil: o esforço da universalização”, que contou 
ainda com representantes da SEDH, do Conselho 
Latinoamericano e do Caribe de Registro Civil, 

Identidade e Estatísticas Vitais (Clarciev), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), do Ministério de Combate a Fome e do 
Ministério da Educação.

Ao abrir o painel, o mexicano Ernesto 
Escamilla Rodríguez, conselheiro representante 
do Clarciev falou sobre os resultados da reunião 
do órgão em dezembro deste ano, ocorrida na 
cidade de Lima e sobre as dificuldades dos países 
membros para atingir a meta compromissada junto 
à Organização dos Estados Americanos (OEA) 
para redução do subregistro de nascimento.

O Clarciev, fundado em 2005, é um 
organismo que agrupa instituições de Registro 
Civil da América Latina, com o objetivo de 
abrir um espaço de intercâmbio de experiências 
no registro civil e identificação de pessoas, 
promovendo o apoio entre as instituições registrais 
para seu fortalecimento. Desde sua fundação, 
a entidade que conta com 19 países membros, 
está dividida em subgrupos temáticos – assuntos 
jurídicos, subregistro, boas práticas tecnológicas, 
capacitação, interoperabilidade e comunicação.

Representantes do Registro acompanham 
as apresentações sobre a atividade na América Latina
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Responsável por coordenar o grupo de 
combate ao subregistro, o México realizou um 
amplo levantamento sobre a situação de cada País 
no combate a este problema. “Temos claro que duas 
práticas são as que mais funcionam: a presença 
do Registro Civil nos hospitais, para registro logo 
após o nascimento, e a desburocratização dos 
procedimentos para registros tardios”, disse Rodriguez.

O representante do Clarciev apresentou 
informações contrastantes em seu levantamento, 
que carecia de maiores informações sobre o 
funcionamento do sistema no Brasil. Embora 
tenha apontado em suas conclusões que a 
participação de órgãos internacionais, como 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) é essencial para superar o problema do 
subregistro, o Uruguai, País que apresenta os 
melhores índices de população registrada, 99%, 
não utilizou investimentos internacionais e ainda é 
um dos dois únicos países que cobra pelo registro 
de nascimento: o outro é o Equador.

População e Indicadores Sociais
Cláudio Crespo, coordenador geral de 

Populações e Indicadores Sociais do IBGE, falou 
sobre as informações de Registro Civil de nascimento 
do Censo Demográfico de 2010. Em sua apresentação 
ressaltou “que recuperamos 600 mil registros na 
última década, em um avanço significativo que 
reduziu o índice de subregistro de 20% para 6,7%”. 
Segundo Crespo “dos cerca de 2.900.000 milhões 
nascimentos ocorridos por ano no Brasil, no máximo 
200 mil são registros de nascimentos ocorridos 
em anos anteriores, registros extemporâneos”.

Para o coordenador geral do IBGE, como 
a estimativa de subregistro obedece a cálculos de 
probabilidades, “ela nunca será 100% efetiva, pois 
são estimativas, com uma meta de cobertura de 95%”. 
E deu um exemplo contundente. “Em São Paulo, os 
cartórios de registro civil captam mais registros do 
que o sistema de Saúde (Sinasc), e temos que usar os 
dados da Fundação Seade para localizar os registros 
faltantes do sistema brasileiro de Saúde”, disse.

Atendendo às demandas da SDH, o IBGE 
começa a estudar um mecanismo de realizar 
a captação do subregistro por módulo direto, 
deixando de lado o critério baseado em estimativas 
de nascimento. Cláudio Crespo ainda demonstrou 
diversos gráficos sobre os estudos relacionados ao 
subregistro, como local de nascimento, diferenças 
entre os estados e as diversas regiões do Brasil.

Mais duas apresentações marcaram a 
plenária sobre registro de nascimento. Ana Gabriela 
Sambiase, coordenadora geral de Gestão de Processo 
de Cadastramento do Ministério de Combate à Fome, 
falou sobre o tema Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, onde falou sobre a 
inovação de permitir o cadastro de pessoas sem 
registro de nascimento nos programas do Governo 
Federal, como o Fome Zero, com os dados das 
pessoas sendo coletados e integrados ao Cadastro 
Único para identificação e localização, estando nesta 
situação mais de 20 mil famílias brasileiras.

Por fim, Antônio Lídio de Mattos Zambon, 
coordenador geral de Alfabetização do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) abordou as informações 
da população não documentada do Programa 
Brasil Alfabetizado e as parcerias com a SDH para 
informações e conscientização da população sobre a 
importância do registro civil de nascimento.
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O mexicano Ernesto Escamilla 
Rodríguez, conselheiro representante 
do Clarciev, fala sobre as diferenças 
entre os diversos sistemas de registro 

de nascimento
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Pílulas jurídicas com as principais decisões
relacionadas à atividade registral divulgadas pelos
principais Tribunais de Justiça do País

TJ-PR deve reabrir concurso para cartórios do Estado
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

(TJ-PR) deverá retomar o concurso público para 
ocupar os cartórios do estado. De acordo com 
decisão aprovada por unanimidade pelo Plená-
rio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as 
inscrições deverão ser reabertas e o certame 
deverá ocorrer “com a máxima urgência”, se-
gundo o voto da conselheira relatora, ministra 
Maria Cristina Peduzzi. Liminar anterior do 
Conselho, revogada com a decisão mantinha o 
concurso suspenso desde dezembro de 2012.

O voto aprovado nesta terça-feira deu res-
posta a 16 processos relacionados ao certame que 
tramitavam no CNJ. A relatora considerou par-
cialmente procedentes os pedidos e listou os re-
quisitos que o TJPR deverá observar na realização 
do concurso. Alguns se referem à participação da 
empresa contratada pelo tribunal para auxiliar na 
aplicação das provas, outros são relativos à lista 
de cartórios vagos disponíveis no concurso. A 
relatora também determinou à corte paranaense 
que exclua da banca examinadora sete pessoas 
consideradas suspeitas e a inclusão da disciplina 
“Conhecimentos Gerais” entre os conteúdos do 
programa das provas.

Banca
O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 

(IBFC), contratado para auxiliar na realização do certa-
me, não poderá elaborar a prova objetiva. O IBFC deverá 
se limitar a prestar assistência à banca examinadora, por 
quem será supervisionado. O novo edital do concurso 
deverá informar os nomes dos componentes do Institu-
to, conforme determinado pelo artigo 1º da Resolução 
CNJ n. 81, de 2009, que regulamenta concursos públi-
cos para a outorga de delegações de Notas e de Registro.

Vacância
A lista de cartórios que serão disputados pelos 

candidatos do concurso público deverá incluir tanto 
aqueles já declarados vagos pelo CNJ como os que 
estejam sub judice, desde que não haja decisão ex-
pressa do Supremo Tribunal Federal (STF) excluin-
do determinada serventia (cartório) do concurso ou 
da lista de cartórios vagos (vacância).

O TJ-PR deverá verificar se o STF determinou 
a exclusão do 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de 
Londrina ou do 2º Serviço de Protesto de Títulos da 
Comarca de Guarapuava do concurso ou da lista de 
vacância. Caso não seja o caso, ambos deverão ser in-
cluídos no edital do concurso como serventia vaga.
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