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EXPEDIENTE

Foi uma epopeia digna de documentário. Em 12 meses de Irpen na Comuni-
dade uma brava equipe de registradores civis e colaboradores de nosso Instituto 
esteve presente em 63 municípios, três aldeias indígenas, percorrendo 14 mil 
quilômetros, realizando mais de 4 mil casamentos e registrando 223 índios, além 
de diversos reconhecimentos de paternidade, informações das mais diversas 
questões e principalmente, promovendo um atendimento humano e sensível ao 
cidadão paranaense.

O projeto Irpen na Comunidade marcará época na história do registro civil 
paranaense como sinônimo de um movimento pró-ativo da atividade em direção 
à cidadania daqueles que são mais vulneráveis. Certamente levará muito tem-
po para que as emoções vividas no Dia do Sim e do Irpen na Comunidade se 
apaguem de nossa memória, tornando-se lembranças eternas de uma iniciativa 
exemplar de nossa classe.

Nesta edição especial da Revista do Irpen-PR trazemos um balanço do que este 
projeto inovador nos permitiu desfrutar. A todos os registradores civis parana-
enses que abriram seus braços e seus cartórios para esta iniciativa exemplar de 
nossa classe quero agradecer do fundo do coração, pois não há gratidão maior 
do que ver no semblante de uma pessoa vulnerável o brilho estampado de um 
sorriso agradecido.

Feita esta – não tão breve – introdução, ressalto o inovador movimento que os 
registradores civis do Brasil fizeram em busca da valorização de sua profissão que 
estava sendo atingida de morte pelo Projeto de Lei 1775/2015, de autoria do 
Poder Executivo em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prevê a 
instituição do documento civil único a todo brasileiro.

De forma estratégia e planejada, registradores civis de todo o Brasil se uniram 
para demonstrar as virtudes do atual sistema extrajudicial brasileiro, seus avanços 
e conquistas, trazendo para o lado de cá a manifestação de importantes auto-
ridades do Poder Público, inclusive do Colégio de Presidentes dos Tribunais de 
Justiça e do Colégio de Corregedores Gerais da Justiça.

Ao longo de sua história o Registro Civil sempre teve que lidar com desafios 
desproporcionais. Da gratuidade universal à busca pela criação de mecanismos 
de ressarcimento, da implantação tecnológica ao combate ao subregistro de 
nascimento, das centrais de informação ao documento eletrônico. Creio, meus 
amigos, que já demos provas de que juntos somos muitos. E que somos compe-
tentes. Vamos em frente que novidades brilhantes estão por vir.

Um forte abraço
Arion Toledo Cavalheiro Júnior

Presidente Irpen-PR

“A todos os registradores civis paranaenses que 
abriram seus braços e seus cartórios para esta 
iniciativa exemplar de nossa classe quero agradecer 
do fundo do coração, pois não há gratidão maior do 
que ver no semblante de uma pessoa vulnerável o 
brilho estampado de um sorriso agradecido”

A redenção da 
Cidadania paranaense
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O presidente do Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR), Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
esteve em audiência com a vice-governado-
ra do Estado, Cida Borghetti, para entregar 
relatório das atividades da entidade e deba-
ter dois projetos que estão em andamento: 
a emissão da carteiras de identidades nos 
cartórios de Registro Civil e a padronização 
das declarações de óbito.

Com relação à este último tópico, o 
presidente do Irpen-PR expôs a necessida-
de de uma normatização estadual com o 
objetivo de propiciar a adoção de medidas 
uniformes visando melhorar o sistema de 
registro de óbitos no Estado. Um protocolo 
do pedido já foi feito junto à Secretaria 
Estadual de Saúde. Como resultado desta 
conversa, foi realizada nova reunião, desta 
vez do Irpen PR com o assessor jurídico da 
Secretaria Estadual de Saúde para avançar 
no debate do tema.

Com relação ao projeto de emissão de 
Carteiras de Identidade nos Registros Civis, 
após a audiência com a vice-governadora 
foi realizada reunião com a Secretaria de 
Segurança Pública, representada pelo chefe 
de gabinete Roberto Mello Milaneze, e o 
diretor do Instituto de Identificação do Esta-
do do Paraná, Alcimar de Almeida Garrett. 
Os projetos citados estão em pleno desen-
volvimento e os resultados trarão benefícios 
tanto aos registradores civis paranaenses 
quanto à população.

O presidente do Irpen-PR apresentou ain-
da à vice-governadora os trabalhos sociais 
desenvolvidos pelo Instituto nesta última 
gestão, em especial o Irpen na Comunidade 
e as campanhas de conscientização sobre o 
câncer de mama (Outubro Rosa) e o câncer 
de próstata (Novembro Azul).

O presidente do Irpen-PR durante audiência com a vice-governadora Cida Borghetti

Irpen-PR e Poder Executivo avançam 
em projetos do Registro Civil no Paraná
INSTITUTO PARTICIPOU DE REUNIãO COM A VICE-GOVERNADORA DO ESTADO PARA 
DEBATER PROJETOS INSTITUCIONAIS DE FACILITAçãO AO CIDADãO PARANAENSE

INSTITUCIONAL

Reunião do Irpen-PR na Secretaria de Segurança Pública do Paraná
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No mês de maio o Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(IRPEN) assinou um importante convênio 
com a Procuradoria Geral da Justiça do 
Estado do Paraná para que os promotores 
públicos do Estado passem a ter acesso ao 
banco de dados do Registro Civil paranaen-
se disponível através do site www.e-certi-
does.com.br. 

Estiveram presentes na assinatura o 
presidente do IRPEN, Arion Toledo Cava-
lheiro Junior, o diretor Claudio Roberto Bley 
Carneiro, e o assessor jurídico do Instituto, 
Fernando Abreu Costa Junior. Na ocasião, 
os diretores da entidade foram recepcio-
nados pelo Procurador Geral da Justiça do 
Estado do Paraná, Gilberto Giacóia, e pelo 
Subprocurador Geral de Justiça para Assun-
tos de Planejamento Institucionais, Bruno 
Sérgio Galatto.

Para o Procurador Geral do Estado “a ce-
lebração deste convênio vai ao encontro do 
propósito de utilizar as estruturas públicas 
em beneficio da sociedade, tratando-se de 
um convênio que já vem com o resultado 
importante para o Ministério Público do Pa-
raná facilitando os acessos às informações 
que demandariam providências demoradas 
que fatalmente trariam prejuízo aos proces-
sos”, disse.

O presidente do Irpen-PR Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior falou sobre o empenho 
da entidade em firmar o convênio que 
certamente dará mais celeridade às deman-
das do MP-PR. Segundo Arion o banco de 
dados do registro civil do Estado do Paraná 
já conta com mais de 10 mil atos e a previ-
são de abastecimento é uma constante no 
trabalho desenvolvido pelas entidades de 
classe que representam o registrador civil 
de pessoas naturais.

Já o Subprocurador Bruno Sérgio 
Galatto, disse sentir-se realizado com a 
conjugação de esforços, considerando que 
em um País com tantas diferenças estru-
turais a união entre o IRPEN e o Ministério 
Público tem a intenção única de melhor 
servir à sociedade.

Presidente do Irpen-PR, Arion Cavalheiro Jr, assina convênio ao lado 
do Procurador Geral da Justiça do Estado do Paraná, Gilberto Giacóia

Irpen-PR e MP-PR firmam convênio para 
acesso à base de dados do Registro Civil
PROCURADORES DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANá PASSARãO A TER ACESSO AO E-CERTIDõES
PARA CONSULTAR INFORMAçõES REFERENTES àS DEMANDAS FUNCIONAIS DO óRGãO

INSTITUCIONAL

Da esquerda para direita: Bruno Sérgio Galatto, Arion Cavalheiro Jr, Gilberto Giacóia, 
Claudio Roberto Bley Carneiro e Fernando Abreu Costa Junior
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Brasília (DF) – O presidente do Instituto 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
(Irpen-PR), Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
o presidente da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Natu-
rais (Arpen-Brasil), Calixto Wenzel, e o 
ex-presidente do Sindicato dos Oficias 
de Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Minas Gerais (Recivil), Paulo Risso,  se 
reuniram com a corregedora Nacional de 
Justiça, ministra Nancy Andrighi, no início do 
mês de junho em Brasília (DF), para tratarem 
de assuntos relacionados ao Registro Civil.

Um dos temas debatidos foi a sustenta-
bilidade dos cartórios por meio da inclusão 
de novos serviços, como o dos CRVA’s 
(Centro de Registro de Veículo Automoto-

res), que já está implantado no Rio Grande 
do Sul há 16 anos e que foi, brevemente, 
explicado pelo presidente da Arpen-Brasil.

A ministra disse que uma possível solução 
é que os cartórios trabalhem em parceria 
com os juizados, como forma de ajudar na 
sustentabilidade deles. “Penso muito nas 
pequenas cidades. Os oficiais poderiam 
trabalhar em parceria com o juizado, e o 
cartório do interior seria a sede da concilia-
ção, um centro de apoio”, explicou Nancy 
Andrighi.

Também foi destacada para a ministra 
a necessidade de haver uma melhora na 
remuneração dos atos do RCPN, diante 
de tantas ameaças quanto ao futuro da 
expedição de certidões.

O ex-presidente do Recivil sugeriu a ane-
xação de cartórios do interior e a divisão de 
grandes cartórios, baseado em um estudo 
já feito em Minas Gerais. Nancy Andrighi 
manifestou seu apoio ao projeto. “Podería-
mos escolher Minas, que já tem um estudo 
feito, para servir de modelo. Dou apoio 
para que os outros estados possam adotar 
a mesma ideia”, disse ela.

A ministra ainda parabenizou o Recivil 
pela realização de projetos sociais volta-
dos para as comunidades carentes e pelo 

projeto voltado à documentação dos 
presidiários, que agora servirá de modelo 
para um projeto nacional. Ela ainda disse 
que conhece o trabalho do Recivil e que o 
ex-presidente do Sindicato, Paulo Risso, tem 
seu total apoio.

Outro assunto discutido durante o 
encontro foi o projeto de lei que cria o 
Registro Civil Nacional a ser centralizado 
e emitido pela Justiça Eleitoral. A ministra 
se mostrou preocupada com o projeto, 
principalmente porque não teve consulta 
ao Conselho Nacional de Justiça. Ela ainda 
enfatizou que “os cartórios são os verdadei-
ros detentores desses dados públicos e têm 
que zelar por eles”.

Os representantes das entidades de clas-
se também lembraram vários provimentos 
do CNJ que contribuíram para o aperfeiçoa-
mento do Registro Civil, como a instituição 
da matrícula única, a padronização dos 
campos nas certidões, o reconhecimento 
da paternidade, entre outros.

Também participaram da reunião o 
advogado do Recivil, Claudinei Turatti, a 
desembargadora Márcia Milanez, o ex-
deputado federal e ex-juiz, Jaime Ribeiro, e 
o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, Cézar Luiz Bandiera.

Representantes do Registro Civil brasileiro se reuniram 
com a ministra Nancy Andrighi no último mês de junho

Irpen-PR participa de reunião com 
a Corregedora Nacional de Justiça,
ministra Nancy Andrighi
ENCONTRO ABORDOU NOVAS AçõES DOS CARTóRIOS DE REGISTRO CIVIL COM 
O OBJETIVO DE DESJUDICIALIzAR PROCEDIMENTOS E FACILITAR A VIDA DO CIDADãO

INSTITUCIONAL

“Os oficiais poderiam trabalhar 
em parceria com o juizado, 
e o cartório do interior seria 
a sede da conciliação, um 
centro de apoio”
Nancy Andrighi,
ministra Corregedora 
Nacional da Justiça

Presidente do Irpen-PR, Arion Cavalheiro Jr, 
conversa com ministra sobre atual situação 
do Registro Civil no Estado do Paraná
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Brasília (DF) - A diretoria da Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR) 
foi recebida pelo Ministro Mauro Campbell (STJ), 
presidente da Comissão de Desburocratização, 
para solicitar esclarecimentos de como enviar 
propostas da classe que possam contribuir para 
os objetivos daquele colegiado.

A entidade nacional estava representada 
pelo presidente Rogério Portugal Bacellar, pelo 
diretor Márcio Baroukel de Souza Braga, pelos 
presidentes dos Institutos Membros,  Léo Barros 
Almada (Instituto de Estudos de Protesto de 
Títulos do Brasil – IEPTB), Calixto Wenzel (As-
sociação dos Registradores de Pessoas Naturais 
– ARPEN-BR), Paulo Roberto de Carvalho Rêgo 
(Instituto de Registro de Títulos e Documentos 
e de Pessoas Jurídicas do Brasil – IRTDPJBR), 
Luiz Gustavo Leão Ribeiro, representando João 
Pedro Lamana Paiva (Instituto de Registro de 
Imóveis do Brasil – IRIB); Humberto da Costa, 
representando Júlio César Macedônio Buyz II 
(Instituto de Registro de Distribuição do Brasil – 
REDIT-BR), Hércules Alexandre da Costa Benício, 
representando Ubiratan Pereira Guimarães 
(Colégio Notarial do Brasil – CNB), bem como 
pelo presidente da Anoreg-SP, Leonardo Munari 
de Lima.

A referida Comissão, que tem como vice-pre-
sidente o jurista João Geraldo Piquet Carneiro 
(presidente do Instituto Hélio Beltrão), e como 
relator o Ministro Dias Toffoli (STF), instalada no 

dia 02/09, definiu quatro grupos temáticos: ques-
tões administrativas gerais; trabalho e seguridade 
social; cartório judicial e extrajudicial; e questões 
tributárias.

O ministro Mauro Campbell afirmou que a 
Comissão limitou-se a fazer uma divisão temática 
mais genérica, mas ressaltou que é dada liber-
dade para os coordenadores de apresentarem 
outros temas e subdivisões, como a execução 
fiscal. Dentro dessas áreas, conforme explicou, 
poderão surgir anteprojetos de lei ou meras 
recomendações.

A Comissão tem o objetivo de propor ao Sena-
do um anteprojeto visando regulamentar o princí-
pio da eficiência previsto na Constituição Federal. 
Segundo o ministro Campbell, ficou decidido que 
o novo estatuto deverá ser proposto por meio de 
um projeto de lei e (que poderá prever sanções).  
Relatou, ainda, que a próxima reunião do grupo 
foi marcada para o dia 9 de outubro (sexta-feira), 
às 14h. No mesmo dia, os quatro subgrupos se 
reunirão pela manhã.

O ministro Campbell destacou que o trabalho 
dos notários e registradores é de grande 
importância para a sociedade. Disse, ainda, que 
aguardava as propostas da Anoreg-BR, por meio 
dos Institutos Membros, na medida que fossem 
ficando prontas e encaminhadas para a referida 
Comissão.

Todos os representantes das especialida-
des notariais e de registro manifestarem seus 

Composição das subcomissões da Comissão 
de Juristas da Desburocratização:
 
1.Subcomissão de Sistematização 
e de Lei Geral - SSLG
Coordenador: Min. Mauro Campbell
Membros: Min. José Antonio Dias Toffoli  e 
Dr.João Geraldo Piquet Carneiro
 
2. Subcomissão de Questões 
Administrativas - SQA
Coordenador: Dr. Mauro Roberto Gomes de 
Mattos
Membros: Doutores Luciana Leal Brayner, Eumar 
Roberto Novacki, Daniel Vieira Bogéa Soares e 
Antonio Helder Medeiros Rebouças
 
3. Subcomissão de Questões Trabalhistas 
e de Seguridade Social - SQTS
Coordenador: Dr. Mauro Roberto Gomes de Mattos
Membros: Doutores Eumar Roberto Novacki, 
Daniel Vieira Bogéa Soares, Aristóteles de Queiroz 
Câmara e Gabriel Rizza Ferraz
 
4. Subcomissão de Questões Registrais, 
Notariais e Judiciais - SQRNJ
Coordenador: Otavio Luiz Rodrigues Jr.
Membros: Doutores Mauro Roberto Gomes de 
Mattos, Gabriel Rizza Ferraz,  Daniel Vieira Bogéa 
Soares e Ricardo Vital de Almeida
 
5. Subcomissão de 
Questões Tributárias - SQT
Coordenador: Dr. Everardo de Almeida Maciel
Membros: Doutores Ives Gandra Martins, Mary 
Elbe Queiroz, Marcello Augusto Diniz Crqueira, 
Paulo Rabello de Castro, Luciana Leal Brayner, 
Antonio Helder Medeiros Rebouças
 
Fonte: Anoreg-BR

Anoreg-BR é recebida em audiência 
pelo presidente da Comissão de 
Desburocratização do Senado Federal
Senado Federal constituiu Comissão de Juristas de Desburocratização 
com a finalidade de “apresentar, no prazo de 180 dias, anteprojetos de lei 
destinados à desburocratizar administração pública brasileira, melhorar 
as relações com as empresas e o trato com o cidadão”

INSTITUCIONAL

Representantes de notários e registradores estiveram presentes em reunião com o minis-
tro Mauro Campbell para tratar do tema desburocratização

projetos já em andamento e  comentaram sobre 
os sistemas informatizados existentes (como as 
centrais eletrônicas prontas para integrar mais de 
15 mil cartórios), disponíveis para o governo e os 
cidadãos utilizarem.

O diretor Márcio Braga enfatizou que o 
momento é uma grande oportunidade de mudar 
e demonstrar como a atividade notarial e de 
registro pode colaborar para a desburocratização 
no Brasil.
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Registro Civil Nacional apresenta risco de 
gastos abusivos, comercialização de dados 
pessoais e até o fim da segurança nas eleições
PROPOSTA DO TSE, AO CUSTO DE MAIS DE R$ 2 BILhõES, PREVê A POSSIBILIDADE 
DE TRANSMISSãO DE DADOS DOS CIDADãOS A BANCOS E ENTIDADES PRIVADAS, 
COM O RISCO, INCLUSIVE, DE CONTROLE ELEITORAL PELO PODER EXECUTIVO

LEGISLATIVO

“O novo projeto do TSE 
insufla ainda mais os gastos 
públicos com a previsão de 
investimento público na casa 
dos R$ 2 bilhões de reais”

“Que destino poderiam ter 
as informações de milhões 
de eleitores brasileiros, 
atualmente armazenadas no 
TSE, em poder de empresas 
de avaliação de crédito, 
financeiras ou varejistas?”

No dia 1º de junho deste ano foi apresen-
tado, na Câmara dos Deputados, o Projeto 
de Lei nº 1775/2015 que dispõe sobre o 
Registro Civil Nacional (RCN). Proposto 
pelo Poder Executivo, juntamente com o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o projeto 
apresenta, em seus 12 artigos, uma série de 
características que especialistas consideram 
inconstitucionais, além de vícios que podem 
comprometer a privacidade dos cidadãos, 
levar à comercialização de dados pessoais 
e até comprometer a lisura das eleições – a 
um custo bilionário.

Em 30 de dezembro de 2010 foi lançado 
oficialmente, pelo ex-presidente Luís Inácio 
Lula da Silva, o Registro de Identidade Civil 
(RIC). Quando foi anunciado, em 2010, o 
custo estimado para a emissão de todas as 
novas identidades era de US$ 800 milhões, 
e a previsão era que todas as carteiras se-
riam trocadas até 2019. Inicialmente, cada 
cidadão teria de pagar R$ 40 para emitir o 
cartão com o chip de identificação. 

No entanto, menos de um ano depois o 
projeto do RIC foi suspenso, sem data para 
ser retomado. O Governo Federal justificou 
o atraso devido à reformulação do projeto 
em virtude de problemas técnicos, que 
ainda estavam “sob discussão e revisão”. 
Mas em março de 2013 o Senado aprovou 
um projeto de lei que determinava que a 
primeira emissão do RIC deveria ser gratuita 
– ainda que o documento, a rigor, não 
existisse. O novo projeto do TSE insufla 
ainda mais os gastos públicos com a 
previsão de investimento público na 
casa dos R$ 2 bilhões de reais.

“Nós da Arpen-Brasil somos obrigados a 
combater esse projeto, não concordamos 
com ele e temos que deixar bem claro. 
Embora pareça um livro bonito, com uma 

capa bonita e que todo mundo quer, que é 
possuir um único documento, mas que trás 
em seu interior um conteúdo muito des-
favorável à sociedade” , disse o presidente 
da Arpen-Brasil, Calixto Wenzel, durante 
evento em São Paulo.

Presente ao encontro a ministra Fátima 
Nancy Andrighi, Corregedora Nacional 
de Justiça, também falou sobre o proje-
to. “Estamos analisando internamente o 
projeto do registro civil nacional (PL 1775) 
e até terminarmos esta análise não vou me 
manifestar, mas certamente a Corregedoria 
vai vir a público para tratar desta matéria 
assim que terminar uma análise mais deta-
lhada, mas é certo que é um projeto que 
preocupa e estamos atentos a ele”, disse a 
ministra Nancy Andrighi após conversa com 
representantes dos registradores civis.

A preocupação com o PL 1775/2015 
também chegou ao desembargador Ricar-
do Dip, organizador do evento. “Vejo que 
o Registro Civil poderá soçobrar se algumas 
iniciativas não resguardarem muito bem o 
dever de custódia exclusivo que os nossos 
dados pessoais e reais devem possuir no 
âmbito dos registros públicos e em particu-

lar do Registro Civil e é preciso que toda a 
categoria se una em torno desta preocupa-
ção”, disse o magistrado.

Já o Corregedor Geral da Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, desembarga-
dor Tasso Caubi Soares Delabary, mostrou 
preocupação. “Estamos com o material 
do PL 1775 na CGJ-RS, que é um material 
que merece toda nossa atenção como foi 
advertido pelo presidente da Arpen-Brasil, 
é de importância a nível nacional, que trata 
principalmente dos dados que envolvem 
um dos tributos mais importantes da 
cidadania, que é o registro de nascimento”, 
disse o desembargador gaúcho.

A presidente Dilma Rousseff anuncia o envio do projeto de 
lei sobre o registro civil nacional em evento em Brasília
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Delegação de Registradores Civis encontra-se com o ministro da Justiça, José Eduardo
Martins Cardozo, para tratar do projeto do TSE

“Em se tratando de consentimento de repasse de informações, 
assume-se que ele precisaria ser livre, expresso, específico e 
informado por parte do titular dos dados pessoais. Não há sinal 
disso no novo projeto”

O presidente da Câmara, deputado 
Eduardo Cunha, em reunião com os 
ministros do STF, Gilmar Mendes e Dias 
Toffoli para tratar do projeto do TSE

Calixto Wenzel, presidente da Arpen-Brasil, fala sobre os 
perigos do projeto do RCN durante evento em São Paulo

Risco de invasão à 
privacidade e comercialização 
de dados pessoais
Ainda que o direito à privacidade e intimi-
dade seja uma garantia constitucional, não 
faltam notícias de casos de violações desse 
direito – sejam acessos a dados bancários 
roubados, sejam cadastros com números 
de telefones e CPFs vendidos ilegalmente 
em praças públicas, por exemplo. Recente-
mente, casos de venda de dados pessoais 
saltaram às manchetes dos principais jornais 
do Brasil, com sites que comercializavam 
informações obtidas ilegalmente em órgãos 
públicos.

O Artigo 5º do novo projeto de lei esta-
belece que: “Fica vedada a comercializa-
ção, total ou parcial, da base de dados do 
RCN”. E o Artigo 8º prevê que: “O Tribunal 
Superior Eleitoral poderá firmar acordo, 
convênio ou outro instrumento congê-
nere com entidades governamentais 

ou privadas, com vistas à consecução 
dos objetivos desta Lei (...)”. O próprio 
escopo do projeto diz que “há o interesse 
de diversas entidades públicas e privadas 
na participação do projeto, inclusive com 
recursos financeiros ... Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), bancos e outras 
entidades do sistema financeiro...”. No en-
tanto, diante das dificuldades que existem 
para a proteção de informações cadastrais, 
que garantia aos cidadãos brasileiros essas 
palavras verdadeiramente representam? 
Que destino poderiam ter as informa-
ções de milhões de eleitores brasilei-
ros, atualmente armazenadas no TSE, 
em poder de empresas de avaliação 
de crédito, financeiras ou varejistas?
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“O CPF já está internalizado 
na cultura do brasileiro”
RELATOR DO PROJETO DE LEI 1775/17, O DEPUTADO FEDERAL 
JúLIO LOPES (PP-RJ) DEFENDE QUE O CPF, EMITIDO PELA RECEITA 
FEDERAL, SEJA O NúMERO úNICO DO CIDADãO E PEDE A 
SIMPLIFICAçãO DA VIDA DO BRASILEIRO. “DE TãO SIMPLES, 
PARECE IMPROVáVEL”, DESTACA

LEGISLATIVO

Irpen-PR - Como o senhor avalia o 
PL 1775/2015 proposto pelo Poder 
Executivo?
Julio Lopes - A iniciativa do Executivo, em 
princípio, é interessante e vem ao encontro 
dos anseios da sociedade. Vale lembrar, que 
a demanda por um único documento não é 
uma novidade. Não obstante, o Estado bra-
sileiro precisa encontrar meios de simplificar 
a vida do cidadão e, nessa perspectiva, é 
que estou engajado em investir para o êxito 
desse PL 1775/2015.

Irpen-PR - Qual a importância da 
instituição de um número único para 
o cidadão?
Julio Lopes - São inúmeros os benefícios 
que o cidadão terá com o número único. 
hoje, infelizmente, há mais de 20 documen-
tos exigidos. Isso é lento, fragmentado, pou-
co inteligente e oneroso para todos! há, na 
realidade, uma inversão do benefício, pois o 
Estado de forma peremptória e unilateral de-
termina a forma de relacionamento e impõe 
ao cidadão os custos desse tratamento.

Irpen-PR -  Como o senhor avalia a 
proposta de que este número único 
seja o CPF, documento que já é usado 
diariamente pelo cidadão?
Julio Lopes - O CPF, vale dizer, já está 
internalizado na cultura do brasileiro, faz 
parte dos relacionamentos. hoje, só para se 
ter ideia, é necessário o CPF para comprar 
um remédio, matricular um filho no colégio, 
para hospedar-se em um hotel, para tirar 
a Carteira Nacional de Saúde, para o tirar 
passaporte, abrir um email, e, até mesmo, 
na vida mais cotidiana, que é o de ingressar/

“Os Cartórios são 
concessionários/delegatários 
de serviços públicos e vem se 
esforçando há décadas para 
o alcance da cidadania plena 
no que que é mais básico: o 
registro de nascimento”

Em agosto de 2013, um escândalo 
marcou a revelação de que a Justiça Eleitoral 
havia repassado os dados de 141 milhões 
de brasileiros para a Serasa. O acordo, feito 
à revelia do conhecimento dos cidadãos, so-
freu forte resistência da sociedade e acabou 
sendo suspenso pelo Tribunal após críticas 
que, dentre outros aspectos, afirmavam ser 
inconstitucional o fornecimento de dados 
privados de cidadãos sem ordem judicial. 

Na mesma época, veio à tona outro es-
cândalo, pois se comprovou que os dados 
repassados à Serasa, fruto da parceria com 
o TSE, haviam vazado na internet, onde es-
tavam sendo comercializados por entidades 
privadas. Aqui fica explícito o risco do texto 
do Artigo 8º mencionado acima.

Quanto o assunto é privacidade, um 
dos aspectos fundamentais se relaciona 
ao consentimento – uma espécie de pilar 
para a legitimidade da coleta e tratamento 
de dados pessoais. E em se tratando de 
consentimento de repasse de informações, 
assume-se que ele precisaria ser livre, 
expresso, específico e informado por 
parte do titular dos dados pessoais. Não há 
sinal disso no novo projeto. 

Risco à lisura nas eleições
Em seu Artigo 6º, o projeto estabelece: 
“Fica criado o Comitê do RCN, com a 
participação paritária do Poder Executivo fe-
deral e do Tribunal Superior Eleitoral, que o 
coordenará”. Além disso, esse comitê seria 
formado “por três representantes indicados 
pelo Poder Executivo federal e três repre-
sentantes indicados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral”, em que “as decisões do Comitê 
do RCN serão tomadas por consenso”. 
Onde fica a separação e independência dos 
Poderes da República, prevista na Cons-
tituição Federal? Não poderia haver aqui 
um controle eleitoral por parte do Poder 
Executivo que terá acesso ao Registro Civil 
Nacional? Essa suspeita aumenta quando 
se lê o parágrafo único do Artigo 9º: “O 
documento do RCN poderá substituir 
o título de eleitor, observada a legislação 
do alistamento eleitoral, na forma regula-
mentada pelo Tribunal Superior Eleitoral”.

E mais: com relação às competências 
desse comitê, pela proposta caberia a ele 
recomendar “os parâmetros técnicos e eco-
nômico-financeiros da prestação dos servi-
ços de conferência de dados” – o que isso 
significa? Os dados dos cidadãos poderão 
ser vendidos? A quem? Que critérios seriam 
usados para selecionar as pessoas respon-
sáveis pela prestação desses serviços?

Deputado Julio Lopes e seu assessor receberam o 
diretor da Arpen-Brasil, Leonardo Munari de Lima
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Irpen-PR - Como o senhor avalia a 
importância dos cartórios de Registro 
Civil, existentes em mais de 7 mil mu-
nicípios e distritos brasileiros, além de 
1.200 postos de registro de nascimen-
to em maternidades de todo país, para 
a efetivação da cidadania da popula-
ção brasileira através das certidões de 
nascimento, casamento e óbito?
Julio Lopes - Os Cartórios são conces-
sionários/delegatários de serviços públicos 
e vem se esforçando há décadas para o 
alcance da cidadania plena no que que é 
mais básico: o registro de nascimento. Por 
isso mesmo, a sua capacidade instalada e a 
sua capilaridade serão determinantes para o 
êxito do projeto em pauta.

LEGISLATIVO

“O que estamos debatendo é 
o aperfeiçoamento do modelo 
que deve, antes de qualquer 
nova conjectura, trabalhar 
com o que existe e aperfeiçoar 
com o mínimo de custo para 
a sociedade. O CPF, integrado 
à biometria, pode ser um 
caminho promissor.”

acessar um estabelecimento qualquer. Logo, 
qual outro documento e/ou alternativa é 
mais abrangente e utilizada no País?
 
Irpen-PR - Hoje os cartórios dispõe 
de um central nacional de dados que 
alimenta os órgãos públicos com 
informações sobre nascimentos, ca-
samentos e óbitos. Como avalia a im-
portância da interligação desta base 
primária com o cadastro da Receita 
Federal para a emissão do documento 
único? 
Julio Lopes - As bases nacionais merecem 
um destaque, há muito já deveriam estar 
interligadas e funcionando de maneira 
integrada. Quantos documentos replicados 
o cidadão hoje tem que disponibilizar em 
função dessa burocracia da “complicação”? 
A nossa perspectiva é outra e, de tão sim-
ples, parece improvável. 

Irpen-PR - O projeto do RCN trata 
muito mais sobre a unificação de 
documentos de identificação (Título 
de Eleitor, Certificado de Reservis-
ta RG, CNH, PIS, PASEP) do que de 
registro civil (certidão de nascimento). 
Como avalia a proposta de mudança 
de nome do projeto para Registro de 
identificação Civil?

Julio Lopes - O nome não é, de forma 
alguma, o mais importante. O nosso foco 
é desburocratizar a vida do cidadão e 
estabelecer uma chave única de relacio-
namento entre o cidadão e o Estado, um 
único número.

Irpen-PR - Este projeto vem na sequ-
ência de várias outras ações governa-
mentais de unificação de documentos, 
sendo o projeto RIC o mais conhecido 
deles, no qual foram investidos altas 
somas e mesmo assim o projeto não 
prosperou. Qual o diferencial deste 
projeto para que dê certo?
Julio Lopes - Esse é um ponto fundamen-
tal a ser discutido no âmbito da Comissão 
Especial e da sociedade. O modelo de 
criação do RCN em muito se assemelha ao 
anterior, Lei 9454/97 – de autoria do ilustre 
Senador Pedro Simon -, que organiza os 
órgãos do Estado com uma plataforma e 
lógica convencional e não integrada. Neste 
novo projeto, o Executivo replica em gran-
de medida esta lógica não exitosa. O que 
estamos debatendo é o aperfeiçoamento 
do modelo que deve, antes de qualquer 
nova conjectura, trabalhar com o que existe 
e aperfeiçoar com o mínimo de custo para 
a sociedade. O CPF, integrado à biometria, 
pode ser um caminho promissor.
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LEGISLATIVO

Tribunais e Corregedorias de Justiça 
se posicionam contra o PL 1775/15

MANIFESTAR a sua frontal oposição à aprovação do PL 
1775/2015 (trata do sistema de identificação no Brasil) 
por vulnerar o disposto no Art. 236 da Constituição da 
República, que atribui a Poder Judiciário a disciplina e 
fiscalização das delegações extrajudiciais, interferindo 
na segurança jurídica do cidadão (inciso X do Art. 5º da 
CF/88)

Carta de Curitiba, assinada por presidentes dos TJ`s do Brasil

MANIFESTAR frontal contrariedade a qualquer iniciativa 
de edição de ato normativo infraconstitucional visando 
à transferência de atividades de Registros Públicos à 
iniciativa privada ou outros órgãos públicos, excluindo-
as do sistema constitucional (art. 236, CF) em que sua 
fiscalização, controle e regulamentação competem 
exclusivamente ao Poder Judiciário (PL 1775/2015; Rep. 
Geral – STF/RE 611.639/RJ; ADIs 4.333 e 4.227)

Carta Final do 69º Encoge, Rio de Janeiro

69º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-
Gerais dos Tribunais de Justiça (ENCOGE)

Os presidentes de Tribunais de Justiça e os 
Corregedores Gerais de Justiça de todo o 
País manifestaram-se contrariamente ao 
Projeto de Lei nº 1775/15 em encontros 
nacionais realizados no mês de agosto.

No dia 22 de agosto os presidentes dos 
TJ’s se reuniram em Curitiba (PR) para o 
104º Encontro do Colégio Permanente de 
Presidentes de Tribunais de Justiça. Na Carta 
de Curitiba, documento final do encontro, 
assinada pelos 27 presidentes de Cortes 
Estaduais do País, os presidentes declaram 
no item 5:

MANIFESTAR a sua frontal oposi-
ção à aprovação do PL 1775/2015 
(trata do sistema de identificação 
no Brasil) por vulnerar o disposto no 
Art. 236 da Constituição da Repúbli-
ca, que atribui a Poder Judiciário a 
disciplina e fiscalização das delega-
ções extrajudiciais, interferindo na 
segurança jurídica do cidadão (inciso 
X do Art. 5º da CF/88).

Na conclusão do 69º Encontro do 
Colégio Permanente de Corregedores-Ge-
rais dos Tribunais de Justiça (ENCOGE), em 
22.08 no Rio de Janeiro, a Carta assinada 
traz também em seu item 5:

104º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça

MANIFESTAR frontal contrariedade 
a qualquer iniciativa de edição de ato 
normativo infraconstitucional visando 
à transferência de atividades de 
Registros Públicos à iniciativa privada 
ou outros órgãos públicos, excluin-

do-as do sistema constitucional (art. 
236, CF) em que sua fiscalização, con-
trole e regulamentação competem 
exclusivamente ao Poder Judiciário 
(PL 1775/2015; Rep. Geral – STF/RE 
611.639/RJ; ADIs 4.333 e 4.227).
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PROJETO DE LEI
Dispõe sobre o Registro Civil Nacional - 
RCN e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Ficam criados o Registro Civil Na-
cional - RCN e o documento de RCN, com 
o objetivo de identificar o brasileiro nato 
ou naturalizado, desde seu nascimento ou 
sua naturalização, em suas relações com 
a sociedade e com os órgãos e entidades 
governamentais e privados.
§ 1º A Justiça Eleitoral atribuirá a cada 
brasileiro um número de RCN e fornecerá o 
correspondente documento.
§ 2º O documento de RCN tem fé pública 
e validade em todo território nacional e faz 
prova de todos os dados nele incluídos, dis-
pensando a apresentação dos documentos 
que lhe deram origem ou nele tenham sido 
mencionados.
§ 3º É gratuita a emissão da primeira via do 
documento de RCN.

Art. 2º O RCN utilizará:
I - a base de dados biométricos da Justiça 
Eleitoral;
II - a base de dados do Sistema Nacional de 
Informações de Registro Civil - Sirc, criado 
pelo Poder Executivo federal em cumpri-
mento ao disposto no art. 41 da Lei nº 
11.977, de 7 de julho de 2009; e
III - outras informações, não disponíveis no 
Sirc, contidas em bases de dados da Justiça 
Eleitoral ou disponibilizadas por outros 
órgãos.
§ 1º A base de dados do RCN será ar-
mazenada e gerida pela Justiça Eleitoral, 
que a manterá atualizada e adotará as 
providências necessárias para assegurar a 
integridade, a disponibilidade, a autentici-
dade, a confidencialidade de seu conteúdo 
e a interoperabilidade entre os sistemas 
eletrônicos governamentais.
§ 2º A interoperabilidade de que trata o 
§ 1º observará a legislação aplicável e as 
recomendações técnicas da arquitetura dos 
Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrônico - ePING.

Art. 3º As serventias de Registro Civil de 
Pessoas Naturais que não disponibilizarem 
informações atualizadas ao Sirc, na forma 
do art. 41 da Lei nº 11.977, de 2009, e 
de sua regulamentação, ficam obrigadas a 
fornecê-las à Justiça Eleitoral, nos prazos e 
nas condições por ela determinados.
Parágrafo único. A falta de fornecimento 

das informações à Justiça Eleitoral, nos 
termos
do caput, sujeitará o oficial do registro às 
penalidades previstas no § 5º do art. 100 
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, sem prejuízo da aplicação de outras 
penalidades previstas em lei e da fiscaliza-
ção pelo Poder Judiciário.

Art. 4º A Justiça Eleitoral garantirá ao 
Poder Executivo da União, dos Estados, do 
Distrito
Federal e dos Municípios o acesso à base 
de dados do RCN, de forma gratuita, exce-
to quanto às informações eleitorais.
Parágrafo único. O Poder Executivo dos 
entes federados poderá integrar aos seus 
próprios bancos de dados as informações 
da base de dados do RCN.

Art. 5º Fica vedada a comercialização, total 
ou parcial, da base de dados do RCN.
Parágrafo único. O disposto no caput não 
impede o serviço de conferência de dados 
prestado a terceiros.

Art. 6º Fica criado o Comitê do RCN, com 
a participação paritária do Poder Executivo 
federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que 
o coordenará.
§ 1º Compete ao Comitê do RCN:
I - recomendar:
a) o padrão biométrico do RCN;
b) o padrão do documento de RCN;
c) a regra de formação do número do RCN;
d) os documentos necessários para expedi-
ção do documento de RCN; e
e) os parâmetros técnicos e econômico-
financeiros da prestação dos serviços de 
conferência de dados;
II - orientar a implementação da interope-
rabilidade entre os sistemas eletrônicos do 
Poder
Executivo federal e da Justiça Eleitoral; e
III - estabelecer as diretrizes para adminis-
tração do Fundo do Registro Civil Nacional 
- FRCN e gestão de seus recursos.
§ 2º O Comitê do RCN será formado por 
três representantes indicados pelo Poder 
Executivo federal e três representantes indi-
cados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º As decisões do Comitê do RCN serão 
tomadas por consenso.
§ 4º O Comitê do RCN poderá criar grupos 
técnicos, com a participação paritária 
do Poder Executivo federal e do Tribunal 
Superior Eleitoral, para assessorá-lo em suas 
atividades.
§ 5º A participação no Comitê do RCN e 

em seus grupos técnicos será considerada 
serviço público relevante, não remunerada.

Art. 7º Fica instituído o Fundo do Registro 
Civil Nacional - FRCN, de natureza contábil, 
vinculado ao Tribunal Superior Eleitoral, 
com a finalidade de constituir fonte de 
recursos para  o desenvolvimento e a 
manutenção do RCN e das bases por ele 
utilizadas.
§ 1º Constituem recursos do FRCN:
I - os que lhe forem destinados no orça-
mento da União;
II - os oriundos da aplicação de multas 
previstas no parágrafo único do art. 3º;
III - o resultado de aplicações financeiras so-
bre as receitas diretamente arrecadadas; e
IV - outros recursos que lhe forem destina-
dos, como os decorrentes de convênios ou 
outros instrumentos congêneres, doações 
ou prestação de serviços de conferência de 
dados.
§ 2º O FRCN será administrado pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral, observadas as diretri-
zes estabelecidas pelo Comitê do RCN.

Art. 8º O Tribunal Superior Eleitoral poderá 
firmar acordo, convênio ou outro instru-
mento congênere com entidades governa-
mentais ou privadas, com vistas à conse-
cução dos objetivos desta Lei, observado o 
disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011.

Art. 9º A Justiça Eleitoral estabelecerá 
cronograma das etapas de implementa-
ção do RCN e de coleta das informações 
biométricas.
Parágrafo único. O documento do RCN 
poderá substituir o título de eleitor, obser-
vada a legislação do alistamento eleitoral, 
na forma regulamentada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.

Art. 10. O Poder Executivo federal e o Tri-
bunal Superior Eleitoral editarão, no âmbito 
de suas competências, atos complementa-
res para a execução do disposto nesta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 12. Fica revogada a Lei nº 9.454, de 7 
de abril de 1997.

Brasília,
EMI nº 00005/2015 SMPE MJ

Brasília, 28 de Maio de 2015

Confira a íntegra do PL 1775/15
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CNJ publica Provimento nº 45/2015 
sobre Livro Diário Auxiliar
NORMA REVOGA O PROVIMENTO 34 DE 09/07/2013 E A ORIENTAçãO 6 DE 25/11/2013 
E CONSOLIDA AS NORMAS RELATIVAS à MANUTENçãO E ESCRITURAçãO DOS LIVROS 
DIáRIO AUXILIAR, VISITAS E CORREIçõES E CONTROLE DE DEPóSITO PRÉVIO PELOS 
TITULARES DE DELEGAçõES E RESPONSáVEIS INTERINOS DO SERVIçO EXTRAJUDICIAL 
DE NOTAS E REGISTROS PúBLICOS, E Dá OUTRAS PROVIDêNCIAS

JURÍDICO

Provimento nº 45, 
de 13 de maio de 2015.
 
Revoga o Provimento 34 de 09/07/2013 e 
a Orientação 6 de 25/11/2013 e conso-
lida as normas relativas à manutenção e 
escrituração do Livro Diário Auxiliar, Visitas 
e Correições e Controle de Depósito Prévio 
pelos titulares de delegações e responsáveis 
interinos do serviço extrajudicial de notas e 
registros públicos, e dá outras providências.  
 
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUS-
TIÇA, Ministra NANCY ANDRIGHI, no 
uso de suas atribuições legais e constitu-
cionais; 
 

CONSIDERANDO o poder de fiscaliza-
ção e normatização pelo Poder Judiciário 
segundo o disposto nos arts. 103-B, § 
4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição 
Federal de 1988 e no art. 8º, X, do Re-
gimento Interno do Conselho Nacional 
de Justiça;
 
CONSIDERANDO a necessidade de 
aprimoramento e consolidação das 
normas relativas à escrituração dos livros 
administrativos obrigatórios mantidos 
pelo delegatários de serviços extrajudi-
ciais, bem como por aqueles que a qual-
quer título respondam provisoriamente 
por tais serviços;
 

CONSIDERANDO que a fiscalização da 
prestação do serviço extrajudicial de notas 
e registros públicos abrange a verificação 
da regular observância das obrigações 
tributárias a que estão sujeitos seus titu-
lares e os responsáveis interinamente por 
delegações vagas, no que tange ao lança-
mento de valores que compõem as bases 
de cálculo do Imposto de Renda (IR) e do 
Imposto Sobre Serviços (ISS), inclusive;
 
CONSIDERANDO ainda a obrigatorieda-
de de fiscalização da regular observância 
da limitação remuneratória dos responsá-
veis interinamente por delegações vagas 
de notas e de registros públicos;
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RESOLVE: 
1º Os serviços notariais e de registros 
públicos prestados mediante delegação do 
Poder Público possuirão os seguintes livros 
administrativos, salvo aqueles previstos em 
lei especial:
a) Visitas e Correições;
b) Diário Auxiliar da Receita e da Despesa;
c) Controle de Depósito Prévio, nos termos 
do art. 4º deste Provimento.

2º Os livros previstos neste Provimento 
serão abertos, numerados, autenticados 
e encerrados pelo delegatário, podendo uti-
lizar-se, para esse fim, processo mecânico 
de autenticação previamente aprovado pela 
autoridade judiciária competente na esfera 
estadual ou distrital.
Parágrafo único. O termo de abertura 
deverá conter o número do livro, o fim a 
que se destina, o número de folhas que 
contém, a declaração de que todas as suas 
folhas estão rubricadas e o fecho, com 
data, nome do delegatário e assinatura. 
 
3º Com exceção do Livro de Visitas e Cor-
reições, a responsabilidade pela escritura-
ção dos livros referidos neste provimento é 
de responsabilidade direta do delegatário, 
ainda quando escriturado por um seu 
preposto.
Parágrafo único. O Livro de Visitas e 
Correições será escriturado pelas compe-
tentes autoridades judiciárias fiscalizadoras 
e conterá cem páginas, respondendo o 
delegatário pela guarda e integridade do 
conjunto de atos nele praticados.
 
4º. Os delegatários de unidades cujos 
serviços admitam o depósito prévio de 
emolumentos manterão livro próprio, 
especialmente aberto para o controle das 
importâncias recebidas a esse título, livro 
em que deverão indicar-se o número do 
protocolo, a data do depósito e o valor 
depositado, além da data de sua conversão 
em emolumentos resultante da prática do 
ato solicitado, ou, conforme o caso, da 
data da devolução do valor depositado, 
quando o ato não for praticado.
Parágrafo único. Considerando a na-
tureza dinâmica do Livro de Controle de 
Depósito Prévio, poderá este ser escriturado 
apenas eletronicamente, a critério do dele-
gatário, livro esse que será impresso sempre 
que a autoridade judiciária competente 
assim o determinar, sem prejuízo da ma-

nutenção de cópia atualizada em sistema 
de backup ou outro método hábil para sua 
preservação.
 
5º O Livro Diário Auxiliar observará o mo-
delo usual para a forma contábil e terá suas 
folhas divididas em colunas para anotação 
da data, da discriminação da receita e da 
despesa, além do valor respectivo, deven-
do, quando impresso em folhas soltas, 
encadernar-se tão logo encerrado.
 
6º A receita será lançada no Livro Diário 
Auxiliar separadamente, por especialida-
de, de forma individualizada, no dia da 
prática do ato, ainda que o delegatário não 
tenha recebido os emolumentos, devendo 
discriminar-se sucintamente, de modo a 
possibilitar-lhe identificação com a indica-
ção, quando existente, do número do ato, 
ou do livro e da folha em que praticado, ou 
ainda o do protocolo.
 
1º Para a finalidade prevista no caput deste 

artigo, considera-se como dia da prática 
do ato o da lavratura e encerramento do 
ato notarial, para o serviço de notas; o 
do registro, para os serviços de registros 
de imóveis, títulos e documentos e civil 
de pessoa jurídica; o do registro, para os 
atos não compensáveis do Registro Civil 
das Pessoas Naturais, e para seus atos 
gratuitos, o do momento do recebimen-
to do pagamento efetuado por fundo de 
reembolso de atos gratuitos e fundo de 
renda mínima.

 
2º Nos Estados em que o pagamento dos 

emolumentos para o serviço de protesto 
de título for diferido em virtude de previ-
são legal, será considerado como dia da 
prática do ato o da lavratura do termo 
de cancelamento, o do acatamento do 
pedido de desistência e o do pagamento 
do título, se outra data não decorrer de 
norma estadual específica.

 
3º Os lançamentos relativos a receitas com-

preenderão os emolumentos previstos no 
regimento de custas estadual ou distrital 
exclusivamente na parte percebida como 
receita do próprio delegatário, em razão 
dos atos efetivamente praticados, exclu-
ídas as quantias recebidas em depósito 
para a prática futura de atos, os tributos 
recebidos a título de substituição tribu-
tária ou outro valor que constitua receita 

devida diretamente ao Estado, ao Distrito 
Federal, ao Tribunal de Justiça, a outras 
entidades de direito, e aos fundos de ren-
da mínima e de custeio de atos gratuitos, 
conforme previsão legal específica.

 
7º É vedada a prática de cobrança parcial 
ou de não cobrança de emolumentos, 
ressalvadas as hipóteses de isenção, não 
incidência ou diferimento previstas na legis-
lação específica.
 
8º As despesas serão lançadas no dia 
em que se efetivarem e sempre deverão 
resultar da prestação do serviço delegado, 
sendo passíveis de lançamento no Livro 
Diário Auxiliar todas as relativas investimen-
tos, custeio e pessoal, promovidas a critério 
do delegatário, dentre outras:
a. locação de bens móveis e imóveis 

utilizados para a prestação do serviço, in-
cluídos os destinados à guarda de livros, 
equipamentos e restante do acervo da 
serventia;

b. contratação de obras e serviços para a 
conservação, ampliação ou melhoria dos 
prédios utilizados para a prestação do 
serviço público;

c. contratação de serviços, os terceirizados 
inclusive, de limpeza e de segurança;

d. aquisição de móveis, utensílios, eletrodo-
mésticos e equipamentos mantidos no 
local da prestação do serviço delegado, 
incluídos os destinados ao entreteni-
mento dos usuários que aguardem a 
prestação do serviço e os de manutenção 
de refeitório;

e. aquisição ou locação de equipamentos 
(hardware), de programas (software) e de 
serviços de informática, incluídos os de 
manutenção prestados de forma terceiri-
zada;

f. formação e manutenção de arquivo de 
segurança;

g. aquisição de materiais utilizados na pres-
tação do serviço, incluídos os utilizados 
para a manutenção das instalações da 
serventia;

h. plano individual ou coletivo de assistência 
médica e odontológica contratado com 
entidade 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 incluídos 
os prepostos do delegatário;

i. despesas trabalhistas com prepostos, 
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incluídos FGTS, vale alimentação, vale 
transporte e quaisquer outros valores que 
lhes integrem a remuneração, além das 
contribuições previdenciárias devidas ao 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
ou ao órgão previdenciário estadual;

j. custeio de cursos de aperfeiçoamento 
técnico ou formação jurídica fornecidos 
aos prepostos ou em que regularmente 
inscrito o titular da delegação, desde que 
voltados exclusivamente ao aprimora-
mento dos conhecimentos jurídicos, ou, 
em relação aos prepostos, à melhoria dos 
conhecimentos em sua área de atuação;

k. o valor que for recolhido a título de 
Imposto Sobre Serviço –  ISS devido 
pela prestação do serviço extrajudicial, 
quando incidente sobre os emolumentos 
percebidos pelo delegatário;

l. o valor de despesas com assessoria jurídi-
ca para a prestação do serviço extrajudi-
cial;

m. o valor de despesas com assessoria de 
engenharia para a regularização fundiária 
e a retificação de registro.

Parágrafo único. Serão arquivados na 
forma definida em lei ou em norma das 
Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados 
e do Distrito Federal todos os comprovan-
tes das despesas efetuadas, incluindo os de 
retenção do imposto de renda, pelo prazo 
mínimo de cinco anos, salvo quando hou-
ver expressa previsão de prazo maior.
 
9º. Ao final de cada mês serão somadas, 
em separado, as receitas e as despesas da 
unidade de serviço extrajudicial, com a apu-
ração do saldo líquido positivo ou negativo 
do período.

10 Ao final de cada exercício será feito o 
balanço anual da unidade de serviço extra-
judicial, com a indicação da receita, da des-
pesa e do líquido mês a mês, e apuração 
do saldo positivo ou negativo do período.
 
11 Anualmente, até o décimo dia útil do 
mês de fevereiro, o Livro Diário Auxiliar será 
visado pela autoridade judiciária compe-
tente, que determinará, sendo o caso, as 
glosas necessárias, podendo, ainda, orde-
nar sua apresentação sempre que entender 
conveniente. 
Parágrafo único. O requerimento de re-
exame da decisão que determina exclusão 
de lançamento de despesa deverá ser for-

mulado no prazo de recurso administrativo 
previsto na Lei de Organização Judiciária 
local ou, caso inexista, no prazo de 15 dias 
contados de sua ciência pelo delegatário.
 
12 É facultativa a utilização do Livro Diário 
Auxiliar também para fins de recolhimento 
do Imposto de Renda (IR), ressalvada nesta 
hipótese a obrigação de o delegatário indi-
car quais as despesas não dedutíveis para 
essa última finalidade e também o saldo 
mensal específico para fins de imposto de 
renda.
Parágrafo único. A mesma faculdade 
aplica-se para os fins de cálculo de Imposto 
Sobre Serviços (ISS), hipótese em que deve-
rá ser observada a legislação municipal.
 
13 As normas impostas por este Provimen-
to aos delegatários de serviços notariais e 
registrais aplicam-se aos designados para 
responder interinamente por serventias 
vagas, observadas as seguintes peculiari-
dades:
 
I Os responsáveis interinamente por 

delegações vagas de notas e de registro 
lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor 
da renda líquida excedente a 90,25% 
dos subsídios de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal que depositarem à dis-
posição do Tribunal de Justiça correspon-
dente, indicando a data do depósito e a 
conta em que realizado, observadas as 
normas editadas para esse depósito pelo 
respectivo Tribunal. 

 
II Ao responsável interinamente por 

delegação vaga é defeso contratar 
novos prepostos, aumentar salários dos 
prepostos já existentes na unidade, ou 
contratar novas locações de bens móveis 
ou imóveis, de equipamentos ou de 
serviços, que possam onerar a renda da 
unidade vaga de modo continuado, sem 
a prévia autorização do Tribunal a que 
estiver afeta a unidade do serviço.

 
III Todos os investimentos que comprome-

tam a renda da unidade vaga deverão 
ser objeto de projeto a ser encaminhado 
para a aprovação do Tribunal de Justiça 
competente.

 
IV Respeitado o disposto no inciso anterior, 

para apuração do valor excedente a 
90,25% dos subsídios de Ministro do Su-

premo Tribunal Federal, deve abater-se, 
como despesas do responsável interina-
mente pela unidade vaga, as previstas no 
art. 8º deste Provimento.

 
V Nos prazos previstos no art. 2º do Pro-

vimento n. 24/2012 desta Corregedoria 
Nacional de Justiça, os responsáveis inte-
rinamente pelas unidades vagas lançarão 
no sistema “Justiça Aberta”, em campos 
específicos criados para essa finalidade, 
os valores que, nos termos do parágrafo 
anterior, depositarem mensalmente na 
conta indicada pelo respectivo Tribunal 
de Justiça.

 
14. Será disciplinado por norma editada 
pela competente Corregedoria Geral da 
Justiça local:
a) o controle dos recolhimentos relativos à 
taxa de fiscalização, ao selo ou a outro va-
lor que constituir receita devida ao Estado, 
ao Distrito Federal, ao Tribunal de Justiça, 
ao Município, a outras entidades de direito, 
e aos fundos de renda mínima e de custeio 
de atos gratuitos;
b) o dia da prática do ato notarial ou 
registral, quanto aos serviços de Registro 
de Distribuição e de Registro de Contratos 
Marítimos, eventualmente existentes.
 
15 Este Provimento não revoga, no que 
forem compatíveis, as normas editadas pe-
las Corregedorias Gerais da Justiça e pelos 
Juízes Corregedores, ou Juízes competentes 
na forma da organização local, relativas 
à escrituração de Livro Diário, Livro Diário 
Auxiliar ou Livro Contábil.
 
16 As Corregedorias Gerais da Justiça 
deverão dar ciência deste Provimento aos 
Juízes Corregedores ou Juízes que na forma 
da organização local forem competentes 
para a fiscalização dos serviços extrajudiciais 
de notas e de registro, e aos responsáveis 
pelas unidades do serviço extrajudicial de 
notas e de registro.
 
17 Este Provimento entrará em vigor em 30 
dias contados de sua publicação, revogan-
do-se o Provimento n. 34/2013 e Orienta-
ção 6/2013 desta Corregedoria Nacional de 
Justiça.

Brasília, 13 de maio de 2015.  
 

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedoria Nacional de Justiça

JURÍDICO
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A Corregedoria Nacional de Justiça do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publi-
cou o Provimento nº 46/2015, que dispõe 
sobre a CRC Nacional e revoga o Provi-
mento nº 38/2014.

Leia a Íntegra do Provimento:

PROVIMENTO Nº 46, 
DE 16 DE JUNHO DE 2015

Revoga o Provimento 38 de 25/07/2014 e 
dispõe sobre a Central de Informações de 
Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC.

A CORREGEDORA NACIONAL DE 
JUSTIÇA, Ministra NANCY ANDRIGhI, no 
uso de suas atribuições legais e constitu-
cionais;

CONSIDERANDO o poder de fiscaliza-
ção e normatização pelo Poder Judiciário 
segundo o disposto nos arts. 103-B, § 4º, 
I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal 
de 1988, e no art. 8º, X, do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO o que consta dos arts. 
38 e 30, inciso XIV, da Lei n. 8.935, de 
18 de novembro de 1994, que preveem a 
obrigação de os notários e registradores 
cumprirem as normas técnicas editadas 
pelo juízo competente, ao qual compete, 
por sua vez, zelar para que os serviços 
notariais e registrários sejam prestados 
com rapidez, qualidade satisfatória e de 
modo eficiente;

CONSIDERANDO a experiência positiva 
resultante do funcionamento de centrais 
estaduais mantidas por associações de 
registradores com autorização das Corre-
gedorias Gerais da Justiça dos Estados de 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, 
centrais que se destinam à circulação de 
informações do Registro Civil de Pessoas 
Naturais;

CONSIDERANDO o princípio e garantia 
constitucional previsto no inciso X do art. 
5° da Constituição Federal, referentes à 
inviolabilidade da intimidade, da vida pri-
vada, da honra e da imagem das pessoas;

Corregedoria Nacional de Justiça 
publica Provimento nº 46/2015, que 
dispõe sobre a CRC Nacional

JURÍDICO

CONSIDERANDO que a interligação en-
tre os cartórios de registro civil das pessoas 
naturais, o Poder Judiciário e os órgãos da 
Administração Pública atende ao interesse 
público, à racionalidade, à economicidade 
e à desburocratização da prestação dos 
serviços correspondentes;

RESOLVE:
Art. 1º. Instituir a Central de Informações 
de Registro Civil das Pessoas Naturais 
- CRC que será operada por meio de 
sistema interligado, disponibilizado na 
rede mundial de computadores, com os 
objetivos de:
I. interligar os Oficiais de Registro Civil 

das Pessoas Naturais, permitindo o 
intercâmbio de documentos eletrônicos 
e o tráfego de informações e dados;

II.  aprimorar tecnologias para viabilizar 
os serviços de registro civil das pessoas 
naturais em meio eletrônico;

III. implantar, em âmbito nacional, sistema 
de localização de registros e solicitação 
de certidões;

IV. possibilitar o acesso direto de órgãos 
do Poder Público, mediante ofício ou 
requisição eletrônica direcionada ao 
Oficial competente, às informações do 
registro civil das pessoas naturais;

V. possibilitar a interligação com o Minis-
tério das Relações Exteriores, mediante 

prévia autorização deste, a fim de obter 
os dados e documentos referentes a 
atos da vida civil de brasileiros ocorri-
dos no exterior, bem como possibilitar 
às repartições consulares do Brasil a 
participação no sistema de localização 
de registros e solicitação de certidões 
do registro civil das pessoas naturais.

Parágrafo único. Os Oficiais de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, pessoalmente, 
ou por meio das Centrais de Informações 
do Registro Civil - CRC, devem fornecer 
meios tecnológicos para o acesso das 
informações exclusivamente estatísticas à 
Administração Pública Direta, sendo-lhes 
vedado o envio e repasse de dados de 
forma genérica, que não justifiquem seu 
fim, devendo respeitar-se o princípio e a 
garantia previstos no inciso X do art. 5° da 
Constituição Federal de 1988.

Art. 2º. A Central de Informações de 
Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC 
será organizada pela Associação Nacional 
dos Registradores das Pessoas Naturais - 
Arpen Brasil, que se apresenta como titular 
dos direitos autorais e de propriedade 
intelectual do sistema, do qual detém o 
conhecimento tecnológico, o código-fonte 
e o banco de dados, sem ônus ou despe-
sas para o Conselho Nacional de Justiça e 
demais órgãos do Poder Público.
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§ 1º As representações estaduais da 
Arpen-Brasil poderão realizar o acesso 
ao sistema interligado utilizando 
infraestrutura própria, ou utilizando 
infraestrutura de entidade de represen-
tação da Arpen-Brasil de outro Estado, 
mediante prévio acordo, desde que 
observem os requisitos de interopera-
bilidade estabelecidos pela Arpen-Brasil 
e garantam a consulta e comunicação 
em tempo real.

§ 2º Todo acesso ao sistema interligado 
será feito exclusivamente pelo Oficial 
de Registro Civil ou prepostos que 
autorizar, os quais serão obrigatoria-
mente identificados mediante uso de 
certificado digital emitido conforme 
a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil).

§ 3 O Ministério das Relações Exteriores 
poderá ter acesso à Central de Infor-
mações de Registro Civil das Pessoas 
Naturais - CRC, a ser realizado de 
forma segura por meio de certificado 
digital emitido conforme a Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil) ou outro sistema acordado 
com a Arpen-Brasil.

Art. 3º. A Central de Informações de 
Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC 
disponibilizará as seguintes funcionalidades:
I. CRC - Buscas: ferramenta destinada 

a localizar os atos de registro civil das 
pessoas naturais;

II. CRC - Comunicações: ferramenta 
destinada a cumprir as comunicações 
obrigatórias revistas nos artigos 106 e 
107 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973;

III. CRC - Certidões: ferramenta destinada à 
solicitação de certidões;

IV. CRC - e-Protocolo: ferramenta destinada 
ao envio de documentos eletrônicos 
representativos de atos que devem ser 
cumpridos por outras serventias;

V. CRC - Interoperabilidade: ferramen-
ta destinada a interligar os serviços 
prestados através de convênios com 
os programas necessários para o seu 
desenvolvimento.

Parágrafo único. Mediante iniciativa do 
Ministério das Relações Exteriores, poderá 
promover-se a integração entre a Central 
de Informações de Registro Civil das Pesso-
as Naturais - CRC e o Sistema Consular Inte-
grado do Ministério das Relações Exteriores 

(SCI/MRE), a fim de possibilitar a consulta à 
CRC pelas repartições consulares do Brasil 
no exterior e a consulta, pelos Oficiais de 
Registro Civil das Pessoas Naturais, aos 
índices de atos relativos ao registro civil das 
pessoas naturais praticados nas repartições 
consulares.

Art. 4º - A Central de Informações de 
Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC 
será integrada por todos os Oficiais de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Brasil 
que deverão acessá-la para incluir os dados 
específicos, nos termos deste Provimento, 
observados os  requisitos técnicos fixados 
pela Arpen-Brasil.
§ 1º A adesão às funcionalidades da Central 

de Informações de Registro Civil das 
Pessoas Naturais - CRC será feita pelas 
serventias de todos os Estados da 
Federação no prazo máximo de um 
ano a contar da vigência deste Provi-
mento, sendo as informações dessas 
adesões repassadas pela Arpen-Brasil à 
Corregedoria Nacional de Justiça, com 
uso do sistema Justiça Aberta quando 
disponível.

§ 2º O acesso por Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais será efetuado 
mediante estrutura disponibilizada 
diretamente pela Arpen-Brasil ou por 
sua respectiva representação estadual, 
independentemente de filiação asso-
ciativa e de qualquer pagamento ou 
remuneração a título de uso do sistema.

Art. 5º - A Central de Informações de 
Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC 
permitirá aos Oficiais de Registro Civil das 
Pessoas Naturais a consulta em tempo real 
para a localização dos atos de registro.

Art. 6º - Os Oficiais de Registro Civil das 
Pessoas Naturais deverão disponibilizar para 
a Central de Informações de Registro Civil 
das Pessoas Naturais - CRC as informações 
definidas pela Arpen-Brasil, observada a le-
gislação em vigor no que se refere a dados  
estatísticos, no prazo de dez dias, corridos, 
contados da lavratura dos atos, respeitadas 
as peculiaridades locais.
Parágrafo único - Qualquer alteração nos 
registros informados à Central de Informa-
ções do Registro Civil deverá ser atualizada 
no mesmo prazo e forma do parágrafo 
anterior.

Art. 7º. Em relação aos assentos lavrados 
anteriormente à vigência deste Provimento, 
serão comunicados à Central de Informa-
ções de Registro Civil das Pessoas Naturais 
- CRC os elementos necessários à identifi-
cação do registro, observadas as definições 
feitas pela Arpen Brasil, considerando-se a 
necessidade de afastar, o mais possível, o 
risco relativo à existência de homônimos.
§ 1º As informações serão prestadas 

progressivamente, começando pelos 
registros mais recentes.

§ 2º O prazo para o fornecimento das 
informações previstas neste artigo será 
de seis meses para cada 5 (cinco) anos 
de registros lavrados, iniciando-se a 
contagem desse prazo a partir de um 
ano da vigência deste Provimento.

§ 3º O prazo do parágrafo anterior poderá 
ser reduzido ou prorrogado uma vez, 
mediante ato da competente Correge-
doria Geral da Justiça, fundamentado 
nas peculiares condições das serventias 
locais, comunicando-se à Corregedoria 
Nacional de Justiça e à Arpen-Brasil.

Art. 8º - As comunicações previstas nos 
artigos 106 e 107 da Lei n. 6.015/73 
deverão ser enviadas obrigatoriamente pela 
Central de Informações de Registro Civil das 
Pessoas Naturais - CRC.
Parágrafo único. O envio de informações 
entre as serventias pela Central de Informa-
ções de Registro Civil das Pessoas Naturais 
– CRC dispensa o uso do Sistema hermes - 
Malote Digital de que trata o Provimento n. 
25 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 9º - A utilização da CRC - Comunica-
ções não impede a realização da anotação 
por outros meios, como a apresentação 
diretamente ao Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do original ou cópia 
autenticada da certidão do ato, ou a infor-
mação obtida na CRC - Buscas.

Art. 10. A emissão de certidão negativa 
pelos Oficiais de Registro Civil das Pessoas 
Naturais deverá ser precedida de consulta à 
Central de Informações de Registro Civil das 
Pessoas Naturais - CRC, devendo ser con-
signado na certidão o código da consulta 
gerado (hash).
Parágrafo único. Para a emissão de 
certidão negativa deverá promover-se 
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consulta prévia ao SCI/MRE quando estiver 
disponível a integração com o Ministério 
das Relações Exteriores.

Art. 11. Caso seja encontrado o registro 
pesquisado, poderá o consulente, no mes-
mo ato, solicitar a expedição da respectiva 
certidão que, pagos os emolumentos, 
custas e encargos administrativos devidos, 
será disponibilizada na Central de Informa-
ções de Registro Civil das Pessoas Naturais - 
CRC, em formato eletrônico, em prazo não 
superior a 5 (cinco) dias úteis.
§ 1º Para a emissão das certidões eletrôni-

cas deverão ser utilizados formatos de 
documentos eletrônicos de longa du-
ração, compreendidos nessa categoria 
os formatos PDF/A e os produzidos 
em linguagem de marcação XML, com 
certificado digital ICP-Brasil, tipo A3 ou 
superior, assinatura digital em formato 
PKCS#7, com disponibilização do 
código de rastreamento.

§ 2º As certidões eletrônicas ficarão dispo-
níveis na Central Nacional de Informa-
ções do Registro Civil - CRC pelo prazo 
de trinta dias corridos, vedado o envio 
por intermédio de correio eletrônico 
convencional (e-mail).

§ 3º havendo CRC estadual, e nas hipóte-
ses em que o cartório solicitante da 
certidão eletrônica e o cartório acervo 
pertençam à mesma unidade da Fede-
ração, poderá a certidão permanecer 
disponível na CRC do mesmo Estado, 
pelo prazo previsto no parágrafo 
anterior.

§ 4º O interessado poderá solicitar a 
qualquer Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais integrante da 
Central de Informações de Registro 
Civil das Pessoas Naturais - CRC, ou a 
qualquer repartição consular do Brasil 
no exterior após operacionalização 
da integração entre CRC e SCI/MRE, 
que a certidão expedida em formato 
eletrônico seja materializada em papel 
e assinada fisicamente, observados os 
emolumentos devidos.

§ 5º Ressalvados os casos de gratuidade 
prevista em lei, os encargos adminis-
trativos referidos no caput deste artigo 
serão reembolsados pelo solicitante 
da certidão na forma e conforme os 
valores que forem fixados em norma 
de cada Corregedoria Geral da Justiça. 
Serão compreendidas como encar-

gos administrativos as despesas com 
compensação de boleto bancário, 
operação de cartão de crédito, 
transferências bancárias, certificação 
digital (SDK, framework, certificado 
de atributo e de carimbo de tempo), e 
outras que forem previstas em normas 
estaduais, desde que indispensáveis 
para a prestação do serviço solicitado 
por meio da central informatizada.

Art. 12. Os Oficiais de Registro Civil deve-
rão, obrigatoriamente, atender às solicita-
ções de certidões efetuadas por via postal, 
telefônica, eletrônica, ou pela Central de 
Informações de Registro Civil das Pessoas 
Naturais - CRC, desde que satisfeitos os 
emolumentos previstos em lei e, se existen-
tes, pagas as despesas de remessa.

Art. 13. A Central de Informações de 
Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC 
poderá ser utilizada para consulta por entes 
públicos que estarão isentos do pagamento 
de custas e emolumentos, ou somente de 
custas, conforme as hipóteses contempla-
das na legislação, e por
pessoas naturais ou jurídicas privadas que 
estarão sujeitas ao pagamento de custas e 
emolumentos.
Parágrafo único. A Arpen Brasil poderá 
firmar convênios com Instituições Públicas e 
entidades privadas para melhor atender aos 
serviços previstos no art. 3º, submetendo-
se a aprovação prévia pela Corregedoria 
Nacional de Justiça.

Art. 14. O sistema deverá contar com 
módulo de geração de relatórios (correição 
on line) para efeito de contínuo acompa-
nhamento, controle e fiscalização pelas 
Corregedorias Gerais da Justiça e pelo 
Conselho Nacional de Justiça.

Art. 15. Este Provimento define o conjunto 
mínimo de especificações técnicas e fun-
cionalidades da Central de Informações de 
Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, de 
forma que, independentemente de novo ato 
normativo, as tecnologias utilizadas possam 
ser aprimoradas com outras que venham 
a ser adotadas no futuro, a partir de novas 
funcionalidades incorporadas à CRC.

Art. 16. Ocorrendo a extinção da Ar-
pen-Brasil, ou a paralisação da prestação, 
por ela, do serviço objeto deste Provi-

mento, sem substituição por associação 
ou entidade de classe que o assuma em 
idênticas condições mediante autorização 
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 
será o banco de dados, em sua totalidade, 
transmitido ao Conselho Nacional de Justiça 
ou à entidade que o Conselho Nacional 
de Justiça indicar, com o código-fonte e 
as informações técnicas necessárias para 
o acesso e utilização de todos os seus 
dados, bem como para a continuação de 
seu funcionamento na forma prevista neste 
Provimento, sem ônus, custos ou despesas 
para o Poder Público e, notadamente, sem 
qualquer remuneração por direitos autorais 
e de propriedade intelectual, a fim de que 
a Central de Informações de Registro Civil 
das Pessoas Naturais - CRC permaneça em 
integral funcionamento.

Art. 17. A Associação Nacional dos Regis-
tradores das Pessoas Naturais - Arpen-Brasil, 
ou quem a substituir na forma do artigo 16 
deste Provimento, se obriga a manter sigilo 
relativo à identificação dos órgãos públicos 
e dos respectivos servidores que acessarem 
a Central de Informações de Registro Civil 
das Pessoas Naturais - CRC, ressalvada 
requisição judicial e fiscalização pela Corre-
gedoria Nacional de Justiça.

Art. 18. Este Provimento não revoga as 
normas editadas pelas Corregedorias Gerais 
da Justiça, no que com ele forem compa-
tíveis.

Art. 19. As Corregedorias Gerais da Justiça 
deverão dar ciência deste Provimento aos 
Juízes Corregedores, ou Juízes que na 
forma da organização local forem com-
petentes para a fiscalização dos serviços 
extrajudiciais de notas e de registro, e aos 
responsáveis pelas unidades do serviço 
extrajudicial de notas e de registro.

Art. 20. Este Provimento entrará em vigor 
em 30 dias contados da data de sua publi-
cação, revogando-se o Provimento n. 38 
desta Corregedoria Nacional de Justiça.

Brasília, 16 de junho de 2015.

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Publicado no Diário da Justiça de 
18/06/2015 - Edição 106.
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A Corregedoria Nacional de Justiça instituiu 
novas regras sobre o período de conserva-
ção de documentos nos cartórios extrajudi-
ciais brasileiros. De acordo com o Provi-
mento nº 50, assinado pela corregedora 
Nancy Andrighi e publicado em setembro, 
todos os serviços extrajudiciais deverão 
adotar a Tabela de Temporalidade de 
Documentos para efetuar o descarte da 
documentação.

Além da Tabela, os cartórios também de-
verão levar em consideração a classificação 
dos documentos em correntes, intermediá-
rios e permanentes, bem como os critérios 

para sua guarda e eliminação conforme 
a Lei 8159/1991, que trata da política 
nacional de arquivos públicos e privados.

O Provimento também estabelece que 
os serviços extrajudiciais deverão, antes do 
descarte, descaracterizar todos os docu-
mentos, de forma que nenhuma infor-
mação possa ser recuperada, sobretudo 
as indicações de identidade pessoal e as 
assinaturas.

De acordo com a corregedora Nancy 
Andrighi, a medida é inspirada em iniciativa 
semelhante e bem sucedida adotada no 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A 
determinação, além disso, visa à racionali-
zação de recursos, tempo e esforços.

“Eram necessárias regras claras para 
os serviços extrajudiciais de todo o país 
gerenciarem seus arquivos de uma forma 
mais racional, mas sem prejudicar o cida-
dão. Existem cartórios que têm despesas 
enormes com o aluguel de depósitos para 
manter a documentação. Isso não tem 
mais sentido, sobretudo num momento 
de dificuldades econômicas como o que 

enfrentamos”, avaliou a corregedora do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A medida já está em vigor e deverá ser 
cumprida por tabeliães e registradores 
públicos responsáveis pela conservação 
de livros, fichas, documentos, papéis, 
microfilmes e sistemas computadorizados 
nos Cartórios de Notas, Protestos de Letras 
e Títulos; Registros de Imóveis; Registros 
Civis de Pessoas Naturais; Registros Civis de 
Pessoas Jurídicas; e Registros de Títulos e 
Documentos.

Para ver a tabela completa acesse: www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/09/99fb5c7af5872378d0f9e8f818b53350.pdf

Corregedoria do CNJ institui regra para 
descarte de documentos em cartórios
PROVIMENTO Nº 50 DETERMINA QUE TODAS AS NATUREzAS DEVEM SEGUIR A TABELA 
DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DETERMINADA PELO CNJ. CONhEçA OS PRAzOS

JURÍDICO

“Existem cartórios que têm 
despesas enormes com o 
aluguel de depósitos para 
manter a documentação. 
Isso não tem mais sentido, 
sobretudo num momento de 
dificuldades econômicas como 
o que enfrentamos”

“Eram necessárias regras claras 
para os serviços extrajudiciais de 
todo o país gerenciarem seus 
arquivos de uma forma mais 
racional, mas sem prejudicar o 
cidadão”
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Recomendação nº 18

Dispõe sobre a expedição de certidão de 
óbito no estabelecimento de saúde em 
que ocorra o falecimento.

A Corregedora Nacional de Justiça, 
Ministra Nancy Andrighi, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,

Considerando o disposto no art.8º, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional 
de Justiça;

Considerando os resultados assertivos da 
expedição de certidões de nascimento nos 
estabelecimentos de saúde em que se reali-
zam partos, objeto do Provimento nº 13, de 
3 de setembro de 2010, e do Provimento 
nº 17, de 10 de agosto de 2012, ambos da 
Corregedoria Nacional de Justiça;

Considerando convir a experiência de es-
tender símile prática à emissão de certidão 
de óbito no estabelecimento de saúde em 
que ocorra o falecimento, na medida em 
que isso representa economia de tempo e 
de esforços, sobretudo para os primeiros 
obrigados legalmente a fazer a declaração 
de óbito (art. 79 da Lei nº 6.015, de 31-12-
1973);

Considerando as variadas circunstâncias 
locais na Federação ?incluídos os casos em 
que, para a tomada de dados do óbito, 
haja participação de serviços funerários 
ou empresas conveniadas?, o que sugere 
prudência na imposição nacional da prática 
sob exame,

Resolve:
Art. 1º Recomendar às Corregedorias 
Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito 

CNJ publica recomendação nº 18, sobre 
expedição da certidão de óbito no estabelecimento 
de saúde em que ocorra o falecimento

JURÍDICO

Federal que promovam e fiscalizem a 
expedição da certidão de óbito no esta-
belecimento de saúde em que ocorra o 
falecimento, utilizando analogicamente o 
procedimento disposto nos Provimentos 
nºs 13 e 17 da Corregedoria Nacional de 
Justiça, observada a Lei nº 6.015, de 1973.

Art. 2º Oficiar a todos os Corregedores 
Gerais de Justiça para que informem à 
Corregedoria Nacional os resultados das 
práticas locais objeto desta Recomendação.

Art. 3° Esta Recomendação entra em vigor 
na data de sua publicação.

Brasília, 2 de março de 2015.

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Fonte: Diário Eletrônico do CNJ
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Casamento: qual nome adotar?
Frank Wendel Chossani 
é títular da delegação de 
Registro Civil e Notas de 
Populina (SP). Pós-gradu-
ado em Direito Notarial e 
Registral, Direito do Traba-
lho e Processo do Trabalho, 
e Direito Processual Civil

OPINIãO
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O casamento é um dos institutos mais 
antigos de que se tem notícia.

Segundo o livro dos Gênesis, viu Deus 
que não era bom que o homem estivesse 
só, razão pela qual criou a mulher, de modo 
que ficou instituído que o varão deveria 
deixar seu pai e sua mãe, e se unir à sua 
mulher, formando com ela uma só carne.[1]

A ideia do texto bíblico, ao mencionar 
a necessidade de “deixar o pai e a mãe”, 
traduz exatamente uma das vertentes do 
casamento, a saber, a criação de um novo 
núcleo familiar.

Embora uma das consequências do 
matrimônio seja o surgimento de um novo 
núcleo, a recém-família permanecerá unida 
aos ancestrais, quer pelo vínculo sanguíneo, 
afetivo, e também pelo nome.

A palavra “nome”, segundo a origem 
etimológica, decorre do latim “nonem”, 
que remete a ideia de identificar alguém no 
meio pessoal.[2]

Ensina com propriedade, o brilhante e 
saudoso, Silvio Rodrigues que o nome “re-
presenta, sem dúvidas, um direito inerente 
à pessoa humana, portanto um direito da 
personalidade. Ele se decompõe em duas 
partes: o patronímico familiar, que ordi-
nariamente representa uma herança que 
se transmite de pai a filho ou é adquirido 
por um dos cônjuges pelo casamento, e 
o prenome que é atribuído à pessoa por 
ocasião da abertura de seu assento de 
nascimento, que é imutável (artigo 58, da 
Lei n. 6.015/1973)”.[3]

Visando justamente identificar os con-
traentes quanto a família, é que é estabe-
lecido o patronímico familiar, e por isso a 
lei civil prevê a faculdade de que “qualquer 
dos nubentes, querendo, poderá acrescer 
ao seu o sobrenome do outro.” (Código 
Civil – art. 1.565 § 1º).

Diferente do que ocorria no Código Civil 
de 1916, em que existia apenas a previsão 
de que a mulher adotasse o sobrenome do 
marido (art. 240), a Lei 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, em conformidade com a 
Constituição Federal, zela pela igualdade 
de direito entre os cônjuges, de forma que 
hoje é possível então que a mulher adote 
o sobrenome do marido, ou que o marido 
adote o sobrenome da mulher, sendo que a 
última situação é cada vez mais comum.

A Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973), no artigo 
70, faz referência de que no assento será 
exarado “o nome, que passa a ter a mulher, 
em virtude do casamento” (8º).

O ínclito jurista Walter Ceneviva discor-
rendo sobre o tema aduz que “alteração 
especialmente significativa é a da exclusão 
do inciso 8º, pelo qual o assento acolheria 
o nome que a mulher passaria a ter em 
virtude do casamento ou se ela manteria o 
de solteira. O art. 1.565 do CC/02 permite, 
em seu § 1.º, a qualquer dos nubentes, se 
assim o desejar, acrescer ao seu o sobreno-
me do outro”[4].

Segundo o portal de notícias G1.globo.
com, em notícia veiculada no início do 
ano de 2014, no Estado de São Paulo, em 
média, 34% dos casamentos são celebra-
dos no civil com o noivo ganhando um 
sobrenome a mais[5]. Ainda segundo a 
reportagem citada, só na região de Soroca-
ba – sudoeste do Estado de São Paulo, esse 
crescimento foi de 144%, entre 2002 e 
2012, de acordo com dados da Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais do 
Estado de São Paulo (Arpen-SP).

Não se ignora a possibilidade de que 
nenhuma mudança ocorra, dependendo 
sempre do desejo dos contraentes, haja 
vista que a mutação do nome trata-se de 
uma faculdade, de modo que o casal pode 
optar por continuar a assinar o mesmo 
nome após o matrimônio.

 E quando existe o interesse de alterar 
o nome em função do casamento, como 
isso deve ocorrer? Existe um padrão a ser 
seguido?

A questão demanda certo estudo.
A lei não trata especificamente da dispo-

sição que o nome deve observar em função 
da eventual alteração.

O Código Civil, no parágrafo 1º do artigo 
1.565, é taxativo ao referir-se a possibilida-
de de acréscimo do nome, sem tratar de 
outra forma de alteração, como a supres-
são, por exemplo.

Ao aprofundar o tema, o mestre José Ro-
berto Neves Amorim sustenta que “...em-
bora permitida a alteração do nome pelo 
marido ou pela mulher, como acréscimo 
do sobrenome do outro, não se permite a 
retirada de qualquer dos seus, em homena-
gem a sua ancestralidade...”. [6]

Em sentido contrário, crava parte da 
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doutrina, a exemplo dos brilhantes colegas 
Mario de Carvalho Camargo Neto e Marce-
lo Salaroli de Oliveira, que tem interpreta-
ção de que é sim possível a supressão dos 
sobrenomes de solteiros, como bem se vê:

“Diante disso, sustenta-se a possibilidade 
de supressão dos sobrenomes de soltei-
ros por ocasião do casamento, devendo, 
todavia, ser respeitada a previsão normativa 
existente em cada unidade da federação”.[7]

Sou filiado a posição dos caros Mario de 
Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli 
de Oliveira.

O nome, como se sabe, trata-se de um 
direito da personalidade, e como direito da 
personalidade é absoluto, fazendo parte da 
esfera de direitos do indivíduo.

Para fazer valer a faculdade de alteração 
de nome, os nubentes devem indicar no 
memorial de habilitação para o casamento, 
o nome que pretendem adotar.

As Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
estabelecem no Capítulo XVII, que trata do 
Registro Civil das Pessoas Naturais, no item 
69, que “na petição inicial, os nubentes 
declararão o regime de bens a vigorar e o 
nome que os contraentes passarão a usar”.

Não há, contudo, problema, se a men-
ção for feita no ato da cerimônia, desde 
que, evidentemente, fique consignado no 
assento o nome declarado.

Por sua vez o Código de Normas da Cor-
regedoria Geral da Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná – Foro Extraju-
dicial – Provimento nº 249/2013[8], estabe-
lece no artigo 246 que “no pedido inicial, 
os nubentes declararão o regime de bens 
por eles eleito e apontarão a nova grafia do 
nome que passam a usar”. E ainda:

Art. 249. Recebido o requerimento para 
habilitação, o registrador atentará especifi-
camente para o cumprimento de todas as 
regras relativas aos casos de impedimentos, 
bem como para a eleição do regime de bens 
e a grafia do novo nome dos nubentes.

Art. 250. É facultado acrescer o sobreno-
me de um dos cônjuges ao do outro.

Ao tratar da alteração do nome, o 
mestre Reinaldo Velloso dos Santos ensina 
que “não obstante a previsão expressa da 
lei civil apenas quanto ao acréscimo de 
sobrenome, entende-se que os contraentes 
podem compor livremente o nome, acres-
cendo no todo ou em parte o sobrenome 
do outro, mesclando ou suprimindo em 
parte o sobrenome anterior.” E traz ainda 
a premissa de que “nesse sentido, aliás, 
decidiu a Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo (Processo CG 51/85), 
sob o fundamento de que se presume 
permitido o que a lei não proíbe. Ficou 
assentado que inexiste “vedação legal a 
que a mulher, ao contrair casamento, deixe 
de usar seus apelidos de família para utilizar 
tão-só os do marido, ou de mesclá-los, a 
seu exclusivo critério”[9].

A previsão do item 70 das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, com redação dada 
pelos provimentos CGJ 25/2005 e 41/12, é 
a de que “qualquer dos nubentes, queren-
do, poderá acrescer ao seu o sobrenome 
do outro, vedada a supressão total do 
sobrenome de solteiro”.

Ponderando a previsão da norma bandei-
rante com a contida no diploma privado, 
constata-se que, em querendo os nubentes, 
podem acrescer ao seu o sobrenome do 
outro, e para isso, podem da mesma forma, 
suprimir parte do sobrenome de solteiro. 
O que esta vedado é a supressão total do 
sobrenome de solteiro.

Apesar do exposto no parágrafo anterior, 
há quem advoga pelo indeferimento de 
qualquer tipo de suprimento do sobrenome 
de solteiro.[10]

O Registrador gaúcho João Pedro Lamana 
Paiva, ao discorrer sobre o artigo do diploma 
privado, argumenta, ao tratar do verbo 
“acrescer”, que “como o legislador não cria 
a lei despropositadamente, não vejo como 
admitir a possibilidade de “excluir” nomes, 
porque isto significa a renúncia do nome 
de família e também em realizar algo que o 
legislador não fez - não pode o intérprete 
fazer as vezes de legislador – princípio da 
separação de poderes”.[11]

Em que pesem as respeitáveis e bem em-
basadas doutrinas, penso, data vênia, não 
parecer esta a posição que tem prevalecido.

A renomada professora Maria Berenice 
Dias, ao abarcar o assunto, traz a premissa 

de que “não se visualiza impedimento a 
qualquer dos nubentes de suprimir seu 
nome de família e trocá-lo pelo sobrenome 
do par. Não se pode interpretar de forma 
mais restritiva dispositivo legal que se man-
teve inalterado e passar, hoje, a se ter como 
imperativa a mantença do nome de solteiro 
e a simples adição do nome do cônjuge”.
[12] Para a douta civilista, a interpretação é no 
sentido de que o abandono total ou parcial 
do sobrenome da família é possível, ao ado-
tar-se o patronímico do outro cônjuge.[13]

Concordo com a professora Maria 
Berenice Dias quanto a possibilidade de 
supressão do nome da família em troca do 
sobrenome do par, pois não vislumbro, de 
forma geral, prejuízos a terceiros, conside-
rando que a identificação no meio social 
restará preservada, bem como o vínculo 
familiar.

Mais uma vez chamo a atenção dos cole-
gas paulistas no sentido de que as normas 
do nosso Estado vedam a supressão total 
do sobrenome de solteiro (item 70, capítulo 
XVII – NSCGJ/SP).

Opotuno na ocasião os seguintes exem-
plos, lembrando que os nomes aqui citados 
são fictícios e utilizados meramente com 
intuito didático:

EXEMPLO 1:
Maria Angélica Santos Silva (solteira) está 
em vias de casar-se com José Aparecido de 
Oliveira (solteiro).

No memorial de habilitação a nubente 
pretende adotar o seguinte nome: Maria 
Angélica de Oliveira.

Da exegese do item 70 das NSCGJ/
SP não é possível que a nubente adote 
o nome pretendido (Maria Angélica de 
Oliveira), por ter ocorrido a supressão total 
do sobrenome de solteira (Santos Silva), ou 
seja, o agnome “Santos” ou “Silva” deve 
ser preservado, de modo que o nome a ser 
adotado deve se conformar com: Maria An-
gélica Santos de Oliveira, ou ainda, Maria 
Angélica Silva de Oliveira.

Vamos a um segundo exemplo:
EXEMPLO 2:
Aline Carvalho Corrêa (viúva de Joaquim 
Carvalho Corrêa) está em vias de casar-se 
com Manoel da Costa (solteiro). No me-
morial de habilitação a nubente pretende 
adotar o seguinte nome: Aline da Costa.

Indago: é possível?
Não me parece haver razão para que a 

OPINIãO

“O nome, como se sabe, 
trata-se de um direito da 
personalidade, e como direito 
da personalidade é absoluto, 
fazendo parte da esfera de 
direitos do indivíduo.”
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nubente continue com o sobrenome do 
falecido (Carvalho Corrêa), de modo que, 
em decorrência da formação de um novo 
núcleo familiar, sugere ser apropriado o 
nome por ela pretendido, a saber: Aline da 
Costa.

Apesar da disposição do nome requerido 
apresentar-se como apropriada, é inques-
tionável o fato de haver supressão total do 
sobrenome anterior, o que pode colidir, na 
visão de alguns, com a previsão do já men-
cionado item 70 das NSCGJ/SP, razão pela 
qual pode o Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, caso entenda necessário, 
submeter a questão ao Juiz Corregedor 
Permanente.

Embora perfeitamente possível que o 
Oficial leve a questão ao Juiz Correge-
dor, tenho que, considerando a regra da 
hermenêutica, segundo a qual a lei não 
possui palavras inúteis, o Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais tem elementos 
suficientes para considerar a questão, pois 
é de se compreender, mesmo ciente de que 
a norma não é lei (sentido estrito), a palavra 
“solteiro” (utilizada no texto do item 70 NS-
CGJ), por si só afastaria eventuais dúvidas 
com relação a questão da viuvez. Quero 
dizer com isso que a regra contida na 
norma, ao meu modesto entendimento, é 
reservada apenas e tão somente as pessoas 
solteiras.

Por derradeiro, ainda sobre a disposição 
do nome em decorrência do casamento, 
é necessário sempre que o Oficial de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais observe a 
normativa do Estado da Federação em que 
exerce a delegação, evitando assim maiores 
problemas.

Superadas as situações apontadas, 
evidentemente sem a pretensão de esgotar 
o assunto, outra pergunta que tem sido 
comum é a seguinte: uma vez lavrado o 
registro de casamento, qual nome deve ser 
lançado no assento?

De outra forma: a noiva (dos exemplos 

“Ponderando a previsão da norma bandeirante com a contida 
no diploma privado, constata-se que, em querendo os nubentes, 
podem acrescer ao seu o sobrenome do outro, e para isso, podem 
da mesma forma, suprimir parte do sobrenome de solteiro. O que 
esta vedado é a supressão total do sobrenome de solteiro.”

acima) deve assinar o assento com o nome 
de solteira, ou com o nome de casada?

  A resposta, a meu ver, é alcançada pela 
análise do caput do artigo 1.536 do Código 
Civil, cuja leitura é de necessidade:

Art. 1.536. Do casamento, logo depois 
de celebrado, lavrar-se-á o assento no 
livro de registro. No assento, assinado 
pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as 
testemunhas, e o oficial do registro, serão 
exarados:...

Da lei podemos verificar que o assento é 
lavrado após a celebração do casamento, 
ou seja, o registro é feito após os contraen-
tes terem sido, em nome da lei, declarados 
casados (art. 1.535 – Código Civil); por isso, 
o assento deve ser assinado constando o 
nome de casada da contraente, portanto 
com a alteração perpetrada.

Da mesma forma a Lei dos Registros 
Públicos (Lei nº 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973), no artigo 70 prevê que “do 
matrimônio, logo depois de celebrado, será 
lavrado assento...”, corroborando com o 
anteriormente afirmado, no sentido de que 
no registro deve constar, isto é, ser assinado 
com nome alterado.

Se porventura, o recém-casado cujo 
nome foi alterado em razão do casamento, 
por uma questão de falta de costume, ou 
até mesmo pela emoção do momento, as-
sinar o nome de solteiro no registro, basta 
que o Oficial colha novamente a assinatura 
no termo, mas contendo agora o “novo” 
nome por extenso. 

De todo o exposto constata-se que 
questões relacionadas a alteração do nome 
em decorrência do casamento não são 
tão singelas como apresentam alguns, 
e por isso demandam precisas análises, 
que certamente tem sido oferecidas pelo 
escorreito trabalho dos Oficiais de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, de modo que os 
interessados saibam exatamente a disposi-
ção que o nome pode ter em decorrência 
do casamento.
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APELAÇÃO CÍVEL

Nº 70065304834 
(N° CNJ: 0215861-
13.2015.8.21.7000)

RODRIGO 
SANGBUSCH MELLO

A JUSTICA

OITAVA CÂMARA CÍVEL

COMARCA DE 
PORTO ALEGRE

APELANTE

APELADO

VOTOS
DR. JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
ECKERT (RELATOR)

Pretende o recorrente a inversão dos apeli-
dos de família, de RODRIGO SANGBUSCh 
MELLO para RODRIGO MELLO SANGBUS-
Ch, sob a alegação de que é conhecido no 
meio social e profissional por SANGBUSCh, 
sendo esse também o sobrenome que 
pretende acrescer ao da noiva por ocasião 
do casamento.
A sentença indeferiu o pedido.
“Data venia”, tenho que essa não é a me-
lhor orientação.
A rigor, não se verifica que o pedido de alte-
ração na ordem dos sobrenomes do reque-
rente se fundamenta nos permissivos legais 
de exposição da pessoa ao ridículo, situação 
vexatória ou constrangimento social.
A motivação do pedido reside na alegação 
de que Rodrigo não conviveu com seu pai 
desde a tenra idade e é reconhecido no 
meio social pelo sobrenome materno.
No aspecto da “retificação do nome”, a 
situação é semelhante à hipótese em que 
a pessoa foi registrada somente com o 
sobrenome paterno e, depois na idade 
adulta, postula a inclusão do nome mater-
no, caso em que a Corte tem entendimento 
tranquilo no sentido de que não importa a 
ordem em que o sobrenome materno será 
colocado.
É que a lei registral não traz nenhuma 
regulamentação acerca da ordem em que 
os sobrenomes dos pais e mães devem ser 
inseridos no registro de nascimento.
Nesse sentido, a jurisprudência da Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE SOBRE-
NOME MATERNO. CABIMENTO. A inclusão 
do patronímico materno é medida que 
garante identificação da autora com a 
família materna. E, considerando que a 
Lei de Registros Públicos nada dispõe 
acerca da ordem dos sobrenomes dos 

Apelação Cível. Retificação de 
Registro Civil. Troca da posição dos 
sobrenomes paterno e materno

JURÍDICO

A lei não faz nenhuma exigência de 
observância de uma determinada ordem 
no que tange aos apelidos de família, seja 
no momento do registro do nome do in-
divíduo, seja por ocasião da sua posterior 
retificação. Precedentes jurisprudenciais da 
Corte e STJ.
Caso em que, não se cogitando de prejuí-
zo a terceiros, viável a inversão da posição 
dos sobrenomes maternos e paternos.

RELATÓRIO
DR. JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
ECKERT (RELATOR)

Inicialmente, acolho o relatório de fl. 52, 
in verbis:
“Trata-se de recurso de apelação inter-
posto por RODRIGO SANGBUSCH MELLO 
contra sentença do Juízo da Vara dos 
Registros Públicos da Comarca de Porto 
Alegre que, nos autos da Ação de Retifi-
cação de Registro Civil, julgou improce-
dente o pedido de inversão dos nomes 
de família (fls. 35/39).
Em suas razões (fls. 41/48), o apelante 
sustenta que é filho de Paulo Cesar Lima 
de Mello e de Elenir Cristiane Rodrigues 
Sangbusch. Refere que é conhecido na 
sociedade pelo nome da família materna 
– Sangbusch –, não convive com o pai 
desde o nascimento e que pretende 
casar neste ano, transferindo para a 
noiva o nome pelo qual se encontra a 
verdadeira identidade reconhecimento no 
meio social. Sustenta que a ordem dos 
sobrenomes dos genitores não é ditada 
pela Lei dos Registros Públicos, não 
havendo qualquer ofensa ao princípio da 
legalidade estrita. Afirma que o pedido 
preserva a identificação da ancestrali-
dade paterna e materna, não havendo 
prejuízo a terceiros. Requer o provimento 
do recurso para o fim de que seja inver-
tida a ordem dos apelidos de família, 
passando a chamar-se Rodrigo Mello 
Sangbusch.
O recurso foi recebido (fl. 49).”
Sem contrarrazões.
O Ministério Público opinou pelo não 
provimento.
Registro que foi observado o disposto nos 
artigos 549, 551 e 552, do Código de 
Processo Civil, tendo em vista a adoção do 
sistema informatizado.
É o relatório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os Magistrados integrantes da 
Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado, à unanimidade, em dar provi-
mento à apelação.
Custas na forma da lei.
Participaram do julgamento, além do sig-
natário, os eminentes Senhores DES. LUIZ 
FELIPE BRASIL SANTOS (PRESIDENTE 
E REVISOR) E DES. ALZIR FELIPPE 
SCHMITZ.
Porto Alegre, 16 de julho de 2015.
DR. JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA 
ECKERT,
RELATOR.

DERAM PROVIMENTO.
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genitores no nome dos filhos, não há 
óbice algum de que o patronímico 
materno seja incluído ao final do 
nome, não representando tal pleito 
ofensa alguma ao princípio da lega-
lidade estrita que rege o sistema dos 
registros públicos. RECURSO PROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70063783856, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 
Julgado em 13/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. AÇÃO 
DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ALTERA-
ÇÃO DE NOME. PEDIDO DE INCLUSÃO 
DO PATRONÍMICO MATERNO AO FINAL 
DO NOME DO REQUERENTE. POSIÇÃO DO 
SOBRENOME. INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. 
1. O nome da pessoa se constitui direito 
personalíssimo, nos termos no art. 16 
do Código Civil, o qual reza que “toda 
pessoa tem direito ao nome, nele com-
preendidos o prenome e o sobrenome”. 
Nesse contexto, ainda que o requerente 
seja menor de idade e, no caso, repre-
sentado por sua mãe, há que se reservar 
ao infante o pleno exercício de seu direito 
de ostentar o apelido de família de sua 
mãe, assim como já ostenta o de seu pai, 
não havendo razão para negar a inclusão 
do patronímico materno no nome da 
criança. Precedente do STJ (REsp 1069864/
DF). Se for o caso, poderá o requerente, 
oportunamente, pleitear motivadamente 
a alteração de seu nome, com a eventual 
supressão de algum destes patroními-
cos. O que não se pode fazer é ceifar 
prematuramente o direito ao nome, de 
titularidade do menor. 2. Considerando 
que a Lei de Registros Públicos nada 
dispõe acerca da ordem dos sobrenomes 
dos genitores no nome dos filhos, não 
há óbice algum de que o patroními-
co materno seja incluído ao final do 

nome do menor, não representando 
tal pleito ofensa alguma ao princípio 
da legalidade estrita que rege o siste-
ma dos registros públicos. Precedente 
do STJ (REsp 1323677/MA). DERAM PROVI-
MENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70057257537, Oitava Câmara Cível, Tri-
bunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 
Brasil Santos, Julgado em 30/01/2014)
Portanto, se é lícito à parte inserir o so-
brenome materno após o paterno, não se 
verifica impedimento – a partir da analogia 
em relação aos precedentes citados – de 
inversão na ordem dos nomes já postos no 
registro.
Nessa linha, o E.STJ:

RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRE-
NOME DO PAI. POSIÇÃO.

1. Tanto o art. 57, como o art. 109, da Lei 
6.015/73, expressamente, dispõem sobre 
a necessidade de intervenção do Ministério 
Público nas ações que visem, respectiva-
mente, a alteração do nome e a retificação 
de registro civil.
2. A regra geral, no direito brasileiro, é a da 
imutabilidade ou definitividade do nome 
civil, mas são admitidas exceções, como 
as dos arts. 56 e 57 da Lei de Registros 
Públicos.
3. A lei não faz nenhuma exigência 
de observância de uma determinada 
ordem no que tange aos apelidos de 
família, seja no momento do regis-
tro do nome do indivíduo, seja por 
ocasião da sua posterior retificação. 
Também não proíbe que a ordem do so-
brenome dos filhos seja distinta daquela 
presente no sobrenome dos pais.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1323677/MA, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
05/02/2013, DJe 15/02/2013) (grifei)

Vale lembrar que, nos dias atuais - diver-
samente do que se verificava na sociedade 
contemporânea à Lei dos Registros Públi-
cos de 1973 - não vige mais a proteção 
do ordenamento jurídico em relação à 
identificação da estirpe familiar pelo nome 
e identificação do “tronco ancestral”, atre-
lada ao nome da família paterna.
Tanto é assim, que o Código Civil vigente 
passou a autorizar que qualquer dos 
nubentes pode acrescer o sobrenome do 
outro, seja ela paterno ou materno (artigo 
1.565, § 1º).
Tal normativo reflete o objeto de pro-
teção atual do Direito, decorrente dos 
direitos da personalidade, para os quais a 
individualidade e atributos pessoais - aqui 
incluído o nome – pelos quais o indivíduo 
é reconhecido no meio social, e também 
subjetivamente, são irrenunciáveis, não 
podendo sofrer limitação voluntária (artigo 
11 Código Civil).
Agregue-se, ainda, o fato de o apelante 
ter juntado certidões negativas do Judici-
ário Cível e Criminal, das esferas estadual 
e federal, bem como de tabelionatos de 
protestos e títulos (fls. 18/25).

ANTE O EXPOSTO, dou provimento à 
apelação para julgar procedente o pedido 
de retificação do nome do requerente tal 
como postulado.

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS 
(PRESIDENTE E REVISOR) - 
De acordo com o(a) Relator(a).
DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ - 
De acordo com o(a) Relator(a).
DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - 
Presidente - Apelação Cível nº 
70065304834, Comarca de Porto Alegre: 
“DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
Julgador(a) de 1º Grau: ANTONIO C A 
NASCIMENTO E SILVA
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Em 07 de julho de 2015 foi publicada a Lei nº 
13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, também nomeada de Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, comvacatio legis de 180 dias. Este 
Estatuto traz diversas garantias para os portadores de 
deficiência de todos os tipos, com reflexos nas mais 
diversas áreas do Direito, especialmente com sensíveis 
alterações no Código Civil Brasileiro.

De saída, deve-se esclarecer que o Estatuto em 
questão está lastreado na Convenção Internacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD), que foi 
o primeiro tratado internacional de direitos humanos 
aprovado pelo Congresso Nacional conforme o proce-

dimento qualificado do § 3º do art. 5º da Constituição 
Federal (promulgado pelo Decreto nº 6.949/09 e em 
vigor no plano interno desde 25/8/2009). Portanto, a 
mencionada convenção internacional possui status de 
norma constitucional.O objetivo humanista da CDPD 
consagra inovadora visão jurídica a respeito da pessoa 
com deficiência. Nesse modelo, a deficiência não pode 
se justificar pelas limitações pessoais decorrentes de 
uma patologia. A ideia fulcral parece ser a de substituir 
o chamado “modelo médico” – que busca desenfrea-
damente reabilitar a pessoa anormal para se adequar 
à sociedade –, por um modelo “social humanitário” – 
que tem por missão reabilitar a sociedade para eliminar 

A revisão da teoria das 
incapacidades e os reflexos jurídicos 
na ótica do notário e do registrador
MOACYR PETROCELLI DE AVÍLA RIBEIRO É REGISTRADOR 
CIVIL E TABELIãO DE NOTAS NO MUNICÍPIO DE PLATINA

OPINIãO
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os entraves e os muros de exclusão, 
garantindo ao deficiente uma vida indepen-
dente e a possibilidade de ser inserido em 
comunidade. Nesse sentido reconheceu o 
preâmbulo da CDPD que “a deficiência é 
um conceito em evolução e que a deficiên-
cia resulta da interação entre pessoas com 
deficiência e as barreiras devidas às atitudes 
e ao ambiente que impedem a plena e 
efetiva participação dessas pessoas na 
sociedade em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas”.

Por tudo isso, fundado nas melhores 
lições do direito civil constitucional, o Esta-
tuto da Pessoa com Deficiência intensifica a 
chamada “repersonalização do direito civil”, 
colocando a pessoa humana no centro das 
preocupações do Direito. Exatamente nessa 
medida, a novel legislação revisitou alguns 
institutos fundamentais do direito civil na 
tentativa de conferir igualdade no exercício 
da capacidade jurídica por parte da pessoa 
com deficiência. Em realidade, como con-
clui Pablo Stolze, “trata-se, indiscutivelmen-
te, de um sistema normativo inclusivo, que 
homenageia o princípio da dignidade da 
pessoa humana em diversos níveis”.1

Antes de tudo, é fundamental enten-
der o alcance da expressão “pessoa com 
deficiência”. Nos termos do art. 2º da Lei 
nº 13.146/2015, “considera-se pessoa 
com deficiência aquela que tem impedi-
mento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com 
as demais pessoas”.

As notas e os registros públicos são 
instituições que, em razão de suas atri-
buições, estarão diretamente envolvidas 
com a aplicação efetiva do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. Não por acaso, o 
art. 83, caput, do Estatuto determina que, 
sob pena de discriminação, “os serviços 
notariais e de registro não podem negar 
ou criar óbices ou condições diferenciadas 
à prestação de seus serviços em razão de 
deficiência do solicitante, devendo reconhe-
cer sua capacidade legal plena, garantida a 
acessibilidade”.

Com efeito, partindo-se para a análise 
dos efetivos reflexos do Estatuto no direito 
positivo, parece indiscutível que houve 
verdadeira reestruturação na teoria das 
incapacidades, além de notórias repercus-
sões em diversos institutos do direito de 
família, como o casamento, a interdição e 
a curatela.

Foram revogados todos os incisos do art. 
3º do Código Civil, que tinha a seguinte 
redação: “São absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil: I 

– os menores de dezesseis anos; II – os que, 
por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para a 
prática desses atos; III – os que, mesmo por 
causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade”. Também foi alterado o caput do 
comando legal, passando a estabelecer que 
“são absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil os meno-
res de 16 anos”.

Em síntese, o sistema privado brasileiro 
passa a ter apenas uma hipótese de inca-
pacidade absoluta: os menores de 16 anos. 
Assim, não existe mais pessoa absoluta-
mente incapaz que seja maior de idade. Por 
conseguinte, não há que se falar mais em 
ação de interdição absoluta no sistema civil, 
pois os menores não são interditados.

De sua vez, o art. 4º do Código Civil tam-
bém foi modificado de forma considerável 
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O 
seu inciso II não faz mais referência às “pes-
soas com discernimento reduzido”, que 
não são mais consideradas relativamente 
incapazes, como antes estava regulamenta-
do. Apenas foram mantidas no diploma as 
menções aos ébrios habituais (entendidos 
como os alcoólatras) e aos viciados em 
tóxicos, que continuam dependendo de um 
processo de interdição relativa, com senten-
ça judicial, para que sua incapacidade seja 
reconhecida. Também foi alterado o inciso 
III do art. 4º do Código Civil, sem mencio-
nar mais os “excepcionais sem desenvolvi-
mento completo”. A redação anterior tinha 
incidência para o portador de síndrome de 
Down, não considerado mais um incapaz.

A nova redação dessa norma (art. 4º, III) 
passa a arrolar as pessoas que, “por causa 
transitória ou permanente, não puderem 
exprimir vontade” – que antes estava pre-
visto no inciso III do art. 3º como situação 
típica de incapacidade absoluta. Agora a 
hipótese é de incapacidade relativa. Em re-
sumo, nos termos da nova redação do art. 
4º, “são incapazes, relativamente a certos 
atos, ou à maneira de os exercer: I – os 
maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos; II – os ébrios habituais, os viciados 
em tóxicos; III – aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade; IV – os pródigos”.

Mencione-se, a propósito, que as alte-
rações trazidas pelo Estatuto no que toca 
o regime das incapacidades rompeu uma 
tradição, vez que, historicamente, no direito 
brasileiro, o portador de transtorno mental 
sempre foi tratado como incapaz. É verda-
de que com algumas variações de termos 
e grau, mas assim o foi nas Ordenações 
Filipinas, no Código Civil de 1916 e tam-
bém no atual Código Civil de 2002, sob o 
argumento de proteção, em prejuízo da sua 

autonomia e, por vezes, da sua dignidade.
Comentando a boa iniciativa do Estatuto 

em conferir capacidade para a pessoa 
com deficiência psíquica ou intelectual o 
professor Nelson Rosenvald destaca que 
“Não se pode mais admitir uma incapacida-
de legal absoluta que resulte em morte civil 
da pessoa, com a transferência compul-
sória das decisões e escolhas existenciais 
para o curador. Por mais grave que se 
pronuncie a patologia, é fundamental que 
as faculdades residuais da pessoa sejam 
preservadas, sobremaneira às que digam 
respeito as suas crenças, valores e afetos, 
num âmbito condizente com o seu real e 
concreto quadro psicofísico. Ou seja, na 
qualidade de valor, o status personae não 
se reduz à capacidade intelectiva da pessoa, 
posto funcionalizada à satisfação das suas 
necessidades existenciais, que transcendem 
o plano puramente objetivo do trânsito das 
titularidades”.2

Esta nova teoria das incapacidades que 
passa a vigorar com o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência requer cautela destacada 
por parte dos notários e registradores quan-
do da prática dos atos de sua competência. 
Nesse ponto, os atos, fatos ou negócios 
jurídicos que são levados às serventias 
notariais e de registro devem passam por 
cautelosa qualificação jurídica, haja vista os 
inúmeros efeitos jurídicos decorrentes das 
modificações promovidas pelo Estatuto.

Averiguando-se alguns reflexos imediatos 
do novo regime jurídico das incapacidades, 
de pronto, pode-se inferir que todas as 
pessoas que foram interditadas em razão 
de enfermidade ou deficiência mental pas-
sam, com a entrada em vigor do Estatuto, a 
serem consideradas, ope legis, plenamente 
capazes. Vale dizer, tratando-se de lei que 
versa sobre o estado da pessoa natural, a 
disposição normativa tem eficácia e aplica-
bilidade imediata.

Em outras palavras, será desnecessária 
qualquer medida judicial tendente ao levan-
tamento da interdição decretada com arri-
mo na legislação civil moribunda. Todavia, 
providência fundamental a ser promovida 
será a averbação do levantamento da 
interdição no “Livro E” do Registro Civil das 
Pessoas Naturais em que esta foi inscrita. 

“O Estatuto da Pessoa com 
Deficiência intensifica a 
chamada “repersonalização 
do direito civil”, colocando a 
pessoa humana no centro das 
preocupações do Direito”
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Apesar de não ter este ato natureza des-
constitutiva – vez que a cessação da inca-
pacidade dar-se-á, automaticamente, com 
a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 – 
tal averbação garante, além da primazia da 
realidade nos registros públicos, a adequa-
da publicidade da cessação da incapaci-
dade daquela pessoa, evitando-se, assim, 
possíveis prejuízos ao próprio registrado e 
a terceiros. Somente com esta averbação 
permitir-se-á que terceiros tenham efetivo 
conhecimento de que aquele individuo não 
é mais interdito e goza de plena capacida-
de, garantindo-se segurança jurídica aos 
atos e negócios jurídicos futuros.

Outra consequência jurídica importan-
te a ser considerada refere-se ao fato de 
que sendo o deficiente, o enfermo ou o 
excepcional pessoa plenamente capaz, não 
poderá, de regra, ser representado nem 
assistido, ou seja, deverá praticar pessoal-
mente os atos da vida civil.

Veja, também, que sendo o deficien-
te, o enfermo ou o excepcional pessoa 
plenamente capaz, a prescrição e a 
decadência correrão normalmente contra 
ele. Atualmente, lembre-se, por força dos 
artigos 198, I e 208 do CC, a prescrição e a 
decadência não correm contra os absoluta-
mente incapazes.

No campo do direito dos contratos, e 
aqui a atenção dos notários deve ser desta-
cada, sendo o deficiente, o enfermo ou o 
excepcional pessoa plenamente capaz, para 
receber doação terá de exprimir sua von-
tade, o que, atualmente, não é necessário 
em sendo absolutamente incapaz (art. 543 
do CC). hoje, a doação se aperfeiçoa sem 
que este manifeste sua vontade (há uma 
presunção da vontade). Com o Estatuto, 
essa pessoa, plenamente capaz, precisará 
aceitar a doação.

Na seara da responsabilidade civil, sendo 
o deficiente, o enfermo ou o excepcional 
pessoa plenamente capaz passará a res-
ponder exclusivamente com seus próprios 

bens pelos danos que causar a terceiros, 
afastando-se a responsabilidade subsidiá-
ria criada atualmente pelo artigo 928 do 
Código Civil. Recorde-se, a propósito, que 
pela sistemática do Codex, quem responde 
precipuamente pelos danos causados pelos 
incapazes são seus representantes legais 
(pais, tutores e curadores).

Relevantíssima alteração promovida pelo 
Estatuto da Pessoa com Deficiência ocorre-
rá no direito de família. O Estatuto revoga o 
inciso I do artigo 1.548 do Código Civil que 
prevê ser nulo o casamento do “enfermo 
mental sem o necessário discernimento 
para os atos da vida civil”. Nesse espírito, 
com a entrada em vigor do diploma em 
testilha, pessoas com deficiência poderão 
constituir família, seja matrimonial, convi-
vencial ou qualquer outro arranjo familiar 
que lhes aprouver. Sobre o tema, o art. 
6º do Estatuto traz regras fundamentais 
quanto ao direito de família envolvendo 
pessoas com deficiência. Diz o dispositivo: 
“A deficiência não afeta a plena capacidade 
civil da pessoa, inclusive para: I –casar-se e 
constituir união estável; II – exercer direitos 
sexuais e reprodutivos; III –exercer o direito 
de decidir sobre o número de filhos e de 
ter acesso a informações adequadas sobre 
reprodução e planejamento familiar; IV – 
conservar sua fertilidade, sendo vedada 
a esterilização compulsória; V – exercer o 
direito à família e à convivência familiar e 
comunitária; e VI – exercer o direito à guar-
da, à tutela, à curatela e à adoção, como 
adotante ou adotando, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas”.

Nesta seara, concordamos com a posição 
do professor José Fernando Simão: “Nesta 
questão o Estatuto merece elogios. Não é 
toda a deficiência que retira o discernimen-
to para a tomada de decisão de constitui-
ção de família e de sua formação. Contudo, 
há de se salientar, que mesmo com a 
mudança legal, a decisão de se casar é um 
ato de vontade. Se a vontade não existir 
em razão da deficiência, inexistente será o 
casamento”.3

Notadamente, quanto à nova regra que 
deixa de considerar como nulo o casamen-
to do enfermo mental sem o necessário 
discernimento para os atos da vida civil, é 
de importante observação para os registra-
dores civis das pessoas naturais a questão 
de direito intertemporal que envolve os 
casamentos ocorridos antes e depois da 
entrada em vigor do Estatuto. Assim, caso 
tenha ocorrido um casamento de uma 
pessoa deficiente, sem discernimento para 
os atos da vida civil, antes da vigência do 
Estatuto, este casamento nasceu nulo por 
afronta ao inciso I do artigo 1.548 do CC 
e não se torna “válido” pela alteração le-

gislativa. Prevalece, pois, a lei do momento 
da celebração do casamento. Destarte, os 
enfermos mentais sem o discernimento 
para os atos da vida civil estarão aptos ao 
matrimônio a partir da entrada em vigor 
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 
janeiro de 2016.

De outro lado, ressalta-se, ainda, que o 
Estatuto não alterou a redação do artigo 
1.550 do Código Civil que trata da anulabi-
lidade do casamento. Rememore-se, aliás, 
que em seu inciso IV, o dispositivo prevê 
que “é anulável o casamento do incapaz de 
consentir ou manifestar, de modo inequí-
voco, o consentimento”. Assim, pode-se 
concluir que o casamento do deficiente 
que for incapaz de consentir ou manifestar 
de modo inequívoco o seu consentimento 
pode ser anulável, mas não nulo.

Quadra anotar, por oportuno, que o 
Estatuto acrescenta um § 2º ao art. 1.550, 
admitindo que “A pessoa com deficiência 
mental ou intelectual em idade núbia (sic) 
poderá contrair matrimônio, expressando 
sua vontade diretamente ou por meio de 
seu responsável ou curador”.

Neste dispositivo andou mal o legislador. 
Sem falar do equívoco com a língua portu-
guesa (já que o termo correto seria “idade 
núbil”), permitiu-se que a vontade de casar 
seja manifestada pelo curador do deficien-
te. Ora, a vontade é elemento essencial ao 
casamento e ninguém se casa senão por 
sponte propria. Admitir a manifestação 
da vontade pelo curador carece de lógica 
jurídica e contraria a natureza personalíssi-
ma do casamento. A escorregada legislativa 
aqui foi tamanha que houve ululante con-
tradição com o próprio art. 85 do Estatuto, 
que determina a atuação do curador do 
deficiente apenas e tão somente para os 
atos de natureza patrimonial e negocial.

Por último, mas não menos importante, 
convém analisar o instituto da curatela, 
redesenhado pelo Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Em razão do seu artigo 84, § 1º, 
o Estatuto possibilita que “Quando necessá-
rio, a pessoa com deficiência será submetida 
à curatela, conforme a lei”. Traz, assim, situ-
ação jurídica inovadora no direito brasileiro: 
a curatela de pessoa capaz. A orientação 
do Estatuto é clarividente no sentido de que 
mesmo com a curatela, não temos uma 
pessoa incapaz, isto é, a pessoa com defici-
ência é dotada de capacidade legal, ainda 
que se valha de institutos assistenciais para a 
condução da sua própria vida.

No sistema atual, o curador representa 
os absolutamente incapazes e assiste os 
relativamente incapazes. Com a vigência 
do Estatuto, haverá a categoria de pessoas 
capazes sob curatela. Apesar de elogiosa 
a previsão legislativa, há um desafio a ser 

NACIONAL

“Com efeito, partindo-se para 
a análise dos efetivos reflexos 
do Estatuto no direito positivo, 
parece indiscutível que houve 
verdadeira reestruturação na 
teoria das incapacidades, além 
de notórias repercussões em 
diversos institutos do direito de 
família, como o casamento, a 
interdição e a curatela.”
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ausência de representação ou assistência na 
prática de um ato pelo deficiente que, por 
decisão judicial, deveria ser representado 
ou assistido?

A princípio, como o deficiente é pessoa 
capaz o ato é plenamente válido. Todavia, 
em nosso sentir, essa resposta torna a cura-
tela do deficiente absolutamente inútil e 
não lhe garante a proteção jurídica que visa 
o Estatuto. Assim, a vontade do deficiente 
capaz sob curatela, manifestada de per 
si, não será suficiente para a prática dos 
atos da vida civil, devendo o operador do 
direito socorrer-se da aplicação analógica 
das disposições dos artigos 166, I e 171, I, 
ambos do Código Civil. Nesse peculiar, o 
contrato assinado exclusivamente por de-
ficiente capaz, mas sob curatela, será nulo 
se o juiz fixar em sentença que o curador 
o representa (aplicação do art. 166, I do 
CC por analogia) ou anulável se fixar que o 
assiste (aplicação do art. 171, I do CC por 
analogia).

A rigor, na melhor hermenêutica jurídica, 
tratando-se de situações de invalidades 
– portanto, falamos de hipóteses excepcio-
nais ao sistema que veicula como regra a 
capacidade civil – a interpretação deveria 
ser restrita, sem emprego de analogia. 
Ocorre, porém, que em virtude da aludida 
situação jurídica sui generis– que terá como 
fato gerador a entrada em vigor do Estatu-
to da Pessoa com Deficiência (“capazes sob 
curatela”) –, não se vislumbra outra saída, 
sob pena de se tornar inócuo o regime 
protetivo sugerido pelanovel legislação.

Quanto à legitimidade para a promoção 
da medida judicial que definirá a curatela 
de pessoa capaz, há imbróglio decorrente 
de verdadeiro “abalroamento legislativo”, 
oriundo da entrada em vigor de duas 
legislações que se aniquilarão: o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência e o novo Código 
de Processo Civil.

Cumpre anotar, inicialmente, que cuidou 
o legislador para não falar de “interdição”, 
já que esta, naturalmente, só se refere a 
incapazes. Nesse contexto, a nova redação 
que o Estatuto dá ao caput do artigo 1768 
do Código Civil suprimiu a palavra “inter-
dição” e a substituiu por “processo que 
define os termos da curatela”.

O art. 1.768 passará a ter a seguinte 
redação: “O processo que define os termos 
da curatela deve ser promovido: I – pelos 
pais ou tutores; II – pelo cônjuge, ou por 
qualquer parente; III – pelo Ministério 
Público; IV – pela própria pessoa”. Os três 
primeiros incisos não sofreram qualquer 
alteração. Entrementes, o dispositivo ganha 
um quarto inciso, inovador pela possibili-
dade de a própria pessoa requerer a sua 
curatela.
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A grande questão a ser observada é que 
o novo Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/15) expressamente revoga o artigo 
1.768 do Código Civil (art. 1.072, II), que é 
alterado pelo Estatuto. Isso porque o novo 
CPC, em seu artigo 747, prevê quem pode 
promover a interdição: “ I – pelo cônjuge 
ou companheiro; I – pelos parentes ou 
tutores; III – pelo representante da entidade 
em que se encontra abrigado o interditan-
do; III – pelo Ministério Público.

Analisando a vacância de ambas as leis, 
exsurge situação teratológica. A vacatio 
legis do Estatuto é de 180 dias, contados a 
partir da publicação (7 de julho de 2015); 
e a vacatio do novo CPC é de 1 ano (pu-
blicação em 17 de março de 2015). Desse 
modo, por conclusão, a vida do artigo 
1768 do Código Civil, com a redação dada 
pelo Estatuto será curtíssima: em janeiro de 
2016 entra em vigor o Estatuto e prevale-
ce a nova redação do art. 1768, que será 
revogado em março de 2016, subsistindo, 
a partir de março, o artigo 747 do novo 
CPC. Notório, pois, o descuido do legislador 
neste ponto.

Diante do exposto, foi possível concluir 
que a entrada em vigor do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, enraizado nos ob-
jetivos traçados pela Convenção Internacio-
nal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
promoverá a reconfiguração de clássicos 
institutos e teorias do direito privado em 
prol de uma nova realidade jurídica das pes-
soas com deficiência. A toda evidência, não 
foi objetivo dessas linhas esgotar todos as 
implicações do Estatuto no direito positivo, 
mas apenas uma convocação para reflexão 
dos proeminentes abalos sistêmicos que 
serão gerados em razão de sua entrada em 
vigor e, por consequência, a necessidade 
de cautela dos notários e registradores 
na prática dos atos de suas respectivas 
atribuições.

enfrentado: qual seria a função do curador 
do deficiente, representá-lo ou assisti-lo?

Como se trata de pessoa capaz, não há 
no sistema uma resposta a essa indagação. 
Parece razoável responder à pergunta com 
o art. 85, § 2º, do Estatuto que sentencia: 
“A curatela constitui medida extraordinária, 
devendo constar da sentença as razões e 
motivações de sua definição, preservados 
os interesses do curatelado”. Assim, de-
preende-se que caberá ao juiz definir se o 
curador do deficiente, que prossegue sendo 
capaz, deverá representá-lo ou assisti-lo. De 
todo modo, deve ser observada a limitação 
da curatela prevista no caput do artigo 85, 
ou seja, “a curatela afetará tão somente os 
atos relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial”.

Gize-se que a questão proposta é de 
grande relevância para o tabelionato de 
notas, no âmbito de instrumentalização 
pelos notários da vontade das partes, mor-
mente na qualificação notarial do ato a ser 
confeccionado.

De mais a mais, para a devida publici-
dade da decisão judicial que concede a 
curatela a deficiente é essencial que seja 
ela inscrita no registro civil das pessoas na-
turais, sendo correto, em nosso sentir, que 
seja averbada no registro natalício daquele 
indivíduo. Nessa ordem de ideais, convém 
esclarecer que as averbações no registro 
civil das pessoas naturais são previstas em 
lei em rol não taxativo, justamente para que 
novas situações jurídicas que impliquem no 
estado da pessoa natural possam ingressar 
no registro público preservando a indivi-
dualidade e dignidade humanas. Desta 
averbação deverá constar a especialização 
do ato judicial que concedeu a curate-
la, a qualificação do curador que estará 
legalmente habilitado para atuar em nome 
do deficiente, assim como os poderes nos 
quais estarão investidos o curador (assistên-
cia ou representação) e os seus limites.

Ainda sobre esta temática, deve-se 
perquirir qual a consequência jurídica da 

“Outra consequência jurídica 
importante a ser considerada 
refere-se ao fato de que sendo 
o deficiente, o enfermo ou o 
excepcional pessoa plenamente 
capaz, não poderá, de regra, ser 
representado nem assistido, ou 
seja, deverá praticar pessoalmente 
os atos da vida civil”
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Maringá (PR) – Ao compor a canção 
Maringá em 1932, Joubert de Carvalho 
não imaginou que a música dedicada à 
cabocla da cidade de Pombal daria nome a 
mais bela cidade do norte do Paraná. Tendo 
como cartão postal a Catedral de Nossa Se-
nhora da Glória – décimo monumento mais 
alto do mundo -, a “Cidade Canção”, como 
é conhecida, recebeu no dia 27 de junho 
o Congresso Estadual do Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Paraná 
(COERCI-PR), evento que celebrou os 
20 anos da fundação do Instituto do 

Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen-PR).

Com a presença de diversas autoridades 
paranaenses e com um público de aproxi-
madamente 100 espectadores, o COERCI 
abordou temas de cunho registral e nota-
rial em 5 painéis que foram apresentados 
por renomados profissionais da área. Na 
abertura do evento, a Oficial do 2º Regis-
tro Civil de Maringá, Maria Regina Pereira 
Boeira, falou da importância dos cartórios 
extrajudiciais e ressaltou o trabalho do 
Irpen em seus 20 anos de história. “Falar 
do registrador civil, é falar do servidor que 
cuida e dá cidadania às pessoas, e isso te-
mos feito muito bem desde o nascimento, 
até o óbito de cada cidadão paranaense. 
Parabenizo ao Irpen, que durante esses 20 
anos tem trabalhado em prol do Registro 
Civil”, afirmou.

Logo em seguida, o presidente da 

Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Calixto 
Wenzel, fez um balanço do trabalho do 
Irpen nos últimos anos. “há uma evolução 
bem efetiva, a começar pelo Fundo de 
Apoio ao Registrador Civil (Funarpen), que 
é o que dá estabilidade aos registradores 
civis”, salientou.  Calixto também enalteceu 
as ações sociais do instituto. “O Paraná é 
um dos Estados onde mais tenho visto esse 
tipo de ação com a população carente, 
como o projeto Irpen na Comunidade, que 
realiza casamentos coletivos e registros de 
nascimento nas comunidades carentes. O 
Estado do Paraná é um exemplo para o 
Registro Civil brasileiro”, declarou.

A juíza auxiliar da Corregedoria Geral 
de Justiça (CGJ), Ângela Maria Machado 
Costa, salientou o papel do órgão para com 
os cartórios. “A Corregedoria não existe 
apenas para fiscalizar o trabalho de vocês, 

Presidente da Arpen-Brasil, Calixto Wenzel, fala na abertura do COERCI

COERCI reúne registradores civis paranaenses 
na comemoração dos 20 anos do Irpen-PR
EVENTO CONTOU COM PALESTRAS QUE ABORDARAM OS DIVERSOS SERVIçOS 
PRESTADOS PELO REGISTRO CIVIL E SUA IMPORTÂNCIA PARA A SOCIEDADE

CAPA

“O Estado do Paraná 
é um exemplo para o 
Registro Civil brasileiro”
Calixto Wenzel, Presidente da Arpen-BR
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mas para orientá-los e auxiliá-los no traba-
lho árduo que é levar cidadania a todos os 
paranaenses”. Ângela também elogiou o 
trabalho da entidade e disse o que a CGJ 
espera do Instituto nos próximos vinte 
anos. “Esperamos que vocês continuem 
fazendo esse trabalho maravilhoso e que 
auxiliem efetivamente os ofícios, trabalhan-
do em parceria conosco”, declarou.

O presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJ-PR), desembargador 
Paulo Roberto Vasconcelos, ressaltou a im-
portância da entidade para a Justiça e para 
a população. “O trabalho que vem sido fei-
to junto à comunidade é muito importante, 
pois regulariza a vida de todos os paranaen-
ses que estão muitas vezes anônimos, sem 
qualquer tipo de identificação. Sem vocês, 
a sociedade estaria realmente deficiente 
nesta parte de documentação e organiza-
ção de suas vidas,” afirmou. O desembar-
gador também defendeu o trabalho dos 
registradores civis e se colocou à disposição 

para ajudar nas questões em que o Registro 
Civil brasileiro tem enfrentado nos últimos 
meses. “Não vamos admitir que projetos 
que tenham sentido de dúvida sejam insta-
lados. O Tribunal de Justiça está ao lado de 
vocês, contem conosco,” acrescentou.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presi-
dente do Irpen-PR, deu as boas-vindas 
a todos e agradeceu ao desembargador 

Vasconcelos pelo apoio. “Temos passado 
por momentos difíceis, mas é muitíssimo 
importante contarmos com seu apoio, 
presidente. Estamos travando uma luta 
incansável e tenho certeza de que com seu 
apoio conseguiremos vencer,” destacou. O 
presidente do Instituto também destacou 
a função do Funarpen e a importância 
dos registradores civis para a sociedade. 
“hoje estamos comemorando os 20 anos 
do Irpen perante de quem de direito é, os 
registradores civis. Nós trabalhamos com a 
emoção das pessoas e damos cidadania a 
elas ao entregramos o primeiro documento. 
Sem o Registro Civil as pessoas não seriam 
cidadãs de fato”, aludiu.

O primeiro painel do evento abordou o 
tema “Irpen e Funarpen – Novos Serviços”, 
onde o presidente da Associação dos No-
tários e Registradores do Estado do Paraná 
(Anoreg-PR), Robert Jonczyk, e Arion Cava-
lheiro falaram sobre a criação de novas tec-
nologias para garantir a segurança jurídica 
dos atos, além de diminuir o uso de papel, 
preservando assim os recursos naturais e 
facilitando o trabalho dos registradores civis 
de todo o Estado.

O presidente da Anoreg-PR explicou 
que as associações planejam adotar uma 
plataforma que permita que a assinatura 
das pessoas seja colhida digitalmente, sem 
uso de papel. O registrador ainda disse 
que notários do Canadá já aderiram a esse 

“Sem vocês a sociedade estaria 
realmente deficiente nesta 
parte de documentação e 
organização de suas vidas”
Paulo Roberto Vasconcelos, 
desembargador presidente do TJ-PR

Presidente do Irpen-PR, Arion Cavalheiro Jr, fala sobre 
o sucesso do Instituto em seus 20 anos de existência.

Primeiro painel trouxe à luz novos serviços oferecidos 
pelo Irpen-PR e pelo Funarpen a seus associados
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CAPA

Participantes assistem à palestra “Publicidade do Estado da Pessoa Natural – 
Certidões Atualizadas”, ministrada por Mário de Carvalho Camargo Neto

“Estamos comemorando os 20 
anos do Irpen perante de quem 
de direito é, os registradores 
civis. Nós trabalhamos com a 
emoção das pessoas e damos 
cidadania a elas ao entregarmos 
o primeiro documento. Sem o 
Registro Civil as pessoas não 
seriam cidadãs de fato”
Arion Toledo Cavalheiro Jr, 
presidente do Irpen-PR

sistema, logrando muito êxito nos resulta-
dos. “Acredito que em 5 anos estaremos 
bem evoluídos com essa tecnologia e que 
teremos capacidade para assumir novos 
serviços em novas áreas”, declarou Robert.

O presidente do Irpen aproveitou a 
oportunidade para comunicar que o novo 
modelo de papel de segurança, proposto 
pela entidade, foi aprovado pelo TJ-PR e 
instituído através do Provimento 261/2015. 
O novo papel será 75% mais barato que o 
modelo anterior e trará a mesma segurança 
jurídica aos atos praticados.

 
Cartilha do Registro Civil
Foi lançada, logo após a primeira palestra, a 
Cartilha do Registro Civil das Pesso-
as Naturais, trabalho desenvolvido pela 
diretoria do Irpen-PR. Arion Cavalheiro enal-
teceu a qualidade do volume, que explica 
desde os serviços mais simples prestados 
pelos cartórios, até os mais complexos. “É 
fundamental que possamos cada dia mais 
aprimorar e trabalhar na padronização de 
nossos serviços”, ressaltou. O oficial ainda 
explicou que os associados do Irpen-PR 
receberão um exemplar da cartilha gratui-
tamente, e que ela servirá de apoio para a 
Cartilha Nacional do Registro Civil, que será 
desenvolvida pela ministra Nancy Andrighi.

Logo após o lançamento, o presidente 
do Irpen-PR lamentou a perda do presi-
dente da Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado de São Paulo 
(Arpen-SP), Lázaro da Silva, que faleceu 
decorrente a um infarto no último dia 26 
de junho. Foi feito um minuto de silêncio 
em homenagem ao registrador, seguido 
de uma salva de palmas, pelo trabalho que 
Lázaro realizou pelo Registro Civil.

Publicidade do Estado 
da Pessoa Natural e as 
Certidões Atualizadas

A segunda palestra do COERCI foi 
proferida pelo Tabelião de Protesto de 
Santo André (SP) e autor de obras jurídi-
cas voltadas ao Registro Civil, Mário de 
Carvalho Camargo Neto, que teve como 
tema a “Publicidade do Estado da Pessoa 
Natural – Certidões Atualizadas”. O 
tabelião explicou alguns procedimentos e 
informações técnicas do Registro de Nasci-
mento e enfatizou a inegável importância 
e credibilidade do Registro Civil.

“A publicidade registraria se torna 
oponível a terceiros. Ninguém pode alegar 
o desconhecimento de um casamento, se 
ele está registrado em cartório”, salien-
tou. Mário também falou sobre a falta de 
informações da população para com os 
serviços prestados pelos cartórios e sobre a 
função dos documentos, e explicou alguns 
pontos sobre a complexidade da união es-
tável. “Esse tipo de união não é um estado 
civil normativo. Ela precisa ter publicidade, 
caso contrário é o juiz quem decidirá se 
ela existe de fato ou não”, finalizou.

O terceiro painel do evento contou com 
a palestra “Como construir resultados a 
partir das pessoas”, que foi ministrada 
pelo sociólogo Valdir Reinoldo Bündchen. 
Logo no início da palestra, o sociólogo res-

saltou a relevância do sistema extrajudicial 
na vida das pessoas. “Fico muito feliz por 
estar no meio de pessoas tão importantes 
para sociedade, que formalizam toda a 
documentação de que necessitamos,” 
declarou.

Durante a ministração, Valdir falou 
sobre a busca do autoconhecimento para 
conseguir sucesso, sobre relacionamento 
interpessoal e declarou que os ruídos de 
comunicação são os grandes responsáveis 
pelos problemas. “Todo aquele que se 
comunica mal, tem um grande problema 
na vida. A comunicação é tudo. Quem 
encontrar dificuldades em comunicar-se, 
deve estudar isso”, finalizou.

 
União estável e 
suas controvérsias
A penúltima palestra do COERCI 2015 foi 
ministrada pelo professor e escritor Cris-
tiano Cassetari, que debateu o polêmico 
tema “Questões atuais e controvertidas 
sobre a união estável”.  O professor falou 
sobre toda a história da união estável e a 
evolução dos relacionamentos no decorrer 
dos anos. “A família e a sociedade muda-
ram, porém a lei não. Ela está parada no 
tempo desde 1996,” alegou.

Cassetari também explicou algumas 
diferenças entre o namoro e a união 
estável, salientando que a diferença entre 
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Cartilha do Registro Civil das Pessoas 
Naturais foi lançada oficialmente durante 
o COERCI

Debate pinga-fogo encerrou o Congresso

os dois é uma linha muito tênue. Segundo 
o professor, a existência de filhos não con-
figura mais um estabelecimento de família 
e salientou que o Brasil precisa adequar 
melhor sua legislação para atender a diver-
sidade de relações que têm surgido. “De-
pendemos ainda de uma legislação melhor 
para termos mais segurança na distinção 
entre os relacionamentos”, finalizou. Após 
a palestra, Cassetari esclareceu dúvidas de 
diversos participantes.

O juiz de Direito Osvaldo Canela Junior 
foi o responsável por proferir a última 
palestra do dia, trazendo à baila o assunto 
“Retificações e suas vertentes”. Osvaldo 
iniciou a palestra explicando os diversos 
tipos de erros que exigem uma retificação 
e quais são as retificações que podem 
ser feitas. “O conceito de retificação é 
a reconstituição da verdade no registro 
decorrente de um erro de fato ou de direito 

fundamental”, afirmou. O juiz também 
falou sobre a desjudicialização de alguns 
atos e defendeu a delegação de proce-
dimentos aos cartórios extrajudiciais. “A 
desjudicialização é um movimento que está 
correndo o mundo inteiro. Em Portugal, por 
exemplo, as execuções de sentença não 
estão mais sendo feitas por um juiz, mas 
por um agente delegado”, finalizou.

O Irpen-PR homenageou todos os 
palestrantes com a medalha Amigo do 
Registro Civil, honraria concedida por seus 
trabalhos em prol do sistema extrajudicial 
paranaense. Finalizando o evento, os 
participantes puderam esclarecer diversas 
dúvidas com os palestrantes e as autori-
dades presentes sobre os temas debati-
dos. Após o Pinga Fogo, o presidente do 
Irpen-PR realizou o sorteio de alguns livros 
para os presentes, que foi seguido por um 
coffee-end.
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Maringá (PR) – No final do mês de 
junho durante o Congresso Estadual do 
Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Paraná (COERCI-PR), foi lançada a 
Mostra Fotográfica Irpen na Comunidade. 

A exposição trata-se de uma seleção de 
fotos realizadas durante as ações do Proje-
to Irpen na Comunidade, que nos últimos 
9 meses percorreu 23 cidades do Paraná, 
e outras 2 aldeias indígenas, garantindo os 
direitos e realizando os sonhos de milhares 
de pessoas. Os participantes do COERCI 
puderam contemplar os 15 totens e se 
deparar com histórias de pessoas como 
Pureza da Conceição Oliveira, uma índia 
kaingang que foi registrada aos 107 anos 
de idade.

Participantes do COERCI puderam conhecer histórias 
de diversas pessoas que foram atendidas pelo projeto

A ação, que tem como slogan a frase 
“Distribuindo e celebrando cidadania”, 
havia percorrido até o mês de junho cerca 
de 9 mil quilômetros, realizando 2.081 ca-
samentos, registrando pessoas e fazendo 
diversos reconhecimentos de paternida-
de.  Já nas tribos indígenas os números 
foram também bastante consideráveis: 39 
casamentos, 223 registros de nascimentos, 
além de reconhecimentos de paternidade. 
Até outubro de 2015 o projeto percorrerá 
mais 42 cidades, buscando assim erradi-
car o subregistro no estado e oficializar a 
união de centenas de casais.

Para o presidente do Instituto do 
Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR), Arion 
Toledo Cavalheiro Jr, a mostra é uma forma 
de divulgar o incansável trabalho do Registro 
Civil. “O Irpen na Comunidade é um projeto 
de alta relevância social, onde são regulariza-
das diversas uniões, além de distribuirmos ci-
dadanias às pessoas que ainda não possuem 
certidão de nascimento”, ressaltou.

A mostra fotográfica é itinerante e 
percorrerá todo o Estado, já tendo sido ex-
posta nas cidades de Umuarama, Maringá 
e Colombo na Grande Curitiba.

Irpen-PR lança a Mostra 
Fotográfica Irpen na Comunidade
EXPOSIçãO ITINERáRIA PERCORRERá TODO O ESTADO DO PARANá

INSTITUCIONAL

Mostra tem como objetivo divulgar o incansável trabalho do Registro Civil
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Maringá (PR) - O Instituto do Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen-PR) comemorou oficial-
mente seus 20 anos no dia 27 de junho, 
no jantar de encerramento do Congresso 
Estadual do Registro Civil das Pesso-
as Naturais do Paraná (COERCI-PR), 
realizado no haddock Buffet, localizado na 
cidade de Maringá. A diretoria do Instituto, 
juntamente com seus associados cele-
braram os feitos da entidade nessas duas 
décadas de história.

O presidente da instituição, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, homenageou o 
jurista Walter Ceneviva, que foi escolhido 

pela diretoria do Irpen-PR para receber a 
Comenda Pinhão do Paraná, láurea máxima 
do Instituto, que é concedida uma vez ao 
ano a uma personalidade que tenha se 
destacado por seu trabalho em prol do Re-
gistro Civil paranaense. “O Dr. Ceneviva não 
pode estar hoje conosco por questões de 
saúde, porém, em breve, marcaremos um 
dia para entregarmos essa comenda a ele, 
em agradecimento ao tempo e trabalho 
que dedicou ao Registro Civil paranaense”, 
explicou o presidente.

Em seguida, Arion convidou os três últi-
mos presidentes do Instituto, Dante Ramos 
Júnior, Robert Jonczyk e Ricardo Augusto 
Leão para receberam de forma extraordi-
nária a comenda. O atual presidente da 
entidade abriu uma exceção no protocolo 
da premiação, em reconhecimento a 
relevância que os respectivos mandatos dos 
ex-presidentes tiveram no reconhecimento 
do Irpen-PR como uma das maiores entida-
des de classe do Estado. Cada presidente 
recebeu a homenagem das mãos de suas 
respectivas famílias.

Ao receber a comenda, o oficial de Para-
navaí, Dante Ramos Júnior, se emocionou e 
agradeceu a todos, destacando que sempre 
trabalhará em benefício do Registro Civil. 
“O Registro Civil me ensinou que as lutas 

Diretores do Instituto são homenageados durante o jantar

são feitas para serem vencidas, indepen-
dente de quem está do outro lado, e agora 
nós venceremos novamente. Sempre luta-
mos pelo Registro Civil e não desistiremos 
nunca”, declarou.

Na ocasião, o presidente do Irpen-PR 
também homenageou a diretoria e os 
funcionários do instituto, entregando-lhes 
flores e medalhas e ressaltando que sem 
eles o Irpen não teria conquistado o lugar 
que tem hoje.  Logo após o jantar, os parti-
cipantes cantaram parabéns para o Instituto 
e puderam se confraternizar assistindo ao 
show da Banda Nova Dimensão.

Irpen-PR celebra aniversário em 
jantar de encerramento do COERCI
DURANTE O JANTAR FOI ENTREGUE A COMENDA PINhãO 
DO PARANá, LáUREA MáXIMA CONCEDIDA PELO INSTITUTO

INSTITUCIONAL

“O Dr. Ceneviva não pode estar 
hoje conosco por questões 
de saúde, porém, em breve, 
marcaremos um dia para 
entregarmos essa comenda 
a ele, em agradecimento ao 
tempo e trabalho que dedicou 
ao Registro Civil paranaense”
Arion Cavalheiro, presidente do Irpen-PR

“O Registro Civil me ensinou 
que as lutas são feitas para 
serem vencidas, independente 
de quem está do outro lado, 
e agora nós venceremos 
novamente. Sempre lutamos 
pelo Registro Civil e não 
desistiremos nunca”
Dante Ramos Jr, Oficial de Paranavaí e 
ex-presidente do Irpen-PR

Ex-presidente do instituto, Dante Ramos 
Jr, recebeu das mãos de sua família a 
Comenda Pinhão do Paraná
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CIDADANIA

Pureza da Conceição Oliveira, índia kaingang registrada aos 107 anos

IRPEN-PR NA 
COMUNIDADE

1 ANO
IRPEN NA COMUNIDADE 
COMPLETA UM ANO E 
PERCORRE DIFERENTES 
REGIõES DO ESTADO DO 
PARANá DISTRIBUINDO 
CIDADANIA à POPULAçãO 
CARENTE
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Equipe não mediu esforços para realizar o sonho de diversos casais

CIDADANIA

“Nossa meta é erradicar o 
subregistro e concluir o projeto 
até metade do próximo ano, 
além de fazer a inclusão social 
da população regulamentando 
sua documentação. Com os 
documentos em dia as pessoas 
têm acesso a todos os direitos 
garantidos por lei”
Arion Cavalheiro Jr, presidente do Irpen
-PR e idealizador do projeto

Guarani e Kaingang e registrando diversos 
reconhecimentos de paternidade.

Ao visitar as aldeias indígenas, a equipe 
que compõe o projeto se deparou com di-
versas histórias, como a de dona Pureza da 
Conceição Oliveira, índia da tribo kaingang 
que recebeu sua certidão de nascimento 
aos 107 anos pelas mãos do presidente 
do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Jr. “O 
documento é tudo para nós, sem ele não 
somos nada”, afirmou dona Pureza ao ser 
registrada.

Para o ‘Dia do Sim’, um dos principais 
serviços prestados à população, a equipe 
do projeto foi até cadeias, delegacias, 

O Instituto do Registro Civil das Pes-
soas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR), em parceria com o Fundo 
de Apoio ao Registro Civil de Pessoas 
Naturais (Funarpen), criou em outubro 
de 2014 o Projeto Irpen na Comunida-
de, ação que tem como intuito distribuir 
cidadania a todos os cidadãos paranaenses, 
além de erradicar o subregistro no Estado.

Em 12 meses de projeto, a equipe 
esteve presente em aproximadamente 60 
municípios paranaenses, viajando cerca 
14 mil quilômetros, realizando mais de 4 
mil casamentos, percorrendo três aldeias 
indígenas, registrando 223 índios das etnias 
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O projeto também realizou diversas ações de conscientização, como a adesão ao projeto Outubro Rosa

“O objetivo do nosso projeto 
é levar a cidadania onde for 
necessário. Temos certeza que 
após nossa ida na delegacia e 
na cadeia, os jovens detidos 
darão outro rumo à suas vidas”
Elizabete Regina Vedovatto, 
diretora do Irpen-PR

hospitais e maternidades para atender 
pessoas que estavam impossibilitadas de 
comparecer à festividade. O presidente do 
Irpen-PR afirma que a equipe do projeto 
não mede esforços para ajudar as pessoas 
a regularizarem suas situações perante a 
justiça. “Independentemente da situação 
jurídica de uma pessoa, o que importa é 
darmos a eles direito à cidadania, além de 
segurança jurídica a relação já existente”, 
concluiu Arion.

A diretora do Irpen-PR, Elizabete Ve-
dovatto, acredita que esse tipo de ação 
influencia em muito o futuro dos casais.  “O 
objetivo do nosso projeto é levar a cidada-

nia onde for necessário. Temos certeza que 
após nossa ida na delegacia e na cadeia, 
os jovens detidos darão outro rumo à suas 
vidas”, afirmou.

O presidente do Irpen-PR ainda declarou 
que pretende percorrer todo o itinerário 
definido no início do projeto até meados de 
2016, erradicando o subregistro no Estado. 
“Nossa meta é erradicar o subregistro e 
concluir o projeto até metade do próximo 
ano, além de fazer a inclusão social da 
população regulamentando sua docu-
mentação. Com os documentos em dia 
as pessoas têm acesso a todos os direitos 
garantidos por lei”, aludiu. 
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Espigão Alto do Iguaçu (PR) - Residen-
tes no Brasil desde o período anterior ao 
descobrimento pelos portugueses, os índios 
da tribo Guarani preservam até hoje aspec-
tos de sua cultura, como rituais religiosos 
e a língua materna. Mesmo após toda a 
opressão sofrida através dos séculos, a et-
nia lutou bravamente e resistiu. Atualmente 
os Guaranis ainda lutam, mas por objetivos 
diferentes: eles querem se tornar cidadãos 
brasileiros de fato, mas sem deixarem de 
ser índios.

Com a missão de levar cidadania a todos 
os paranaenses, o Instituto do Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Estado do 
Paraná (IRPEN-PR) visitou nos dias 22 e 
23 de abril a Aldeia Pinhal Rio das Cobras, 
localizada na cidade de Espigão Alto do 
Iguaçu, onde realizou mais uma edição do 
Projeto Irpen na Comunidade. Liderada 
pelo presidente do instituto, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, e pela diretora da entida-
de, Elizabete Vedovatto, a equipe do Irpen 
viajou cerca de 420 quilômetros até a co-
munidade indígena, onde registrou cerca de 
140 índios, entre eles o cacique da aldeia.

Os habitantes da reserva receberam a co-
mitiva com alegria, trazendo em mãos seus 

Registros Administrativos de Nascimento de 
Indígena (RANI) para emitir suas certidões 
de nascimento. Para a Oficiala de Espigão 
Alto do Iguaçu, Izabel Brankievecz Rajewski, 
que apoiou toda a ação na aldeia, as 
iniciativas do Irpen na Comunidade são de 
suma importância para toda a população 
indígena paranaense. “Este trabalho apro-
xima os indígenas dos cartórios, eles ficam 
muito felizes por estarem sendo valorizados 
ao serem documentados, pois uma pessoa 
sem documento não existe de fato”.

O membro da tribo Guarani, Nino Karay 
Gonçalves, ressaltou a necessidade da 
certidão de nascimento para a emissão 
de outros documentos que dão acesso às 
políticas públicas. “Precisamos do RG para 
termos acesso à saúde pública e muitas 
pessoas ainda não conseguiram tirar sua 
identidade por não terem a certidão de 
nascimento”, afirmou. Nino também falou 
sobre a importância do projeto para a 
comunidade. “Eu acho muito bom os cartó-
rios virem aqui para nos registrar, pois isso 
facilita muito a nossa vida”, ressaltou.

Para o coordenador técnico da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai), Adir Carlos 
Veloso, tudo o que oferece cidadania a 

qualquer pessoa é importante, ainda mais 
para indígenas, pelo fato de terem ficado à 
margem da sociedade durante anos e não 
terem acesso à documentação. “Essa ação 
é uma garantia de direitos, onde os indíge-
nas tornam-se cidadãos de fato, porque até 
então falava-se que existe um determinado 
número de índios, mas eles não constam 

Índios Guarani recebem documentação na aldeia Pinhal Rio das Cobras

Irpen-PR na Comunidade registra indígenas 
da tribo Guarani em Espigão Alto do Iguaçu
PROJETO SOCIAL DA ENTIDADE FOI ATÉ A COMUNIDADE INDÍGENA PINhAL RIO DAS COBRAS, ONDE 
CERCA DE 140 PESSOAS TORNARAM-SE CIDADãOS DE FATO E 4 CASAIS OFICIALIzARAM SUAS UNIõES

CIDADANIA

“Por causa da falta de 
documentação ainda não 
conseguimos ser inseridos 
em projetos sociais. A ação 
do Irpen na Comunidade 
é muito importante para 
nós, pois com certeza iria 
demorar muito tempo para 
que conseguíssemos essa 
documentação sem o apoio dos 
cartórios”
Marcelo Karay Papá Vidal,
líder da Aldeia Pinhal Rio das Cobras

Presidente do Irpen, Arion Toledo Cavalhei-
ro Júnior, entrega certidão de nascimento 
ao cacique da tribo Guarani da aldeia 
Pinhal Rio das Cobras, José Karai Alves
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no senso por não estarem documentados. 
Agora, tendo a certidão de nascimento 
em mãos, eles se tornarão visíveis como 
população existente,” salientou.

Marcelo Karay Papá Vidal, um dos líderes 
da aldeia Pinhal, acredita que o projeto 
é uma forma de proporcionar inclusão 
social aos indígenas. “Por causa da falta de 
documentação ainda não conseguimos ser 
inseridos em projetos sociais. A ação do 
Irpen na Comunidade é muito importante 
para nós, pois com certeza iria demorar 
muito tempo para que conseguíssemos 
essa documentação sem o apoio dos cartó-
rios”, afirmou. Vidal também falou sobre as 
dificuldades que existiam na comunicação 
com os órgãos públicos e com os cartórios 
antigamente. “No ano passado vocês nos 
prometeram que voltariam, mas nós não 
acreditamos. O retorno de vocês à aldeia 
foi um presente para nós, porque não 
conseguiríamos obter esses documentos 
sozinhos”, declarou.

O presidente do Irpen afirmou que a 
ação em aldeias indígenas é uma forma 
de resgatar as raízes do povo brasileiro e 
dar cidadania aos que ainda não a tem. 
“Infelizmente, por questões alheias a nossa 
vontade, o povo Guarani só está recebendo 
essa cidadania agora. Estamos fazendo 
este trabalho por acreditar e reconhecer o 
povo Guarani, mas sabemos que isso ainda 
é pouco para sanar todos os problemas 
que eles enfrentam. Se todos fizerem a sua 
parte, assim como nós estamos fazendo, 
tenho certeza de que o povo Guarani será 
muito bem reconhecido futuramente”, 
ressaltou.

Na ocasião, a prefeitura de Espigão 
Alto do Iguaçu também esteve presente 
entregando RGs e CPFs para os moradores 
da tribo. “Infelizmente, por questões 

alheias a nossa vontade, o povo 
Guarani só está recebendo 
essa cidadania agora. Estamos 
fazendo este trabalho por 
acreditar e reconhecer o povo 
Guarani, mas sabemos que 
isso ainda é pouco para sanar 
todos os problemas que eles 
enfrentam. Se todos fizerem 
a sua parte, assim como 
nós estamos fazendo, tenho 
certeza de que o povo Guarani 
será muito bem reconhecido 
futuramente”
Arion Toledo Cavalheiro Jr,
presidente do Irpen-PR

Líder da aldeia Pinhal Rio das Cobras, Marcelo Karay Papá Vidal, e sua esposa recebem 
certidão de casamento das mãos do presidente do Irpen-PR

Equipe do Irpen na Comunidade com autoridades locais e crianças da aldeia

Dia do Sim
Além dos registros de nascimento, o Irpen 
na Comunidade realizou também o Dia do 
Sim, onde quatro casais indígenas se tor-
naram oficialmente marido e mulher diante 
da lei. Devido à grande fé que move o povo 
Guarani, os casais optaram por celebrar 
seus casamentos dentro da casa de rezas 
da aldeia.  A cerimônia aconteceu logo 
após uma apresentação musical em que 
membros da tribo entoaram uma canção 
de boas-vindas a todos os visitantes.

Na oportunidade, o coordenador técnico 
da Funai se emocionou ao agradecer 
aos presentes pelo trabalho realizado na 
comunidade. “É emocionante ver pessoas 
que vêm de tão longe para nos ajudar, dar 
cidadania, pois até então nós existíamos 
como povo, mas não como cidadãos”, 

declarou. Veloso também afirmou que 
muitos indígenas deixam o casamento para 
segundo plano, mas que aos poucos estão 
se apropriando da ideia e reconhecendo 
a importância de oficializar o matrimônio. 
“Estão começando a perceber que ao se 
casarem no civil terão outros direitos, além 
de uma estabilidade familiar que até então 
eles não têm, pois só são casados em sua 
cultura”, salientou.

Um dos noivos, Marcelo Vidal falou 
sobre a emoção de se casar no civil. “Eu 
sempre tive o sonho de me casar, pois via 
isso acontecendo em outras aldeias e aqui 
não pode ser diferente”, afirmou.



44

Mangueirinha (PR) – O Instituto do 
Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (IRPEN-PR) participou 
entre os dias 24 e 25 de abril da Semana 
Cultural Indígena no Colégio Estadual Indí-
gena Kókoj Tÿ han Ja, localizado na Aldeia 
de Mangueirinha. O evento contou com 
diversas atrações sobre a cultura dos Kain-
gang e dos Guarani, dois povos indígenas 
residentes na região sul do Brasil.

Durante a festividade, o Projeto Irpen 
na Comunidade atendeu a diversos cida-
dãos, realizando registros de nascimento, 
registros tardios, reconhecimentos de pater-
nidade, além de orientações aos usuários. 
Um dos registros mais marcantes foi o de 
Dona Pureza da Conceição Oliveira, uma 
índia da tribo kaingang que completará 
108 anos no mês de junho. Devido a sua 
mobilidade reduzida causada pelo avanço 
da idade, a equipe do Irpen foi até a casa 
da indígena para dar a cidadania que lhe é 
de direito. Plenamente lúcida, dona Pureza 
ficou exultante ao receber sua certidão de 
nascimento e falou sobre a importância do 
registro para os cidadãos. “O documento 
é tudo pra gente, sem documento não 
somos nada”, afirmou.

A Oficiala do Registro Civil de Mangueiri-
nha e organizadora da ação na aldeia, Silva-
na Keller de Oliveira, enalteceu a importân-
cia do projeto para a reserva indígena de 
Mangueirinha. “O Irpen na Comunidade 
veio na hora certa, pois cada dia mais os 
indígenas precisam da documentação do 
Registro Civil. Essas ações são uma maneira 
de divulgar os nossos serviços e vindo até a 
aldeia facilitamos muito a vida deles”, res-
saltou.  Para a diretora do colégio indígena, 
Eliane Volmer, a ação dos cartórios na tribo 
é importante porque não é próprio da cul-
tura Kaingang sair e procurar um cartório, 
pois muitas vezes eles utilizam o RANI no 
lugar da certidão de nascimento.

“É importante para eles que os cartórios 
venham até a aldeia, pois aqui se vive uma 
realidade diferente. A prestação desses 
serviços na reserva traz mais praticidade a 
eles e é até uma forma de incentivá-los a se 
registrarem”, declarou. Eliane também sa-
lientou que após a primeira visita do projeto 
na aldeia, em novembro do ano passado, 
foi nítido o aumento na procura dos serviços 
cartorários. “Eles começaram a perceber os 
benefícios de ter o registro de nascimento 
civil e agora se sentem cidadãos mais atuan-
tes na sociedade, pois além de terem todos 
os direitos iguais, eles também têm a mesma 
documentação”, finalizou.

O cacique da aldeia, Milton Katanh Alves, 
disse que só agora os indígenas estão 
reconhecendo a importância dos registros 
de nascimento e de casamento, pois antes 
só tinham a certidão administrativa, mas 
com as mudanças recentes nas leis estão 
se deparando com a necessidade de ter 
o Registro Civil. “Algumas pessoas ainda 
não se sentem confortáveis em fazer seus 

documentos, mas aos poucos eles estão se 
acostumando e vendo que não é porque 
alguém tem um documento civil lá de fora 
que vai deixar de ser índio”, salientou. 
O cacique ainda acredita que em breve 
toda a aldeia estará com a documentação 
regulamentada. “O fato dos cartórios virem 
até a comunidade facilita muito o processo, 
porque as pessoas vão sempre à cidade, 
mas nesses departamentos eles não são 
acostumados a entrar”, finalizou.

Índios Kaingang fazem apresentação de dança

Irpen-PR na Comunidade participa da Semana 
Cultural Indígena da Aldeia de Mangueirinha
INSTITUTO ESTEVE PRESENTE NA FESTIVIDADE, ONDE PARTICIPOU DA PROGRAMAçãO 
OFICIAL E REALIzOU OS SONhOS DE DEzENAS DE ÍNDIOS KAINGANG

CIDADANIA

“O documento é tudo para nós, 
sem ele não somos nada”
Pureza da Conceição Oliveira,
índia Kaingang de 107 anos

“O fato dos cartórios virem até 
a comunidade facilita muito o 
processo, porque as pessoas 
vão sempre à cidade, mas 
nesses departamentos eles não 
são acostumados a entrar”
Milton Katanh Alves,
cacique da Aldeia de Mangueirinha
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“Essa é uma ação 
importantíssima que deve 
continuar, pois fornece aos 
nossos indígenas registros e 
dados, o que inclusive facilita 
muito nosso trabalho como 
pesquisadores”
Antônio Cavalcante, antropólogo

Equipe do Irpen na Comunidade caminhou por trilhas para levar 
documentação à indígenas

Pureza da Conceição Oliveira, índia Kaingang de 107 anos, recebe 
sua certidão de nascimento das mãos do presidente do Irpen-PR, 
Arion Toledo Cavalheiro Jr e da diretora do instituto, Elizabete 
Regina Vedovatto

Equipe posa para foto com membros de tribo guarani que prestigiaram a festividade

Dia do Sim regulamenta a 
união de 14 casais indígenas
Com direito a dia da noiva, cerimônia 
ecumênica, muitas fotos e festa, 14 casais 
se casaram legalmente no último sábado 
(25.04), na aldeia de Mangueirinha. Entre 
os nubentes, estavam o cacique da aldeia 
e sua esposa, que estão juntos há mais de 
25 anos. Além de grande parte da reserva 
indígena, estiveram presentes na cerimônia 
diversas autoridades religiosas e políticas, 
entre eles o vice-prefeito de Mangueirinha, 
Edenilson Luiz Palauro, que destacou a atu-
ação do Irpen na Comunidade. “Gostaria 
de parabenizar o Irpen pelo trabalho que 
é feito, por trazer às nossas comunidades 
aquilo que é básico e elementar, que é o 
direito a cidadania”, declarou.

Para a noiva Marcele Maciel honório, o 

casamento civil auxilia na hora de se obter 
benefícios trabalhistas e sociais, como o 
auxílio maternidade, além de ser válido fora 
da aldeia. “Os cartórios estão de parabéns 
por vir fazer os casamentos aqui na aldeia 
indígena, pois algum tempo atrás nós nem 
sabíamos o que era o casamento civil, só 
nos casávamos no escritório do cacique e 
estava valendo”, afirmou.

O presidente do Irpen, Arion Toledo Ca-
valheiro Júnior, destacou a importância da 
população indígena para o País. “Vocês são 
os verdadeiros proprietários desse País, os 
legítimos brasileiros e por quem nós temos 
e devemos ter todo o respeito”, declarou. 
Cavalheiro também relembrou a primeira 
visita feita na aldeia de Mangueirinha. “Em 
novembro nós viemos fazer aqui o Registro 
de Nascimento do Cacique Milton e hoje 

voltamos para fazer o casamento dele. Esse 
é o nosso trabalho, dar cidadania a todos 
os paranaenses”, finalizou.

O antropólogo e professor universitário, 
Antônio Cavalcante, considerou essa misci-
genação de culturas muito curiosa. “Achei 
muito interessante, pois esse ritual foi 
uma ressignificação, ou seja, uma mistura 
daquilo que a gente faz na cidade, com 
aquilo que existe na comunidade indíge-
na,” destacou. O professor ainda exaltou 
a função social dos cartórios na aldeia 
indígena. “Essa é uma ação importantíssi-
ma que deve continuar, pois fornece aos 
nossos indígenas registros e dados, o que 
inclusive facilita muito nosso trabalho como 
pesquisadores”, declarou.

O presidente do Irpen acredita que casos 
como o de Dona Pureza e do cacique farão 
com que mais pessoas procurem os cartó-
rios para regulamentar suas situações. “Os 
ícones da aldeia fizeram os seus registros, 
então o exemplo dado por eles fará com 
que todos busquem os registros de nasci-
mento e casamento”, concluiu.

Logo após a cerimônia, houve um chur-
rasco para comemorar as uniões e demais 
programações culturais, como apresenta-
ções teatrais e musicais.
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O Projeto Irpen na Comunidade rea-
lizou, entre os dias 20 e 23 de maio, seis 
casamentos coletivos, oficializando a união 
de 192 casais no Dia do Sim. A equipe do 
Instituto do Registro Civil de Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (IRPEN
-PR) viajou cerca de 1.630 quilômetros 
pelo estado, promovendo o sonho de 
centenas de paranaenses e visitando os car-
tórios dos mais diversos rincões do Paraná. 

A primeira cidade visitada foi Santa 
Cecília do Pavão, que tem como Oficial do 
cartório de Registro Civil Alceu henrique 
Monteiro, titular da serventia há 44 anos. 
Monteiro destacou a importância do pro-
jeto e da atuação do Instituto nas cidades 
menores. “Eu acho essa iniciativa ótima, é 
uma ação que traz muita credibilidade aos 
cartórios e aos cartorários”, ressaltou. 

O casamento comunitário da cidade 
uniu 19 casais em uma cerimônia que 
contou com a presença de diversas 
autoridades, além de uma orquestra que 
executou a marcha nupcial ao vivo e um 
bolo de 4 metros de comprimento. Para 
a noiva Maiara Cristina da Silva, o Dia do 
Sim traz oportunidade para aqueles que 
não têm condições de arcar com os custos 
do casamento, além de ajudar a legalizar 

a situação dos casais. “Muitas pessoas 
não dão importância para o casamento 
civil, pois não podem pagar, então quando 
aparecem essas oportunidades muitos 
aproveitam,” afirmou.

Na ocasião, o presidente do Irpen, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, explicou o objeti-
vo do projeto e destacou a importância do 
registro civil para a sociedade. “A certidão 
de nascimento é o primeiro documento 
de todos nós e dá cidadania a todos os 
brasileiros, além de lhes dar um nome. É 
através dela que eles conseguirão obter 
todos os documentos de suas vidas”, sa-
lientou. O prefeito da cidade, José Sérgio 
Juventino, ressaltou a relevância que a 
ação trouxe para os munícipes de Santa 
Cecília do Pavão. “Essa ação dos cartórios 
é a realização do sonho de pessoas que 
sempre quiseram se casar e legalizar seu 
relacionamento perante a sociedade. O 
Irpen veio realizar o sonho de 19 casais, 
que às vezes por motivos econômicos não 
tiveram essa oportunidade,” finalizou.

O município de São Sebastião da Amo-
reira recebeu a equipe do Irpen na manhã 
do dia 21, onde 22 casais oficializaram 
suas uniões. A diretora do Irpen e Oficial 
do Registro Civil de Colombo, Elizabete 

Vedovatto, destacou o papel da registra-
dora Maria Aparecida Braga Soares na rea-
lização da cerimônia. “Sem o sim da oficial 
não teria sido possível realizar esse casa-
mento. Ela foi a primeira a dizer sim para 
esse projeto,” salientou. Elisabete também 
falou sobre os benefícios da oficialização 
da união e da importância da família. 
“Não há nada melhor do que após um dia 
de trabalho voltarmos pra casa e termos 
nossa família nos esperando”, destacou. A 
noiva Viviane Cristina Machado aprovou a 
ação, principalmente pela facilidade que 
o cartório móvel traz à população. “Foi 
muito bom o Irpen ter trazido esse projeto 
até nós, pois temos muita dificuldade de 
acesso aos cartórios por morarmos longe 
da cidade,” destacou. Viviane disse tam-
bém que ela e o companheiro sentiram a 
necessidade de legalizar a união após oito 
anos de convivência. “Eu e meu marido 
já temos uma filha de 6 anos e queremos 
ensiná-la a fazer as coisas da maneira 
correta,” afirmou.

O vereador da cidade, Isaque Rosa de 
Almeida, aproveitou a oportunidade para 
oficializar sua união de 32 anos com a 
ex-vereadora, Sílvia Maria de Giuli. “Nós já 
pensávamos em nos casar e ficamos muito 

Presidente do Irpen-PR entrega certidão a casal da cidade de Santa Cecília do Pavão

Irpen-PR oficializa a união 
de 192 casais no Dia do Sim
CIDADãOS DE SEIS CIDADES DO NORTE DO PARANá SE UNIRAM EM 
CASAMENTOS COLETIVOS REALIzADOS PELO PROJETO IRPEN NA COMUNIDADE

CIDADANIA

“O Irpen na Comunidade só 
aumenta a credibilidade dos 
cartórios perante a população. 
Muitas pessoas estão incrédulas 
por conseguirem se casar de 
graça, pois ao chegarem ao 
meu cartório perguntando qual 
era o valor para se casarem, 
achavam muito caro e não 
oficializavam suas uniões”
Antenor Henrique Monteiro Filho, 
Oficial do Cartório de Registro 
Civil de Assaí
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felizes com essa oportunidade de nos 
unirmos juntamente com outras pessoas 
da comunidade,” afirmou o vereador. O 
pastor da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus, José Valdecir Verdure de Jesus, se 
disse surpreso pela iniciativa. “Gostaria de 
agradecer ao Irpen por essa ação. Fiquei 
entusiasmado em saber que alguém está 
preocupado com os casais e com o casa-
mento, pois eles são a célula máster da 
sociedade, e não existiria uma sociedade 
saudável se não houvesse o casamento.” 

A terceira cidade a receber o projeto foi 
Assaí, onde o Oficial do Cartório de Regis-
tro Civil, Antenor henrique Monteiro Filho 
recebeu a equipe do Irpen com alegria, 
enaltecendo sua atuação junto aos cartó-
rios. “Logo quando a lei da gratuidade foi 

aprovada pensei que os cartórios de regis-
tro civil não iriam sobreviver, mas a criação 
dessa instituição foi uma das melhores 
coisas que poderiam ser feitas pelo regis-
tro civil,” disse. O Oficial também destacou 
a relevância da ação social. “O Irpen na 
Comunidade só aumenta a credibilidade 
dos cartórios perante a população. Muitas 
pessoas estão incrédulas por conseguirem 
se casar de graça, pois ao chegarem ao 
meu cartório perguntando qual era o valor 
para se casarem, achavam muito caro e 
não oficializavam suas uniões”, finalizou. 

A cerimônia de casamento coletivo uniu 
84 casais em uma grande festa com direito 
a um jantar e lembrancinhas ao final da 
celebração. O presidente do Irpen falou 
aos casais que muitas vezes eles encontra-

“Muitos de vocês estão dizendo 
o segundo sim hoje e isso é 
uma coisa maravilhosa, pois 
significa que o relacionamento 
de vocês deu certo. Não há 
sentimento melhor do que ouvir 
do companheiro após anos 
que ele ainda deseja estar com 
você”
Arion Toledo Cavalheiro Jr,
presidente do Irpen-PR

49 casais disseram Sim em Alto Paraná
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Noivos aguardam o início da cerimônia no município de Assaí

Arion Cavalheiro Jr entrega camiseta do 
projeto ao ex-presidente do instituto, 
Dante Ramos Jr.

rão dificuldades no decorrer do relaciona-
mento, mas que devem ter sensatez para 
superar os obstáculos juntos. “A aliança 
que vocês usam é um círculo perfeito, que 
todos sabemos que existiu um começo em 
sua fabricação, mas não enxergamos o seu 
fim. Desejo que o casamento de vocês seja 
assim, perfeito e sem fim,” afirmou.

Na manhã do dia 22 de maio foi a vez 
da cidade de Alto Paraná receber o Dia do 
Sim, onde 49 casais contraíram matrimô-
nio em uma grande festa com direito à 
chuva de arroz ao final da cerimônia. Para 
o noivo Marcos Alexandre dos Reis, esse 
foi o dia mais feliz de sua vida. “Após 5 
anos de convivência, hoje estamos dando 
um grande passo juntos. É a concretização 
de um sonho, pois para nós legalizar nos-
so relacionamento é essencial”, afirmou. 
A juíza de Direito da Comarca de Alto 
Paraná, Rita Lucimeire Machado Prestes, 
vê o projeto Irpen na Comunidade como 
uma forma de levar cidadania a todos os 
cidadãos paranaenses. “O registro civil é o 
que dá existência para uma pessoa, pois 
sem o registro de nascimento a pessoa 
praticamente não existe para o Estado, 
não tendo a proteção do mesmo,” aludiu. 
Para a juíza, o casamento civil vai muito 
além de um momento de emoção na 
vida do casal. “As pessoas só percebem 
a importância da certidão de casamen-
to quando a união deixa de existir, por 
motivos de óbito ou separação, pois na 

hora de buscar seus direitos os que não 
estão legalmente casados têm dificuldades 
em assegurar certos benefícios, tendo que 
recorrer ao Judiciário, o que demora um 
certo tempo”, afirmou.

A cidade de Amaporã foi o quinto 
município a receber o Dia do Sim nessa 
edição do Irpen na Comunidade. Com a 
presença de diversas autoridades, nove 
casais uniram-se em meio a familiares e 
amigos. Mauro Lemos, prefeito da cidade, 
destacou a atuação social do Irpen no 
Estado do Paraná. “É uma atitude muito 
relevante para a nossa comunidade e para 
todas as outras nas quais esse projeto 
tem sido realizado. Nós, representantes 
de municípios, só temos que agradecer a 
atitude do Irpen por nos proporcionar essa 
cerimônia maravilhosa,” relatou. 

Durante o evento, Arion Cavalheiro 
falou sobre os casais que estavam regu-
larizando suas uniões após alguns anos 
de convivência. “Muitos de vocês estão 
dizendo o segundo sim hoje e isso é uma 
coisa maravilhosa, pois significa que o 
relacionamento de vocês deu certo. Não 
há sentimento melhor do que ouvir do 
companheiro após anos que ele ainda 
deseja estar com você,” destacou. Para a 
juíza de Direito da comarca de Paranavaí, 
Eveline Soares dos Santos, a realização 
dos casamentos é uma forma de brindar 
a comunidade. “Esse projeto é um grande 
presente pra sociedade, por dar a oportu-

nidade de regularizarem sua situação civil 
perante a justiça e serem reconhecidos 
pela sociedade. Dessa união decorrerão 
vários outros direitos que farão com que 
os casais sejam melhores atendidos a par-
tir dessa regularização,” salientou.

O último casamento coletivo dessa edi-
ção do Irpen na Comunidade foi realizado 
no dia 24 na cidade de Nova Aliança do 
Ivaí, segunda menor cidade do estado, que 
tem como Oficial designado do cartório de 
Registro Civil, o ex-presidente e diretor do 
Irpen, Dante Ramos Júnior. O atual presi-
dente do Irpen, Arion Cavalheiro, enalteceu 
a participação do registrador em todo o 
processo de criação do Instituto. “O Irpen é 
o que é hoje graças ao trabalho que o Dan-
te desenvolveu. Ele foi um dos precursores 
dessa associação, uma pessoa que batalhou 
e batalha até hoje e que desenvolveu um 
trabalho admirável,” aludiu.  O diretor do 
Irpen agradeceu as palavras do presidente e 
destacou que o casamento não traz apenas 
direitos às pessoas, mas que eles também 
têm deveres como cidadãos. “Quando tra-
ta-se de cidadania fala-se muito dos direitos 
e esquece-se dos deveres. Quero lembrá-los 
que a cidadania é uma via de mão dupla, 
todos precisam fazer sua parte dentro da 
comunidade,” finalizou.    

Na ocasião, nove casais se uniram 
em meio a familiares e amigos, com 
direito a uma chuva de papel ao final 
da cerimônia.
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Com o lema “Distribuindo e Celebrando 
Cidadania”, o Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR), por meio do Projeto Dia do 
Sim, realizou 603 casamentos, entre os 
dias 29 de julho e 1º de agosto na região 
Norte pioneiro do Estado. Nesta edição 
do projeto, as cidades de Joaquim Távora, 
Quatiguá, Siqueira Campos, Tomazina, 
Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, 
Jacarezinho, Barra do Jacaré, Andirá e Cam-
bará foram agraciadas com os casamentos 
comunitários.

A cidade de Joaquim Távora foi a 
primeira da região a receber o Dia do Sim, 
onde 21 casais oficializaram suas uniões 
na manhã do último dia 29 de julho. Entre 
eles estava Maria de Lourdes hermenegildo 
e Vagner José de Oliveira, que viviam em 
união estável havia seis anos. “O casamento 
civil nos dá estabilidade, pois fica no papel, 

registrado.  Não é apenas uma convivên-
cia,” afirmou o noivo. Durante a cerimônia, 
Maria e Vagner entraram de braços dados 
pelo tapete vermelho representando todos 
os casais.

Na abertura da cerimônia, a diretora do 
Irpen-PR, Elizabete Vedovatto, ressaltou a 
importância do casamento para a socie-
dade, além de aconselhar os noivos sobre 
a nova jornada que estavam iniciando 
naquele momento. “Cada um tem sua 
fórmula especial para tornar um casamento 
duradouro. Superar os momentos difíceis é 
uma sabedoria e viver os momentos felizes 
é uma arte. Nós, da família Irpen, deseja-
mos que a felicidade a dois continue sendo 
o objetivo principal de suas vidas,” declarou 
a registradora. A Oficial de Joaquim Távora, 
Sirlene Aparecida Toso Mancera, disse que 
a população aderiu muito bem ao projeto. 
“Aqui é uma região muito pobre, eles não 

têm condições de pagar pelos serviços, 
então, a partir do momento em que 
anunciamos o Dia do Sim na cidade, muitas 
pessoas procuraram saber mais sobre os 
atos”, destacou.

Alguns casais da cidade de Quatiguá 
iriam participar também do casamento 
realizado em Joaquim Távora, porém não 
tinham condições financeiras de se loco-
moverem até a cidade vizinha. Sensibili-
zada com a história, a equipe do Irpen na 
Comunidade foi até o Cartório de Registro 
Civil de Quatiguá, onde oficializou mais 
quatro uniões.

Ainda na tarde do dia 29, foi a vez do 
município de Siqueira Campos realizar o 
casamento comunitário, que oficializou 
a relação de 49 casais. Para o Oficial de 
Registro Civil do município, Ademir Jácomo 
De Nicolelli, o Dia do Sim tem uma grande 
relevância social para a cidade, pois visa 

Na cidade de Jacarezinho, 65 casais oficializaram suas uniões

Dia do Sim oficializa 603 uniões 
no Norte pioneiro paranaense
ENTRE OS DIAS 29 DE JULhO E 1 DE AGOSTO, O IRPEN-PR VISITOU 11 CIDADES 
DA REGIãO, ONDE MAIS DE 1.200 PESSOAS DISSERAM SIM AO MATRIMôNIO

CIDADANIA
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“É um projeto muito 
importante para os casais, 
pois acredito que se não 
fosse por ele muitos dos que 
estão aqui hoje não iriam 
regulamentar suas situações e 
continuariam em união estável, 
relacionamento que traz 
dificuldades posteriormente”
João Zanoni Filho
Oficial de Registro Civil 
de Barra do Jacaré

a regulamentação dos relacionamentos. 
“É um projeto muito bom, pois há muitas 
pessoas aqui que são “juntadas”. Com o 
casamento, eles regularizarão seus estados 
civis”, afirmou. Para o promotor de justiça 
Michael Junio Gebeluky, a regularização de 
uniões estáveis proporcionada pelo Dia do 
Sim facilita muito a vida dos casais, caso 
seja necessário impetrar uma ação no Judi-
ciário, como também para fins previdenci-
ários. “A comprovação da união familiar é 
muito mais fácil com o casamento do que 
com a união estável”, afirmou o promo-
tor. Já o juiz de Direito Gláucio Francisco 
Moura Cruvinel acredita que o casamento 
reforça valores numa sociedade. “É muito 
importante essa ação do Irpen, pois é a 
formalização de diversas uniões. Muitos 
desses casais já estão em união estável há 
algum tempo e falta, além de instrução, 
um incentivo para eles regularizarem suas 
situações”, aludiu o juiz. Para Nilce Vargas, 
escrevente do cartório de Siqueira Campos, 
o Instituto foi muito feliz na realização 
desse projeto. “Mesmo que seja algo que 
possa não durar muito tempo, o casamento 
é um momento feliz e mágico na vida das 
pessoas, e o Irpen está proporcionando isso 
hoje”, declarou.

Na noite do dia 29, foi a vez da cidade 
de Tomazina, em conjunto com as cidades 
de Pinhalão e Jabuti, realizar mais uma 
edição do Dia do Sim. Na ocasião, 125 
casais disseram sim à oficialização de seus 
relacionamentos. O Oficial substituto de 

Tomazina, Miguel Silveira, contou que o 
projeto foi muito bem aceito pela popula-
ção. “Essa é uma ótima oportunidade para 
as pessoas formalizarem suas uniões. No 
caso de Tomazina, todos os casais viviam 
em união estável”, afirmou.

Para o Oficial de Registro Civil de Pinha-
lão, Antônio Carlos Manna Moreira, é sem-
pre um prazer participar do projeto. “Já é o 
terceiro casamento comunitário do qual eu 
participo e todas as vezes fazemos o limite 
máximo de uniões. há muita necessidade 
em ser feito isso, devido ao grande número 
de casais que vivem juntos e que precisam 
regularizar sua situação civil”, enfatizou. 
Oto Luiz Sponholz Jr, juiz de Direito da 
comarca de Tomazina, acredita que ações 
como o Projeto Irpen na Comunidade 
são primordiais para garantir cidadania à 
população paranaense. “O Poder Judiciá-
rio, juntamente com os cartórios de todo 
Paraná, tem a função primordial de trazer a 
cidadania para mais próximo da população. 
Ações como essa do Irpen trazem e resga-
tam a oportunidade dos cidadãos de serem 
valorizados como tais”, salientou o juiz.

Santo Antônio da Platina 
e Jundiaí do Sul dizem Sim
Na manhã do dia 30, a equipe do Irpen na 
Comunidade atendeu a população da cida-
de de Santo Antônio da Platina. O indígena 
Agnaldo Carlos Ferreira procurou a equipe 
do Instituto para esclarecer algumas dúvi-
das sobre o Registro Administrativo de Nas-
cimento de Indígena (RANI) e a Certidão de 
Nascimento. Para Agnaldo, a iniciativa do 
Instituto é essencial para auxiliar e informar 
a população sobre seus direitos e deveres. 
“É um trabalho necessário para a comuni-
dade indígena, pois infelizmente não temos 
muito amparo relativo a isso. Um índio sem 
documento indígena, infelizmente, não é 
reconhecido pela sociedade de sua etnia”, 
explicou. Logo após, a equipe do Irpen 
realizou mais uma cerimônia do Dia do Sim, 
onde 98 casais platinenses oficializaram 
suas uniões. O casal Antônio e Aparecida, 
juntos há 44 anos, estavam entre os noivos. 
Antônio sofreu um AVC há pouco tempo 
e Aparecida achou no casamento civil uma 
forma de provar o seu amor. “Agora mais 
do que nunca tenho certeza de que quero 

“Cada um tem sua fórmula 
especial para tornar um 
casamento duradouro. Superar 
os momentos difíceis é uma 
sabedoria e viver os momentos 
felizes é uma arte. Nós, da 
família Irpen, desejamos que a 
felicidade a dois continue sendo 
o objetivo principal de suas 
vidas”
Elizabete Vedovatto,
Diretora do Irpen-PR

continuar ao lado dele até o fim”, afirmou 
a noiva.

O prefeito de Santo Antônio da Platina, 
Pedro Claro de Oliveira Neto, agradeceu a 
ação do Instituto no município. “O Irpen 
está favorecendo muito a cidade. Trazer 
esse projeto para Santo Antônio da Platina 
é de uma importância vital, pois os casais 
viviam até hoje em uma situação que não 
era interessante nem para sociedade, nem 
para eles próprios”, declarou. Para o presi-
dente da Câmara dos Vereadores da cidade, 
Valdir Domingos de Souza, o casamento 
civil é muito mais que uma formalidade 
legal. “Para nós homens é normal morar 
junto, ser amigado. Mas isso tem um peso 
emocional muito grande para as mulheres, 
pois em qualquer lugar que elas chegam e 
perguntam o estado civil, elas têm que res-
ponder que são amigadas. Esse casamento 
coletivo mudará muito a sociedade de 
Santo Antônio da Platina”, salientou.

Com um sonoro “Sim!”, 25 casais oficia-
lizaram seus relacionamentos em Jundiaí do 
Sul na tarde do último dia 30.  Durante a 
cerimônia, a diretora do Irpen-PR, Elizabete 
Vedovatto, aconselhou os noivos sobre a 
jornada iniciada e explicou sobre cada um 
dos estados civis reconhecidos pela justiça 
brasileira. “Só existem quatro estados civis 
reconhecidos legalmente: solteiro, casado, 
divorciado e viúvo. Somente a convivência 
em união estável não lhes identifica como 
casados, pois só o casamento civil pode 
lhes assegurar isso”, explicou a registradora.

CIDADANIA
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Presidente do Irpen-PR, Arion Cavalheiro Jr, entrega certi-
dão a casal que vivia em união estável há mais de 40 anos

O Sim de Ribeirão Claro e Jacarezinho
A cidade de Ribeirão Claro recebeu na 
manhã do último dia 31 mais uma edição 
do Projeto Dia do Sim, onde 48 casais 
oficializaram suas uniões na presença de 
autoridades municipais, amigos e familiares. 
Entre eles estavam Florisvaldo Faganelli e 
Inês Cavalhieri, que viviam em união estável 
há 29 anos, relação da qual resultou o nas-
cimento de uma filha, que foi testemunha 
na cerimônia de casamento civil. “Nós já 
estamos com uma certa idade, então deci-
dimos nos casar no civil para garantirmos 
nossos direitos caso ocorra alguma coisa,” 
afirmou a noiva.

Na ocasião, o presidente do Irpen-PR, 
Arion Cavalheiro Jr, falou aos casais que 
muitas vezes eles encontrarão dificuldades 
no decorrer do relacionamento, mas que 
devem ter sensatez para superar os obs-
táculos juntos. “A aliança que vocês usam 
é um círculo perfeito, que todos sabemos 
que existiu um começo em sua fabricação, 
mas não enxergamos o seu fim. Desejo que 
o casamento de vocês seja assim, perfeito 
e sem fim,” afirmou. A juíza de Direito de 
Ribeirão Claro, Tatiana Monteiro Furtado 
de Mendonça, iniciou a cerimônia com o 
poema “Soneto do Amor Total”, da autoria 
de Vinícius de Moraes. A juíza falou sobre 
a importância do compromisso assumido 
e de sua relevância para a sociedade. “Sou 
uma fã do casamento, acredito muito nessa 
instituição”. A magistrada finalizou seu 
discurso falando sobre o essencial para que 
um relacionamento seja duradouro. “Admi-
ração e respeito são os pilares que mantêm 
o casamento”, declarou.

O município de Jacarezinho é conheci-
do na região por sua tradição em realizar 
casamentos comunitários. Porém, na noite 
do dia 31, o 11º casamento comunitário 
da cidade foi realizado em parceria com o 
Irpen-PR. O Dia do Sim foi recebido com 
grande festa pela população, onde 65 
casais oficializaram suas uniões na presença 
de autoridades do município. Durante a 
ocasião, o presidente do Irpen lamentou o 
recente falecimento da Oficial do Registro 
Civil da cidade, Ana Coutinho. “A dona Ana 
foi a primeira a dizer sim ao nosso projeto, 
ao aceitar trazê-lo para essa cidade. Ela 
não está mais aqui fisicamente, mas com 
certeza seu espírito está muito alegre pela 
realização dessa cerimônia”, declarou. Logo 
após o discurso, a Oficial foi homenageada 
pelos presentes com uma salva de palmas.

Barra do Jacaré, Andirá e Cambará 
encerram edição do Dia do Sim
Na manhã do dia 1 de agosto, 21 casais da 
cidade de Barra do Jacaré oficializaram suas 
uniões no Dia do Sim. Para a noiva Marcela 
de Freitas Calisto, que se casará na igreja no 
próximo dia 5 de setembro, o casamento 
civil é tão importante quanto o religioso. 
“O casamento civil é fundamental, pois nos 
uniremos também perante a lei, além de 
passarmos a ter mais direitos”, afirmou. Na 
oportunidade, o Oficial João zanoni Jr falou 
sobre a influência do projeto na vida dos 
cidadãos. “É um projeto muito importante 
para os casais, pois acredito que se não fosse 
por ele muitos dos que estão aqui hoje não 
iriam regulamentar suas situações e continu-
ariam em união estável, relacionamento que 

traz dificuldades posteriormente”, destacou.
A cidade de Andirá realizou 98 casa-

mentos na tarde do dia 1º. Na ocasião, o 
prefeito da cidade, José Ronaldo Xavier, 
salientou a relevância do casamento para 
a sociedade. “Existem dois momentos 
especiais na vida de uma pessoa: o nasci-
mento e o casamento”, afirmou.

Finalizando esta edição do Dia do Sim, 
a cidade de Cambará realizou o casamento 
coletivo na noite do dia 1. Na presença de 
autoridades municipais, amigos e familiares, 
48 casais cambaraenses disseram sim ao 
casamento, oficializando assim suas uniões. 
Na ocasião, o presidente do Irpen exaltou 
a atuação do Oficial de Registro Civil de 
Cambará e diretor do instituto, Maurício 
Tezolin. “Quando propusemos esse projeto 
aos registradores civis do Paraná, o Maurí-
cio foi um dos primeiros a dizer sim. Este é 
um presente dele para toda a população de 
Cambará”, declarou Arion. Tezolin destacou 
a importância desse dia para a comunidade 
de Cambará. “Para essas pessoas, a reali-
zação do casamento é a concretização do 
sonho de uma vida toda”, salientou.

Entre as noivas, estava Isabel Cristina da 
Silva, que contou como convenceu o ma-
rido a regularizar o relacionamento de 7 
anos. “Tive que pressioná-lo, pois ele não 
queria oficializar nossa união. Fui ao car-
tório e fiz todos os trâmites do casamento 
sem ele saber, depois ele só precisou ir 
assinar”, declarou. Para o prefeito da cida-
de, João Mattar Olivato, o casamento é o 
ato que sela uma união. “Viver junto não é 
tudo, ter o registro e a bênção de Deus é 
o mais importante”, enfatizou.

“É muito importante essa ação 
do Irpen, pois é a formalização 
de diversas uniões. Muitos 
desses casais já estão em união 
estável há algum tempo e falta, 
além de instrução, um incentivo 
para eles regularizarem suas 
situações”
Gláucio Francisco Moura Cruvinel,
Juiz de Direito
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No último dia 25 de junho, o Projeto 
Irpen na Comunidade realizou mais 
uma edição do Dia do Sim, dessa vez na 
cidade de Paranavaí. Na ocasião, cerca de 
130 casais disseram sim em uma cerimônia 
ecumênica, com direito a orquestra ao vivo 
e com a presença de 1.200 pessoas.

Na abertura do evento, o Oficial do 
Registro Civil de Paranavaí e diretor do 
Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Paraná (Irpen-PR), Dante 
Ramos Júnior, ressaltou a relevância do 
casamento e da família para a sociedade. 
“Espero encontrar muitos de vocês, em 
breve, no cartório para registrar seus filhos, 
que serão verdadeiras bênçãos em suas 
vidas”, afirmou Dante.

Em seguida, o prefeito de Paranavaí, Ro-
gério Lorenzetti, parabenizou os casais pela 
regularização de suas uniões e agradeceu 
ao Instituto pela ação realizada. “Tudo aqui-
lo que você regulariza, coloca em ordem e 
documenta ajuda a melhorar a sociedade. 
Esse é o maior casamento que Paranavaí já 
teve notícia e só foi possível graças a essa 
parceria com o Irpen”, enalteceu o prefeito.

Para a noiva Maria Aparecida Lopes, o 
casamento é muito importante pois é a 
oficialização do amor, além da realização de 
um sonho. “Estamos nos unindo perante a 
justiça e a sociedade e depois iremos nos 
casar também na igreja. Estamos realizando 
um sonho que há muito estava em nossos 
planos, graças a essa iniciativa do Irpen,” 
comemorou Maria.

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, elogiou a participação 

do Judiciário da comarca de Paranavaí no 
evento. “É muito importante a população 
saber que o Judiciário está próximo, pois 
assim vocês podem auxiliá-los em seus 
direitos e cobrá-los com seus deveres”, 
explicou.  Arion também chamou atenção 
para o fato de que muitos dos casais que 
estavam oficializando a relação já mora-
rem juntos há algum tempo. “hoje é a 
confirmação de que vocês estão ao lado 
da pessoa amada. Não existe nada melhor 
do que receber o segundo sim da pessoa 
amada, pois o primeiro vocês deram no 
momento em que decidiram morar juntos”, 
finalizou.

Logo em seguida, o padre José heral-
do, sacerdote da Catedral Maria Mãe de 
Deus, abençoou todos os casais e desta-
cou a importância de regularizar a união 
judicialmente. “O passo que vocês estão 
dando hoje, que é casar-se no civil, deve 
ser sempre o primeiro de todos os casais”, 
declarou. Allan Pires de Alencar, pastor 
evangélico, aconselhou os casais e disse 
que o amor é a base que mantêm um rela-
cionamento. “O amor é um atributo divino 
e o compromisso de amar é o fator mais 

importante no matrimônio,” salientou.
A juíza de Direito da comarca de Para-

navaí, Eveline Soares dos Santos, agrade-
ceu ao Instituto pelas ações realizadas na 
região. “Vocês estão dando um grande 
presente para a sociedade paranavaiense”, 
afirmou. Eveline também explicou que 
atualmente existem cerca de 90 tipos de 
núcleos familiares e que o Judiciário tem 
dificuldade em reconhecer todos. A juíza 
defendeu também o casamento civil como 

Presidente do Irpen-PR, Arion Cavalheiro Jr, e o diretor do instituto, Dante Ramos Jr, 
entregam certidão em Dia do Sim realizado na cidade de Paranavaí

Dia do Sim oficializa 487 uniões em 
edição especial de aniversário do Irpen-PR
AS CIDADES DE PARANAVAÍ E MARINGá RECEBERAM COM FESTA O PROJETO, 
QUE Já OFICIALIzOU MAIS DE 2.600 UNIõES EM TODO O ESTADO

CIDADANIA

“Tudo aquilo que você 
regulariza, coloca em ordem e 
documenta ajuda a melhorar 
a sociedade. Esse é o maior 
casamento que Paranavaí já 
teve notícia e só foi possível 
graças a essa parceria com o 
Irpen”
Rogério Lorenzetti,
prefeito de Paranavaí

“hoje é a confirmação de que 
vocês estão ao lado da pessoa 
amada. Não existe nada melhor 
do que receber o segundo 
sim da pessoa amada, pois 
o primeiro vocês deram no 
momento em que decidiram 
morar juntos”
Arion Cavalheiro,
Presidente do Irpen-PR
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auxílio para identificar a constituição de 
uma família e justificou que a união estável 
não tem um estado civil próprio.

O noivo Jorge Custódio da Cruz enalte-
ceu a realização do Dia do Sim e ressaltou a 
importância dessas ações para a população 
carente do Estado. “Espero que esse proje-
to se estenda por todas as outras cidades 
do Paraná, pois muitas pessoas aprovei-
tariam essa oportunidade para realizar o 
mesmo sonho que nós estamos realizando 
hoje”, declarou.

 
Maringá realiza casamento 
coletivo com 357 casais
Na manhã do dia 28 de junho foi a vez da 
cidade de Maringá receber o Dia do Sim. 
Com direito a dama de honra, cobertura 
televisiva, declarações de amor e orquestra 
executando a marcha nupcial ao vivo, 357 
casais disseram sim à regularização de seus 
casamentos. A cerimônia, que foi realizada 
em conjunto com os registros civis da cida-
de e idealizada pelas Oficialas Cíntia Maria 
Cheid e Maria Regina Pereira Boeira, contou 
com a presença de diversas autoridades 
municipais.

Cláudio Ferdinandi, prefeito em exercí-
cio de Maringá, declarou que esse foi um 
dos maiores atos de cidadania realizados 
no município. “Quero parabenizar aos 
dois cartórios que se dispuseram a estar 
aqui para organizar esses matrimônios, e 
também às organizações que estão à frente 
desse momento de importância ímpar da 
nossa cidade. Temos que dar ao nosso País 
o exemplo de cidadania e legalizar esses 

relacionamentos, pois a maioria já vive em 
convívio familiar e somente a união estável 
não é o suficiente”, afirmou.

O presidente do Irpen-PR ressaltou 
a importância do compromisso que os 
casais estavam assumindo e desejou 
longevidade aos relacionamentos. “Que o 
relacionamento de vocês seja como a aliança 
que usamos: que saibamos que existiu um 
começo em sua formação, mas que não 
enxerguemos um final,” assegurou.

As noivas Fabiana Mendes dos Santos e 
Josiane Aldeide dos Santos Mendes moram 
juntas há um ano e aproveitaram a oportu-
nidade para oficializar seu relacionamento. 
“Fico muito feliz que a cidade de Maringá 
esteja recebendo esse projeto. Espero que 
a partir de agora, muitos casais homosse-
xuais, como nós, assumam suas relações 
e não tenham vergonha de serem felizes. 
hoje posso dizer que sou uma mulher 
feliz,” declarou Fabiana.

“Fico muito feliz que 
a cidade de Maringá 
esteja recebendo esse 
projeto. Espero que a 
partir de agora, muitos 
casais homossexuais, 
como nós, assumam 
suas relações e não 
tenham vergonha de 
serem felizes. hoje 
posso dizer que sou 
uma mulher feliz”
Fabiana Mendes dos Santos,
noiva

Cerca de 130 casais legalizaram suas uniões no Dia do Sim em Paranavaí

357 casais disseram Sim em Maringá
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Santo Antônio da Platina (PR) - A equi-
pe do Irpen na Comunidade visitou o 
hospital Regional do Norte Pioneiro, onde 
realizou mais uma cerimônia de casamento 
pelo Dia do Sim.

Os noivos Ariane Santos Brito e José 
Gonçalves iriam oficializar sua união no 
casamento coletivo realizado na cidade, 
porém a noiva entrou em trabalho de parto 
um dia antes da cerimônia e deu à luz à 
pequena Isabel Cristina. 

Como não queriam perder a oportunida-
de de se casarem gratuitamente, os noivos 
solicitaram à oficial do Registro Civil de 
Santo Antônio da Platina, Danielle Mialski 
Vilas Boas Vicente, uma alternativa para a 
realização do casamento. Sensibilizada com 
a história, a equipe do Instituto do Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Estado do Para-
ná (Irpen-PR) foi até a maternidade, onde, 
na presença de toda a equipe médica e de 
um juiz de paz, celebrou o casamento.

Após enfrentarem muitas dificuldades, 
o casamento se tornou para os noivos a 
realização de um sonho. José foi cortador 
de cana e criou sozinho cinco filhos de 
um relacionamento anterior. ”A mãe os 
abandonou quando pequenos e havia dias 
em que eu não sabia se ia trabalhar ou se 
ficava cuidando das crianças, mas, graças a 

Deus, venci. hoje temos mais essa bênção, 
que é a consumação do nosso casamento”, 
declarou o noivo. Já Ariane, disse que estar 
casada agora representa tudo, pois, não há 
felicidade maior.

Equipe foi até a maternidade para realizar o sonho de Ariane e José

Irpen-PR realiza casamento em maternidade
hOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO, EM SANTO ANTôNIO 
DA PLATINA, FOI O PALCO DE AçãO ESPECIAL DO DIA DO SIM

CIDADANIA

“Todos sonhamos com o dia 
de nosso casamento e neste 
caso, por um motivo bom, que 
foi o nascimento da filha, eles 
não poderiam estar presentes 
na celebração.  Nossa ida até 
a maternidade fez com que 
o casal, além de ter sentido 
a emoção da realização do 
casamento, tenha uma linda 
história para contar à sua 
filhinha ”
Elizabete Vedovatto,
diretora do Irpen-PR

Noivos posam para foto com a equipe do Irpen na Comunidade e a oficial 
de Registro Civil de Santo Antônio da Platina, Danielle Vilas Boas

A diretora do Irpen-PR, Elizabete Vedo-
vatto, declarou que ação da entidade foi 
primordial para que o casamento tivesse 
uma importância ainda maior para os noi-
vos. “Todos sonhamos com o dia de nosso 
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Santo Antônio da Platina (PR) - Na 
noite do último dia 31 de julho, o presiden-
te do Instituto do Registro Civil de Pessoas 
Naturais do Paraná (Irpen-PR), Arion Cava-
lheiro Jr, nomeou como diretora regional do 
norte pioneiro a oficial de Registro Civil de 
Santo Antônio da Platina, Danielle Mialski 
Vilas Boas Vicente.

O presidente do Irpen-PR, Arion Cavalhei-
ro Jr, explicou que o convite surgiu devido 
a atuação da oficial na região “A Danielle 
sempre se empenhou muito por melhorias 
no registro civil paranaense. Em reconheci-
mento ao seu esforço, a diretoria do Irpen 
a indicou como diretora regional do ‘Norte 
Pioneiro’, para que possamos ter mais 
acesso aos colegas daquela região através 
de um representante oficial, ligando cada 
vez mais o registrador civil com a entidade 
que lhe representa,” afirmou.

A diretora recém-eleita ficou muito feliz 
com a indicação e disse que pretende 
representar e defender os interesses dos 
colegas, além de auxiliar a diretoria da en-
tidade em projetos que visam beneficiar os 
registradores civis do Estado. “Fiquei muito 
feliz, pois não esperava por essa nomeação, 

foi uma grande surpresa. Já faço esse tipo 
de trabalho com meus colegas e tenho 
o propósito de ajudá-los como puder”, 
declarou Danielle.

Irpen-PR elege Diretora 
Regional do Norte Pioneiro
OFICIAL DE SANTO ANTôNIO DA PLATINA, DANIELLE 
MIALSKI VILAS BOAS VICENTE, FOI NOMEADA 
REPRESENTANTE DA REGIãO NO MêS DE JULhO

Danielle Mialski 
Vilas Boas Vicente 
representará a re-
gião Norte Pioneiro

“Fiquei muito feliz, pois não esperava por essa nomeação, foi uma 
grande surpresa. Já faço esse tipo de trabalho com meus colegas e 
tenho o propósito de ajudá-los como puder”
Danielle Vilas Boas, diretora regional do norte pioneiro

“A Danielle sempre se 
empenhou muito por melhorias 
no registro civil paranaense. 
Em reconhecimento ao seu 
esforço, a diretoria do Irpen a 
indicou como diretora regional 
do ‘Norte Pioneiro’, para que 
possamos ter mais acesso 
aos colegas daquela região 
através de um representante 
oficial, ligando cada vez mais o 
registrador civil com a entidade 
que lhe representa”
Arion Cavalheiro,
Presidente do Irpen-PR

“Essa é uma iniciativa muito 
legal, pois dá oportunidade 
para quem não tem condições 
de se casar, já que a celebração 
tem um custo. É muito 
gratificante presenciar cenas de 
felicidade dentro do hospital, o 
Irpen-PR está de parabéns por 
esse projeto”
Fátima Izack,
diretora do Hospital Regional 
do Norte Pioneiro

Ariane deu à luz um dia antes do Dia do 
Sim de Santo Antônio da Platina e não 
pode comparecer à cerimônia

casamento e neste caso, por um motivo 
bom, que foi o nascimento da filha, eles 
não poderiam estar presentes na celebra-
ção.  Nossa ida até a maternidade fez com 
que o casal, além de ter sentido a emoção 
da realização do casamento, tenha uma 
linda história para contar à sua filhinha ”, 
salientou.

A diretora do hospital, Aparecida de 
Fátima Izack, se disse surpresa pela ação 
inédita na maternidade. “Essa é uma 
iniciativa muito legal, pois dá oportunidade 
para quem não tem condições de se casar, 
já que a celebração tem um custo. É muito 
gratificante presenciar cenas de felicidade 
dentro do hospital, o Irpen-PR está de para-
béns por esse projeto”, afirmou.
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Com o intuito de conhecer e agregar os 
registradores civis da região ‘Norte pioneiro’ 
do Estado do Paraná, o presidente do 
Instituto do Registro Civil das Pes-
soas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR), Arion Toledo Cavalheiro Jr, a 
diretora da entidade, Elizabete Vedovatto, e 
a equipe do Projeto Irpen na Comunidade 
visitaram serventias de 10 cidades entre os 
dias 29 de julho e 1 de agosto.

O primeiro cartório visitado foi o do 
município de Joaquim Távora, que é admi-
nistrado pela Oficial Sirlene Aparecida Toso 
Mancera. Localizada no centro da cidade, 
a serventia recém-reformada conta com 
duas funcionárias. Para a Oficial, o apoio e 
a atuação do Irpen-PR é de suma impor-
tância para os cartórios de Registro Civil 
paranaenses.

Já o Oficial Albanir Rodrigues da Silva, 
que está à frente do Registro Civil e Tabe-
lionato de Notas de Quatiguá há 36 anos, 
recebeu a visita da equipe do Irpen-PR na 
manhã do dia 29, ocasião na qual contou 
um pouco de sua história como registrador 
civil. “Em 1968 comecei a trabalhar no 
cartório de Guapirama e em 1976 passei 
no concurso e assumi uma serventia em 
Joaquim Távora. Em 1978 fui nomeado ti-
tular no cartório de Quatiguá,” declarou.  O 
Oficial também falou sobre as diversas mu-
danças no Registro Civil nos últimos anos e 
mencionou o trabalho social que realiza na 
comunidade há anos. “Durante todo o ano, 
atendemos parte da população gratuita-
mente. A cidade é muito carente, sei que 

muitos não têm dinheiro para pagar e não 
farão o ato se não for de graça.  Temos que 
fazer nossa parte”, salientou o oficial.

No município de Tomazina, a equipe 
do Irpen-PR visitou na tarde do dia 29 o 
Registro Civil, o Registro de Imóveis e o 
Tabelionato de Notas e Protesto, todos 
administrados pela registradora e tabeliã 
Renata Maria Estevam do Nascimento Gus-
mão. Com amplas instalações e localizadas 
lado a lado, as serventias foram construídas 
recentemente e abrigam todo o sistema 
extrajudicial da cidade.

Renata passou em concurso público e 
assumiu o tabelionato de notas da cidade 
em 2010. No ano de 2009 foi designada 
para assumir o Registro Civil de Tomazina e 
atualmente também é interina no regis-
tro de imóveis da cidade, serventia que 
era administrada por seu pai, falecido há 
poucos anos. “Como trabalhei cerca de 25 
anos no registro de imóveis, foi tranquilo 
assumir três serventias distintas ao mesmo 
tempo. A novidade para mim foi o Registro 

Civil, mas tenho meus funcionários e minha 
mãe, que me auxiliam, pois sem eles seria 
algo impossível. Fico mais na parte de notas 
e protesto, enquanto minha mãe fica no 
registro de imóveis e o Miguel no registro 
civil, do qual ele é substituto”, contou a 
Oficial. A registradora também ressaltou o 
papel do Irpen-PR para os cartórios de Re-
gistro Civil do Paraná. “O Irpen nos oferece 
muitos cursos de capacitação e procura 
sempre estar próximo de nós, registrado-
res”, finalizou.

Na ocasião, a equipe conheceu dona 
Pedra Estevam do Nascimento, mãe da 
Oficial, que trabalha com o registro de imó-
veis desde 1966. “Os serviços notarias e de 
registro melhoraram muito nesses anos. Os 
serventuários hoje são habilitados, antiga-
mente muitos nem tinham o segundo grau 
completo. Nosso trabalho evoluiu bastante 
em muitos sentidos. hoje, o Tribunal de 
Justiça nos dá muito mais atenção e apoio. 
Os sistemas, a evolução e a tecnologia faci-
litaram muito a nossa vida”, afirmou Pedra.

Equipe do Irpen posa ao lado da Diretora Regional do Norte Pioneiro,  Danielle Vilas Boas

Irpen-PR visita cartórios 
da região Norte Pioneiro
INSTITUTO PERCORREU CARTóRIOS DE 10 CIDADES ENTRE OS DIAS 29 DE JULhO E 1 DE AGOSTO

“O trabalho do Irpen junto 
aos cartórios nos ajuda muito, 
inclusive aumentando o nosso 
faturamento com projetos 
como o Dia do Sim e o Irpen 
na Comunidade. A equipe do 
Instituto também está sempre 
à disposição para esclarecer 
nossas dúvidas do dia a dia”
Danielle Vilas Boas, 
Oficial de Santo Antônio da Platina e Dire-
tora Regional do Norte Pioneiro
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“O registrador civil é como 
uma mãe para a população. 
Estamos presentes em todos 
os momentos importantes na 
vida de uma pessoa, desde 
o nascimento até o óbito, 
por isso devemos fazer nosso 
trabalho com excelência, pois 
a base do cidadão é o primeiro 
documento”
Rosilei Mareca, 
Oficial de Ribeirão Claro

A Oficial de Registro Civil de Ribeirão Claro, Rosilei Mareca, 
apresentou o cartório aos integrantes do Irpen

2ª etapa de visitas
No segundo dia de visitas, o Irpen-PR co-
nheceu o Registro Civil de Santo Antônio 
da Platina, serventia da Diretora Regional 
do Norte Pioneiro, Danielle Mialski Vilas 
Boas Vicente, que está à frente do cartório 
desde 1987. Localizado no centro da 
cidade, o amplo cartório conta com uma 
equipe de 3 funcionárias. Para a diretora 
regional do Irpen, o trabalho da entidade 
auxilia em muito os cartórios de registro 
civil. “O trabalho do Irpen junto aos car-
tórios nos ajuda muito, inclusive aumen-
tando o nosso faturamento com projetos 
como o Dia do Sim e o Irpen na Comuni-
dade. A equipe do Instituto também está 
sempre à disposição para esclarecer nossas 
dúvidas do dia a dia”, salientou.

Logo após, o grupo conheceu o Cartó-
rio de Registro Civil de Jundiaí do Sul, que 
é administrado pela Oficial Lilliany do Nas-
cimento. Localizada no centro da cidade, a 
serventia foi instalada no ano de 1937.

Na manhã do dia 31, a equipe do Irpen 
visitou o Registro Civil de Ribeirão Claro, 
que é administrado pela Oficial Rosilei 
Mareca, responsável pelo cartório há 34 
anos. Durante a ocasião, a registradora 
mostrou o primeiro registro realizado em 
seu cartório no ano de 1897 e algumas 
relíquias que guarda da época em que sua 
sogra era a responsável pela delegação, 
como uma máquina de escrever de 
1920 que ainda está em perfeito 
funcionamento.

“O registrador civil é como uma mãe 
para a população. Estamos presentes em 

todos os momentos importantes na vida 
de uma pessoa, desde o nascimento até 
o óbito, por isso devemos fazer nosso 
trabalho com excelência, pois a base 
do cidadão é o primeiro documento.”, 
afirmou a registradora após ser 
questionada sobre a relevância do Registro 
Civil para a sociedade. Rosilei também 
enalteceu o papel do Irpen-PR em prol da 
classe. “O trabalho realizado pelo Irpen é o 
que precisávamos para levantar a moral do 
registrador civil,” declarou.

O Registro Civil de Jacarezinho recebeu 
a visita do Irpen na tarde do dia 31. A 
ampla serventia tem como oficial Maria 
de Fátima Santiago Coutinho e seu acervo 
conta com documentos datados de 
1904, inclusive certidões de príncipes e 
princesas. Para a substituta Lívia Coutinho 
Arruda, o Irpen sempre foi fundamental 
para os cartórios de Registro Civil. “É uma 
entidade que nos ajuda e nos socorre em 
todos os momentos, não só em projetos 
específicos, mas em todos os atos que 
realizamos, nos quais requeremos uma 
orientação de como proceder”, afirmou.

Barra do Jacaré, Andirá e Cambará
No último dia de visitas, o Oficial de 
Barra do Jacaré, João zanoni Jr, recebeu a 
visita da equipe do Irpen em seu cartório. 
Recém instalada, a serventia atende toda 
a população do município que tem cerca 
de 3 mil habitantes. O Oficial acredita que 
devido à falta de informação, as pessoas 
não dão o devido reconhecimento ao 
registrador civil paranaense. “O trabalho 

do registrador civil é de suma importância, 
pois regulariza todos os atos da vida de 
um cidadão. No dia a dia as pessoas não 
notam a importância e não dão valor à 
nossa atividade,” enfatizou João.

Em seguida, o grupo visitou a serventia 
de Iara de Jesus Negrão Xavier, que atende 
o município de Andirá. Titular do cartório 
desde 1988, Iara ingressou no registro civil 
em 1970 como funcionária de seu pai e 
acompanhou boa parte da evolução do 
extrajudicial brasileiro. “O Registro Civil 
sofreu bastante com a gratuidade, mas 
hoje conseguimos levar nossas serventias 
com dignidade”, afirmou.

A última serventia visitada na região 
Norte Pioneiro foi o Registro Civil de 
Cambará, que tem como Oficial um dos 
diretores do Irpen-PR, Maurício Tezolin. 
à frente do cartório há 3 anos, Tezolin 
trabalha com cartórios de Registro Civil 
há mais de quatro décadas, área da 
qual não pretende se desvincular. “Ser 
registrador civil é algo maravilhoso. às 
vezes me pergunto, ‘como estou há 
tanto tempo na mesma profissão?’ Aí 
chego à conclusão de que gosto muito 
do faço, pois participamos de momentos 
importantes nas vidas das pessoas, dos 
quais, a maioria são bons, o que também 
nos faz bem”, destacou. Na oportunidade, 
o registrador também engrandeceu o 
trabalho do Instituto. “O Irpen é uma 
iniciativa fantástica, todo esse trabalho em 
prol do registrador civil e da comunidade 
mais carente é maravilhoso, são iniciativas 
perfeitas”, finalizou.
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O projeto Irpen na Comunidade tem a 
missão de levar cidadania a todos os cida-
dãos paranaenses, porém a equipe tem se 
deparado com situações comoventes, nas 
quais os noivos estão impossibilitados de 
comparecerem nas cerimônias do Dia do 
Sim, como foram os casos de Ana Cláudia 
da Silva e Roberto Marques de Lima, e 
Fernanda Garcia Gonçalves e Walter de 
Jesus Dutra.

Ana e Roberto viviam em união estável 
há dois anos e sempre sonharam em 
casar-se, porém nos últimos três meses um 
empecilho maior apareceu em suas vidas: 
Roberto foi detido na Delegacia de Polícia 
do município de Campina da Lagoa. Com 
a realização do Dia do Sim na cidade, 
Ana procurou a Oficial de Registro Civil da 
cidade e pediu para participar do projeto. 
Comovida com a história, a registradora 
Cecília Lunardelli da Silva atendeu ao 

pedido da noiva e, junto com a equipe do 
Irpen na Comunidade e um juiz de paz, foi 
até a delegacia celebrar o matrimônio na 
noite do último dia 26, logo após a reali-
zação do casamento coletivo da cidade.

Prestes a ser libertado após ter pago sua 
dívida com a justiça, o noivo afirmou que 
além de marcar um recomeço, o ato foi a 
concretização de um antigo sonho ao lado 
da mãe de seu filho. “Não tenho nem pa-
lavras para explicar o que estou sentindo, 
o meu sonho foi finalmente realizado”, 
declarou Roberto.

Para a diretora do Instituto do Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen-PR), Elisabete 
Vedovatto, a ação do projeto influenciará 
em muito o futuro do jovem casal. “O ob-
jetivo do nosso projeto é levar a cidadania 
onde for necessário. Temos certeza que 
após nossa ida na delegacia, esse jovem, 
que terá liberdade dentro de alguns dias, 
dará outro rumo à sua vida, ao lado de 
sua linda esposa e seu filho”, destacou.

Já o casal Fernanda e Walter haviam se 
inscrito para participar do Dia do Sim em 
Campo Mourão, que foi realizado na tarde 
do dia 27 de agosto, porém Walter foi 
acometido por uma pneumonia e precisou 
ficar internado na Santa Casa da cidade. Ao 
saber da história, a oficial de registro Civil 
de Campo Mourão, Ana Maria Colledan, o 
juiz de direito Edson Jacobucci Rueda Junior 
e a equipe do Irpen na Comunidade foram 
até o hospital realizar o casamento. Para 

a noiva, o casamento é um compromisso 
que deve ser cumprido independentemente 
da situação. “Quero me casar mesmo ele 
estando doente, pois o casamento tem que 
durar na saúde e na doença. Ele não pôde 
vir até mim, então vim até ele”, declarou 
a Fernanda. Para Walter, o casamento foi 
uma surpresa. “Pensei que iria fazer mais 
um exame, mas quando cheguei aqui, 
encontrei-a me esperando para nos casar-
mos”, afirmou o noivo.

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Jr, declarou que a equipe do 
projeto não mede esforços para ajudar 
as pessoas a regularizem suas situações 
perante a justiça. “Independentemente da 
situação jurídica de uma pessoa, nesses 
casos específicos, uma doente e outra de-
tida, o que importa é darmos a eles direito 
à cidadania, além de segurança jurídica a 
relação já existente”, concluiu.

Irpen-PR celebra casamentos 
em delegacia e hospital

CIDADANIA

“Independentemente da 
situação jurídica de uma 
pessoa, nesses casos 
específicos, uma doente e outra 
detida, o que importa é darmos 
a eles direito à cidadania, além 
de segurança jurídica a relação 
já existente”
Arion Cavalheiro, Presidente do Irpen-PR

“Não tenho nem palavras para 
explicar o que estou sentindo, o meu 

sonho foi finalmente realizado”
Roberto Marques de Lima, noivo

“O objetivo do nosso projeto 
é levar a cidadania onde for 
necessário. Temos certeza que 
após nossa ida na delegacia, 
esse jovem, que terá liberdade 
dentro de alguns dias, dará 
outro rumo à sua vida, ao lado 
de sua linda esposa e seu filho”
Elizabete Vedovatto, diretora do Irpen-PR

Equipe do Irpen na Comunidade foi até a 
delegacia de Campina da Lagoa legalizar 
o relacionamento de Ana e Roberto

Os noivos Fernanda e Walter não puderam comparecer ao Dia do Sim em 
Campo Mourão, pois o noivo estava internado. A equipe foi então até o 
hospital, onde realizou a cerimônia
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Campina da Lagoa 
celebra 58 casamentos
A população de Campina da Lagoa rece-
beu com festa mais uma edição do Dia do 
Sim na tarde do dia 26. Na ocasião, 58 
casais contraíram matrimônio, entre eles, 
Solange Aparecida de Sá e Diego Santos, 
que moram juntos há 3 meses. “Estamos 
nos casando porque nos amamos muito e 
queremos um futuro melhor. Juntos con-
seguiremos isso”, declarou a noiva.

Durante a cerimônia, o promotor de 
justiça Marcos Antônio Lopez Stamm 
salientou a importância do casamento 
civil na garantia de direitos. “Embora a lei 
garanta todos os direitos a quem já vive 
em união estável, legalizar o relaciona-
mento facilita o acesso a eles,” aludiu. Em 
seguida, Elisabete Vedovatto ressaltou a 
importância da oficial de registro civil de 
Campina da Lagoa, Cecília Lunardelli, na 
realização do evento. “Só estamos aqui 
hoje, porque a Cecília deu o primeiro 
sim, aceitando trazer esse projeto para a 
cidade”, destacou.

O Sim de Barbosa Ferraz e Aurilândia
“Essa ação de hoje é muito importante, 
pois está ajudando a organizar a vida dos 
munícipes, além de realizar o sonho de 

Diretora do Irpen-PR, Elizabete Vedovatto, 
conversa com casais no Dia do Sim de 
Campina da Lagoa

Dia do Sim oficializa 638 uniões 
na região Noroeste do Paraná
ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE AGOSTO, A EQUIPE DO IRPEN NA COMUNIDADE 
PERCORREU 9 CIDADES REALIzANDO O SONhO DE CENTENAS DE PARANAENSES

INSTITUCIONAL

“Acho que o casamento civil 
é importante para que nossa 
família tenha um bom exemplo 
e nossos filhos saibam que nos 
casamos como manda a lei”
Marli de Oliveira, noiva

Presidente do Irpen-PR, Arion Cavalheiro Jr, conversa 
com os noivos no Dia do Sim em Barbosa Ferraz

Oficializar a união, legalizar o 
relacionamento, realizar um sonho, 
construir uma família e andar de acordo 
com as leis de Deus e dos homens. Esses 
são os principais motivos que levaram 638 
casais a dizerem “Sim” na 10ª Edição 
do Dia Do Sim, iniciativa que faz parte 
do Projeto Irpen na Comunidade.  Entre 
os dias 26 e 29 de agosto, a equipe 
que realiza o projeto, liderada pelo 
presidente do Instituto do Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen-PR), Arion Toledo 
Cavalheiro Jr, esteve presente na região 
noroeste do Estado, ocasião na qual 638 
casais oficializaram seus relacionamentos.

Na manhã do dia 26, a cidade 
Janiópolis realizou seu 4º casamento 
coletivo, oportunidade na qual 40 casais 
oficializaram suas uniões. Na abertura do 
evento, o Registrador Civil Samuel Gomes 
falou sobre a experiência de ter realizado 
o primeiro casamento coletivo no Brasil. 
“No ano de 1.995 realizei o primeiro 
casamento coletivo que se tem história, 
Janiópolis, inclusive, ficou conhecida como 
a capital do casamento. hoje estamos 
realizando o quarto casamento coletivo 
de Janiópolis e estamos muito felizes com 
isso”, afirmou.

Logo em seguida, Elisabete Vedovatto, 
diretora do Irpen-PR, falou da importância 
do casamento para a garantia do 
direito dos cidadãos. “Saiu uma nova 
determinação da justiça recentemente, 
que só dá direito a pensão do INSS, caso 
seu cônjuge faleça, após dois anos de 
casamento. Somente a união estável não 
tem sido suficiente para a garantia de 
direitos”, concluiu.

A noiva Marli de Oliveira, que vive 
em união estável há 20 anos, vê na 
oficialização do casamento uma forma 
de ensinar seus filhos e netos. “Acho que 
o casamento civil é importante para que 
nossa família tenha um bom exemplo e 
nossos filhos saibam que nos casamos 
como manda a lei”, garantiu.
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59 casais”, afirmou Gilson Andrei Cassol, 
prefeito de Barbosa Ferraz, durante a rea-
lização do Dia do Sim na manhã do último 
dia 27, ocasião na qual 49 casais da cida-
de de Barbosa Ferraz e outros 10 casais de 
Aurilândia oficializaram suas uniões. Para 
Maria Clara da Silva Jorge, registradora 
civil de Barbosa Ferraz, o Dia do Sim teve 
uma importância crucial para parte da 
população da cidade. “Essa ação teve uma 
importância muito grande, principalmente 
para as pessoas que vivem no assentamen-
to, pois elas não têm seus relacionamentos 
documentados e sem documentação eles 
não existem legalmente”, explicou.

O juiz de direito Renato Cigerza aconse-
lhou os casais sobre o compromisso que 
estavam assumindo e ressaltou a impor-
tância da família e do amor como pilares 
da sociedade. “As bases de tudo são o 
amor e a família. Não deixem que falte 
amor nos lares de vocês”, declarou. Ciger-
za também falou sobre alguns significados 
do casamento. “Essa cerimônia representa 
um pacto entre os noivos perante o Esta-
do”, finalizou.

Logo após, o presidente do Irpen-PR, 
Arion Toledo Cavalheiro Jr, enfatizou a 
importância da participação do judiciário 
no evento. “A presença do juiz é primor-
dial para que a população saiba que o 
judiciário é acessível e está muito próximo 
de nós”, afirmou.  

A noiva Maria Aparecida da Silva, que 
mora com o companheiro há 10 anos, 
aproveitou a oportunidade para oficializar 
sua união, juntamente com suas duas 
filhas. “Não tenho nem palavras para ex-
pressar o que estou sentindo, é uma emo-
ção muito grande me casar no mesmo dia 
que minhas filhas”, disse.

43 casais se unem em 
Corumbataí do Sul
Na tarde do dia 27, a cidade de Corumba-
taí recebeu a equipe do Irpen na Comuni-
dade para a realização de mais uma edição 
do Dia do Sim. Na abertura do evento, o 
oficial de registro civil da cidade, Osney 
Picanço, enalteceu a escolha dos casais em 
regularizarem seus relacionamentos e falou 

sobre as dificuldades encontradas em uma 
união estável. “Muitas vezes os casais ficam 
constrangidos em dizer que vivem juntos. 
Após hoje eles não passarão mais por esse 
embaraço”, afirmou. Em seguida, o prefeito 
da cidade, Carlos Rosa Alves, enalteceu o 
papel do Irpen perante à sociedade.  “Que-
ro parabenizar o Irpen pela importância do 
ato que trouxeram à Corumbataí do Sul no 
dia de hoje”, declarou.

O presidente do Irpen aconselhou os 
casais sobre a importância da família e da 
regularização do matrimônio, e falou sobre 
a simbologia da aliança, que muitos casais 
trocaram durante a cerimônia. “A aliança é 
um pedacinho da pessoa que amamos que 
sempre levamos conosco”, aludiu.

O juiz de direito Renato Cigerza, que 
foi o responsável também pela celebra-
ção da cerimônia em Corumbataí do Sul, 
conversou com os noivos, ocasião na qual 
falou sobre as maiores expectativas dos 
seres humanos. “A principal esperança dos 
homens é serem felizes. A felicidade está 
nos lugares mais simples, que nós menos 
imaginamos”, afirmou. Renato também 
falou sobre a relevância do projeto para 
os munícipes. “Com essa ação, pessoas 
carentes assumem seus relacionamentos e 
se legalizam frente ao Estado, tendo assim 
seus direitos reconhecidos. Esse projeto per-
mite também que consigamos atingir essas 
pessoas, fazendo com o Poder Judiciário 
não fique alheio a elas”, finalizou.

Campo Mourão recebe o Dia do Sim
Na noite do dia 27, 196 munícipes de 
Campo Mourão e Farol disseram sim 
ao matrimônio. Na ocasião, o oficial de 
registro civil de Farol, Edson Ribeiro, falou 

sobre a importância da atuação do Irpen 
para o registro civil paranaense. “O Irpen 
nos fortalece, se estivéssemos sozinhos não 
teríamos a força que temos agora. Essas 
ações sociais, além de propagar o papel do 
registro civil pelo estado, leva esperança 
a famílias que não a tinham mais e uma 
oportunidade de transformar seus sonhos 
em realidade”, afirmou.

Na abertura do evento, a oficial de Cam-
po Mourão, Ana Maria Colledan, destacou 
a relevância do projeto para a população 
mais carente. “A importância maior é a 
legalização do relacionamento de diversos 
casais e a realização do casamento gratuito 
para outros. Graças ao Irpen e ao Funarpen 
estamos realizando essa ação, instituições 
que são de suma importância para o 
Registro Civil, pois sem eles não existiríamos 
mais”, salientou.

O presidente do Irpen felicitou os casais e 
falou sobre a importância daquele ato para 
a reafirmação do amor que os une. “hoje, 
para muitos de vocês, é o dia do 2º Sim, 
que é muito mais gostoso, pois significa 
que o relacionamento de vocês deu certo”.  
O casamento foi realizado pelo juiz de 
direito Edson Jacobucci Rueda Junior, que 
aconselhou os casais sobre como ter um 
casamento duradouro, além de parabeni-
zar o Irpen-PR pelo projeto. “É uma ação 
fantástica, que aproxima o judiciário e os 
cartórios da população”, afirmou.

Para a noiva Renata Cardoso Cesáreo, 
que vivia em união estável há 3 anos, 
regularizar a união evita constrangimen-
tos. “É feio chegarmos em um lugar e ao 
perguntarem se somos casados, responder-
mos que apenas moramos juntos. Por isso é 
importante legalizar a situação”, declarou.

INSTITUCIONAL

“Embora a lei garanta todos 
os direitos a quem já vive 
em união estável, legalizar o 
relacionamento facilita o acesso 
a eles”
Marcos Antônio Lopez Stamm,
Promotor de Justiça Casais selam a união com o beijo coletivo em Campo Mourão
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“Com essa ação, pessoas 
carentes assumem seus 
relacionamentos e se legalizam 
frente ao Estado, tendo assim 
seus direitos reconhecidos. Esse 
projeto permite também que 
consigamos atingir essas pessoas, 
fazendo com o Poder Judiciário 
não fique alheio a elas”
Renato Cigerza, Juiz de Direito

Arion Cavalheiro Jr conversa com casais no Dia do Sim em Umuarama

O Sim de Moreira Sales, Tuneiras 
do Oeste e Cruzeiro do Oeste
Em uma emocionante cerimônia, 79 casais 
oficializaram suas uniões na cidade de Mo-
reira Sales na manhã do dia 28. Na ocasião, 
Arion Cavalheiro falou sobre a importância 
da oficialização do casamento. “hoje vocês 
estão tornando de direito uma situação que 
já existe de fato”, explicou. A juíza de direito 
Fabiana Mathias Sato se disse surpresa pela 
quantidade de casais que viviam em união 
estável e deu a receita para um casamento 
feliz e duradouro. “Em um relacionamento 
nossa missão não é nos tornarmos felizes, 
mas fazer o outro feliz”, finalizou. Para o 
registrador civil Adalberto Pronsati, o fator 
mais importante do projeto é ver o sonho 
das pessoas concretizado. “Muitas vezes, o 
casal não tem recursos para oficializar sua 
união e através do Irpen, do Funarpen e dos 
cartórios, realiza esse sonho”, relatou.

No período da tarde, Tuneiras do Oeste 
recebeu o Dia do Sim com uma grande 
festa. Em um belo salão decorado, 59 ca-
sais tuneirenses e 4 casais do município de 
Mabará se uniram perante à lei. Para o noi-
vo Rogério Vieira, que vive em união estável 
há 7 anos, o casamento civil traz segurança 
ao casal. “A formalidade e a legalidade que 
o casamento civil proporciona é de grande 
valia para nós”, concluiu.

Durante a celebração, o prefeito de Tunei-
ras do Oeste, Luiz Antônio Krauss parabeni-
zou o instituto por suas ações sociais. “Vo-
cês têm andando o Paraná inteiro realizando 
sonhos”, afirmou. Na ocasião, o presidente 
do Irpen-PR desejou sabedoria aos noivos 
para que edifiquem seus lares. “Quando 
unimos as duas alianças, formamos o 
símbolo matemático do infinito. É isso que 
as famílias Irpen e Funarpen desejam, que o 
amor de vocês seja infinito”, finalizou.

Cruzeiro do Oeste recebeu o Dia do Sim 
na noite do dia 29, oportunidade na qual 
45 casais oficializaram seus relacionamen-
tos. Na ocasião, o juiz substituto Leonardo 
Menegon ressaltou a influência que a 
família exerce sobre o avanço da sociedade. 
“Muitos dos problemas que enfrentamos 
atualmente na justiça são decorrentes do 
enfraquecimento da família como um todo. 
A família nasce do casamento, independen-
temente do sexo da pessoa”, relatou. Para 
Leonardo, ações como o Dia do Sim são 
de grande valia não só para os casais que 
participam, mas para toda a população. 
“Toda a conduta positiva feita no núcleo de 
nossa sociedade gera reflexos. Ao incentivar 
essas boas práticas é inevitável que ocorram 
mudanças positivas na cidade”, relatou.

Umuarama legaliza 
150 casamentos no Dia do Sim
Com direito à música ao vivo, presença de 
autoridades, imprensa, amigos e familiares, 
300 umuaramenses legalizaram seus rela-
cionamentos na manhã do último sábado 
(29.08). Para o casal Jéssica Silva de Oliveira 
e Cláudio Dias da Silva, o casamento foi 
uma experiência mais do que especial, já 
que o filho do casal de apenas 3 dias, es-
teve presente em seus braços durante toda 
a cerimônia. “É uma experiência nova e 
muito boa”, garantiu Jéssica. Para o noivo, 
casamento civil é importante para legalizar 
a situação e garantir os direitos dos cônju-
ges. “Caso um de nós dois faleça, o outro 
será protegido pela lei, tanto nos direitos 
sociais, quanto nos direitos ao patrimônio 
que construímos”, afirmou Cláudio.

O deputado federal Osmar Serraglio 
declarou estar feliz com a ação do Irpen 
por regularizar a documentação de todos 
os paranaenses e falou aos noivos que a 

atitude de casar-se no civil colabora em 
muito com a sociedade. “Tudo na vida 
tem regras. hoje vocês estão cumprindo as 
regras do direito, para convivermos melhor 
em sociedade”, concluiu. 

O prefeito da cidade, Moacir Silva, se 
emocionou ao cumprimentar os casais e 
falou sobre o que tem mais valor em uma 
sociedade. “Obras e conquistas não valem 
a pena se não conseguirmos fazer com que 
as famílias estejam bem”, salientou. Logo 
em seguido, Arion Cavalheiro agradeceu as 
palavras do prefeito e enalteceu o trabalho 
do deputado, que tem sido muito atuante 
no Estado. “O deputado Osmar tem a 
capacidade de ouvir com os olhos. Ele é o 
detentor número 1 da nossa Comenda ins-
titucional, denominada Pinhão do Paraná”, 
relatou. O presidente do Irpen se dirigiu aos 
casais, aos quais aconselhou sobre o valor 
do casamento. “Façam que seus relaciona-
mentos sejam como a aliança, que às vezes 
pode perder um pouco de seu brilho, mas 
nunca perde seu valor”, finalizou.

Em seguida, a juíza de direito Marcia 
Andrade Gomes realizou a cerimônia, 
destacando a importância que aquele mo-
mento tinha para sua própria vida. “Nunca 
celebrei 150 casamentos de uma só vez. 
Esse é um marco para minha vida pessoal 
e na magistratura”, aludiu. Márcia também 
ressaltou a importância do Registro Civil 
para a sociedade. “De todos os cartórios do 
foro extrajudicial, o Registro Civil é o que 
está em meu coração. É onde ficam regis-
trados todos os passos de nossa vida, desde 
o nascimento, até o óbito”, destacou.

Logo após a cerimônia, os noivos rece-
beram a bênção de um padre e um pastor 
e foram agraciados com um bolo de mais 
de 70 quilos oferecido pela prefeitura da 
cidade.
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XVIII Seminário de Trabalho Registral Civil 
reúne oficiais do noroeste do Estado
NOVAS LEIS, TRANSMISSãO DE DADOS E PROCEDIMENTOS CARTORáRIOS FORAM OS 
TEMAS ABORDADOS NO EVENTO QUE REUNIU MAIS DE 50 PESSOAS NA CIDADE UMUARAMA

INSTITUCIONAL

“Contem sempre com o Irpen e 
explorem todos os recursos que 
puderem. Nós os auxiliaremos 
sempre que possível”
Arion Cavalheiro, Presidente do Irpen-PR

Arion Cavalheiro Jr fala na abertura do XVIII Seminário

Umuarama (PR) - Com o intuito de 
atualizar e oferecer maior capacitação aos 
Oficiais de Registro Civil da região noroeste 
do Estado e a seus prepostos, o Instituto 
de Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR) promo-
veu no mês de agosto o XVIII Seminário 
de Trabalho Registral Civil. Cerca de 50 
pessoas assistiram a palestras sobre a nova 
legislação vigente, os atos praticados e os 
sistemas utilizados nos cartórios.

Na abertura do evento, a diretora 
regional do noroeste e Oficial do Registro 
Civil de Umuarama, Elaine Magalhães 
Souza Vasconcellos, deu as boas-vindas 
aos participantes e falou da importância 
de comparecer aos seminários, apesar de 
todas as dificuldades. “Fico muito feliz de 
ver diversos colegas aqui, mesmo após 
um dia árduo de trabalho”. Na sequência, 
o presidente do instituto, Arion Toledo 
Cavalheiro Jr, declarou que também faz 
parte do trabalho do registrador civil estar 
sempre informado sobre as alterações 
de leis e serviços. “Nossa função é 
dar cidadania às pessoas e para isso 
precisamos estar preparados. Devemos 
nos atualizar constantemente, pois 
sempre saem novas leis e provimentos. 
Nós viemos hoje aqui para compartilhar 
com vocês nossas experiências, além de 
trazer informações sobre nossos serviços e 
projetos”, afirmou.

Arion falou também sobre a emissão 
de carteira de identidade pelos cartórios, 
que já foi aprovada, mas ainda não foi 
implementada, e sobre o novo papel de 
segurança, além de tirar diversas dúvidas 
sobre o funcionamento da Central de 
Informações do Registro Civil Nacional 
(CRC) e do portal e-Certidões. O presiden-
te do Irpen-PR enalteceu o trabalho dos 
registradores civis brasileiros em prol da 
classe. “Tenho que aplaudir os colegas do 

Brasil inteiro que se sensibilizam e lutam 
por nossa classe junto ao Congresso Na-
cional”, declarou. O registrador anunciou 
também uma nova parceria do Instituto, 
desta vez com o Ministério Público para-
naense. “Fecharemos uma parceria com 
o Ministério Público para que tenhamos 
um alcance maior no Projeto Irpen na Co-
munidade, realizando assim mais registros 
de nascimento tardios e reconhecimentos 
de paternidade”, salientou. Finalizando 
sua fala, o presidente colocou o Instituto 
à disposição de todos os registradores 
civis paranaenses. “Contem sempre com 
o Irpen e explorem todos os recursos que 
puderem. Nós os auxiliaremos sempre que 
possível”, disse.

Consequências da aplicação da 
Lei nº 13.112/2015 e demais novidades
A primeira palestra ministrada no seminá-
rio teve como tema “As Consequências 
da aplicação da Lei nº 13.112/2015 e 
demais novidades”, oportunidade na qual 
a advogada Carla Concepcion zanella Kan-
tek falou sobre a influência das novas leis 
brasileiras no trabalho do registrador civil. 
A primeira lei abordada pela palestrante 
foi a de número 13.112/2015 que permite 
à mulher, em igualdade de condições, 

proceder ao registro de nascimento do 
filho. “O artigo 52 da Lei de Registros 
Públicos colocava a mãe num patamar de 
desigualdade em relação ao pai, uma vez 
que o dever de registrar era atribuído à 
mãe em caráter suplementar e condicio-
nado à ausência ou impedimento do pai”, 
explicou.

A advogada também abordou peculiari-
dades da recomendação de número 18 da 
Corregedoria Nacional de Justiça, do provi-
mento 261 - que trata sobre o novo papel 
de segurança - e sobre a Lei 13.140/2015, 
que fala sobre a mediação. “A desjudi-
cialização tem sido efetuada em todos 
os Estados de nosso País. hoje em dia, 
sempre procuramos a Justiça para resolver 
nossos problemas, mas em breve a media-
ção fará parte da nossa cultura”, aludiu. 
Finalizando sua palestra, Carla abordou 
a Lei 13.146/2015, que trata do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, legislação que 
implicará diretamente no trabalho dos re-
gistradores civis paranaenses. A advogada 
defendeu a inclusão social dos deficientes, 
mas salientou que acima de tudo eles 
devem ser resguardados. “As pessoas com 
necessidades especiais devem ser incluídas 
na sociedade, mas precisam ser protegidas 
também”, afirmou.
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Provimento 239/2013 – 
Transmissão Eletrônica de Atos
A segunda palestra do seminário foi proferi-
da pelo assessor de tecnologia do Fundo de 
Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais 
(Funarpen), Márcio Nigro e por Arion Tole-
do Cavalheiro Jr.  Durante a apresentação, 
o assessor explicou passo a passo como 
solicitar e transmitir certidões por meio do 
portal e-Certidões e salientou a importância 
da manutenção dos dados no sistema. “Os 
dados precisam estar sempre atualizados 
na base do Funarpen, pois é lá que são ge-
radas as certidões. Se a informação estiver 
errada no banco de dados, a certidão sairá 
errada também”, declarou.

Na oportunidade, o presidente do Irpen 
auxiliou os participantes e esclareceu diver-
sas dúvidas sobre o processo de emissão e 
pagamento das certidões.

Direito à identidade
A penúltima palestra do seminário foi mi-
nistrada pelo assessor jurídico do Irpen-PR, 
Fernando Abreu Costa Jr, e pela advogada 
Carla Concepcion zanella Kantek, e tratou 
sobre o tema “Nome: Direito à identi-
dade”. Introduzindo o público ao tema, 
o assessor explicou todas as adições,  
supressões e alterações possíveis de 
nomes e sobrenomes, além de ilustrá-las 
com exemplos. Fernando explicou que os 
indivíduos só podem alterar seus nomes 
em alguns casos específicos, como, por 
exemplo, ter um nome vexatório ou 
realizar uma cirurgia de transgenitaliza-
ção. “Antigamente, os transgêneros não 
podiam alterar seus nomes, pois não era 
comum na nossa cultura. hoje em dia já 
é mais natural, quase 100% dos casos 
obtêm êxito”, salientou o assessor.

Carla Kantek abordou o sistema de fa-
mília patriarcalista e a evolução da legisla-
ção, a qual trouxe igualdade aos sobreno-
mes do homem e da mulher. A advogada 
salientou que há alguns anos, a mulher 
era obrigada a adotar o sobrenome de seu 
marido, porém os costumes, assim como 
as leis, foram se modificando com o passar 
dos anos. “Antigamente, as mulheres não 
tinham direito ao patrimônio e sobrenome 
de seus pais após o casamento, deixando 
de pertencer a sua família e passando a 
pertencer a família de seu marido”, aludiu.

Advogada Carla Kantek falou sobre 
a aplicação da Lei nº 13.112/2015 e 
suas consequências no trabalho do 
Registrador Civil

“A desjudicialização tem sido 
efetuada em todos os Estados 
de nosso País. hoje em dia, 
sempre procuramos a Justiça 
para resolver nossos problemas, 
mas em breve a mediação fará 
parte da nossa cultura”
Carla Kantek, advogada

“Acho que o seminário é uma 
ótima oportunidade para 
que os registradores civis se 
atualizem sobre as novas 
leis e provimentos que estão 
saindo, para que assim prestem 
os serviços de acordo com a 
legislação vigente”
Wiliam Paulo Tiviroli, 
Auxiliar do Registro Civil 
de Tuneiras do Oeste

Presidente do Irpen pro-
feriu a palestra Provimen-
to 239/2013 – Transmis-
são Eletrônica de Atos

A União estável e suas controvérsias
Finalizando o XVIII Seminário de Trabalho 
Registral Civil, Fernando Abreu Costa Jr 
ministrou a palestra “União Estável” que 
abordou os principais tipos de uniões exis-
tentes e suas características, além de con-
tar a evolução e o contexto da condição 
no Brasil. “A união estável surgiu porque 
nosso país era majoritariamente católico e 
não aceitava o divórcio. Porém, nem por 
isso as pessoas deixavam de se separar e 
morar com outras pessoas”, explicou.

Fernando também fez um comparati-
vo entre a união estável e o casamento, 
apontando suas similaridades e divergên-
cias. “Não é pré-requisito necessário viver 
sob o mesmo teto para ter união estável, 
já no casamento isso é obrigatório”, 
afirmou.

Para William Paulo Tiviroli, auxiliar do 
Registro Civil de Tuneiras do Oeste, os 
seminários são de grande valia para os 
oficiais e seus prepostos. “Acho que o 
seminário é uma ótima oportunidade para 
que os registradores civis se atualizem so-
bre as novas leis e provimentos que estão 
saindo, para que assim prestem os serviços 
de acordo com a legislação vigente”, des-
tacou. A oficial de registro civil de Formosa 
do Oeste, Ana Paula Ribeiro da Costa, 
declarou que os seminários são de suma 
importância para os cartórios de comarcas 
menores. “Nós dispomos de poucas in-
formações, então viemos justamente para 
ampliar nosso conhecimento e levar para a 
população de nossa cidade. Todas as vezes 
que temos essa oportunidade, comparece-
mos, pois reconhecemos a importância do 
Registro Civil para as pessoas”, salientou.

Assessor jurídico do Irpen-PR, Fernando 
Abreu Costa Jr, ministrou palestra sobre 
as principais diferenças entre casamen-
to e união estável
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Entre os dias 23 e 26 de setembro, o Insti-
tuto do Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR) realizou 589 
casamentos em dez cidades diferentes da 
região central do Estado: Imbituva, Pruden-
tópolis, Turvo, Campina do Simão, Nova 
Tebas, Iretama, Roncador, Pitanga, Santa 
Maria do Oeste e Manoel Ribas. A ação 
integra o projeto Dia do Sim, desenvolvido 
pelo Irpen-PR.

A equipe do Instituto foi a todas as 
cidades auxiliando na realização dos 
casamentos e, principalmente, prestigiando 
o trabalho dos Oficiais de Registro Civil de 
cada um desses municípios.

Dia do Sim realiza mais 
de 500 casamentos na 
região central do Paraná
CELEBRAçõES ACONTECERAM EM IMBITUVA, PRUDENTóPOLIS, TURVO, CAMPINA DO SIMãO, 
NOVA TEBAS, IRETAMA, RONCADOR, PITANGA, SANTA MARIA DO OESTE E MANOEL RIBAS

CIDADANIA

Ao final da cerimô-
nia em Turvo, cada 
casal ganhou um 
refrigerante e um 
bolo decorado para 
levar para casa

Inclusão social: No casamento comunitário de Imbituva, um dos casais era deficiente auditivo e contou com uma intérprete de LIBRAS
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“Talvez esse seja um dos 
momentos mais importantes 
da minha vida política, porque 
envolve as famílias da cidade e 
isso é muito gratificante para 
quem trabalha com a cidadania”
Bertoldo Rover, prefeito de Imbituva

Prudentópolis
Na tarde do dia 23 de setembro foram 
realizados 95 casamentos em Prudentó-
polis, no Centro do Idoso. Compuseram a 
mesa solene o presidente do Irpen-PR, a 
Oficiala Rosana Sanches, o prefeito Adelmo 
Klosowski, a secretária de Assistência Social 
Jane Diniz Poli e o presidente da Câmara 
José Adilson dos Santos.

O prefeito parabenizou o Irpen-PR pelo 
importante trabalho. “A união das pessoas 
é um projeto de vida para a família”, des-
tacou. Arion agradeceu e disse que “sem a 
parceria da administração pública também 
não seria possível realizar este belo evento”.

Imbituva
No primeiro dia pela manhã, foram reali-
zados 63 casamentos em Imbituva, numa 
parceria do cartório da cidade e do Distrito 
de Apiaba. O evento aconteceu no Pavilhão 
de Malhas da cidade.

Participaram do casamento coletivo 
o presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior; o Oficial Joselito Bastos 
e seu substituto Matheus Bastos; o prefeito 
da cidade, Bertoldo Rover; e o presidente 
da Câmara dos Vereadores, Dirceu José de 
Camargo.

O prefeito destacou emocionado que o 
Dia do Sim “talvez seja um dos momentos 
mais importantes da minha vida política, 
porque envolve as famílias da cidade e isso 
é muito gratificante para quem trabalha 
com a cidadania”.

Arion falou aos noivos sobre a importân-
cia deste dia, uma vez que seria o 2º sim 
visto que a maior parte dos casais já vivem 
juntos. “O prefeito se emocionou, porque 
sabe a importância da família em nossa 
vida”, disse o presidente do Irpen-PR.

Um dos casais era surdo e contou com 
intérprete de LIBRAS.

Em Prudentópolis, 95 casais disseram ‘Sim’
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CIDADANIA

“Casa é parede e teto, lar é 
onde tem amor, é pra onde 
esperamos voltar todo dia, para 
a nossa família”
Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

Arion Cavalheiro Jr conversa com noivos em Nova Tebas

Turvo
No dia 24 de setembro ocorreram 104 
casamentos no salão paroquial em Turvo. 
Participaram o presidente do Irpen-PR; o 
Oficial do Registro Civil, João Maria Duarte 
Filho, e sua substituta, Melody Gomes Du-
arte; o prefeito da cidade, Nacir Agostinho 
Bruger; o presidente da Câmara dos Vere-
adores, Onézimo Ferreira; a secretária de 
Assistência Social, Valdete Pereira Bruger; e 
o vereador Vilson Ribeiro.

Arion agradeceu a presença de todos 
e destacou a dos vereadores. “É muito 
importante o Legislativo estar presente 
em momentos importantes como esse 
para a população”, disse. Aos noivos, 
o presidente do Irpen-PR desejou que 
“valorizem as famílias, quem te ama e 
quem te faz feliz”.

Ao final, cada casal ganhou um refrige-
rante e um bolo decorado para levar para 
casa.

 
Campina do Simão
No município de Campina do Simão foram 
realizados 35 casamentos no Centro 
de Convivência no dia 24 de setembro. 
Participaram da cerimônia o presidente 
do Irpen-PR; o Oficial João Maria Duarte 
Filho e seu substituto, Reginaldo Lopes; 
o secretário de Agricultura, Eldo Matte; e 
Talini Alessi, representando a Secretaria de 
Assistência Social.

O secretário de Agricultura falou aos 
noivos. “Podem ter certeza que a partir de 
hoje vocês ficarão mais confortáveis, regu-
larizando sua união perante a Lei”, disse. 
Arion sensibilizou os presentes ao falar da 
diferença entre casa e lar. “Casa é parede 
e teto, lar é onde tem amor, é pra onde 
esperamos voltar todo dia, para a nossa 
família”, explicou.

  
Nova Tebas
No dia 25.09, aconteceu o Dia do Sim 
em Nova Tebas, com 50 uniões sendo 
oficializadas pelo matrimônio. A cerimônia 
aconteceu no salão paroquial e contou com 
as presenças do presidente do Irpen-PR; 
do Oficial de Registro Civil, Alessandro 
Augusto de Araújo; da prefeita da cidade, 
heloísa Ivaszek Jensen; da vereadora, Izabel 

dos Santos Oliveira; da juíza de Direito da 
Comarca de Manoel Ribas, Amanda Vaz 
Cortesi; e da secretaria de Assistência So-
cial, Roseli Aparecida Godoi Rodrigues.

O Oficial Alessandro Augusto de Araújo 
destacou que “o evento, maior da história 
do município, só foi possível pela união de 
esforços de todos os envolvidos”. A prefeita 
heloísa agradeceu o Irpen-PR “por ter tido 
esse olhar carinhoso com Nova Tebas”. A 
juíza de Direito Amanda se disse honrada 
em participar do evento. “É importante 
para a comunidade reconhecer vocês como 
casais oficiais, a partir de hoje quando per-
guntados dirão que são casados e não mais 
amasiados ou juntados”, destacou.

Arion expressou sua alegria em levar o 
Dia do Sim à cidade. “Os três Poderes estão 
aqui representados por mulheres, é uma 
energia muito positiva”, disse. Aos noivos, 
o presidente do Irpen-PR destacou a im-
portância de surpreender a pessoa amada. 
“Quem não gosta de receber um ‘eu te 
amo’ no meio da tarde, ou uma lembran-
cinha num dia qualquer? Temos que fazer 
quem amamos felizes para sermos felizes”, 
explicou.

 
Iretama
Na tarde do dia 25 de setembro foram 
realizados 50 casamentos na cidade de 
Iretama, no salão paroquial. Compuseram 
a mesa solene o presidente do Irpen-PR; a 
Oficial Fátima Leite dos Santos; a prefeita, 
Afif El Bitar Saab; o presidente da Câmara, 
Marinalvo Flor; a secretária de Assistência 
Social, zenilda Cândida Bodnar; e o procu-
rador Márcio César de Mattos.

O vereador Marinalvo contou que tam-

bém se casou em cerimônia coletiva e que 
“este foi o segundo casamento coletivo re-
alizado em Iretama”. Arion falou aos noivos 
sobre a simbologia da aliança. “A aliança 
é círculo perfeito, que teve início, mas não 
vemos o fim, e é isso que a equipe do Irpen
-PR deseja ao casamento de vocês”, disse.

Ao final da celebração, bolo para todos 
os convidados.

  
Roncador
A noite do dia 25.09 foi marcada pela 
união de 25 casais em Roncador, no Centro 
de Convivência dos Idosos. Participaram 
o presidente do Irpen-PR; a Oficiala Maria 
Metchko Pinto Keller; a prefeita Marília 
Perotta Bento Gonçalves e o vice-prefeito, 
Vivaldo Lessa; a secretária da Ação Social 
Rosi Mari Maybuk; e Edilane Regina Gon-
çalves, do Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS).

A prefeita falou aos presentes que “a 
regularização da união é a confirmação 
da família de vocês”. Arion destacou a im-
portância da participação da prefeitura. “A 
parceria do Poder Público com o Registro 
Civil é de extrema importância para atender 
bem a população”, disse.

Novamente, ao final da cerimônia casais 
e convidados festejaram com bolo.

 
Pitanga
Na manhã de sábado (26.09), o Dia do Sim 
foi realizado em Pitanga, oficializando 100 
casamentos no Centro de Convivência do 
Idoso. Estiveram presentes o presidente do 
Irpen-PR; Paulo Ricardo Antunes, substituto 
do Oficial de Registro Civil; o prefeito Altair 
José zampier e a vice, Mirna Franzoloso Ga-
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“Apenas a certidão de casamento basta para comprovar a união, 
isso diminui a burocracia”
Marcelo Audry Benck Camargo, Oficial Substituto do Registro Civil de Manoel Ribas

Na cidade de Manoel Ribas, a equipe do Irpen na comunidade visitou uma 
aldeia de índios kaingang, onde oficializou a união de 20 casais no Dia do Sim

Manoel Ribas
No município de Manoel Ribas foram 
realizados no sábado (26.09) dois 
casamentos comunitários: um na 
aldeia indígena e outro na cidade. 
Representando o Irpen-PR nessas duas 
cerimônias esteve Elizabeth Regina 
Vedovatto, diretora do Instituto e 
Registradora Civil em Colombo (PR). 
Elizabeth acompanhou e auxiliou os 
colegas em todos os casamentos 
durante a semana e compôs a mesa das 
cerimônias em Manoel Ribas.

Responsável por levar o Dia do 
Sim ao município, o Registro Civil 
de Manoel Ribas, representado pelo 
substituto Marcelo Audry Benck 
Camargo, organizou os dois casamentos 
e conseguiu levar a oficialização da 
união a 40 casais. A juíza Amanda Vaz 
Cortesi esteve junto nos dois eventos no 
município.

Na aldeia dos índios Kaingang foram 
20 casamentos, realizados na escola 
local. O cacique da tribo foi, inclusive, 
um dos casais que oficializaram a união. 
Antes da cerimônia, as funcionárias e 
professoras auxiliaram na arrumação das 
noivas com maquiagem e penteados. Ao 
final, foi servido um jantar para todos.

Na cidade, a cerimônia aconteceu na 
Câmara Municipal e uniu mais 20 casais. 
A prefeita de Manoel Ribas, Elizabeth 
Stipp Camilo, e seu esposo; o vice-
prefeito, Moacir Comunello; e a secretária 
de Assistência Social, Irisonete Stipp Back, 
também participaram do evento.

O substituto do Registro Civil destacou 
a importância da oficialização da união. 
“Apenas a certidão de casamento 
basta para comprovar a união, isso 
diminui a burocracia”, disse. A prefeita 
exaltou a iniciativa que, segundo ela, 
“dá oportunidade a casais que não 
tinham como casar”. “hoje vocês estão 
confirmando perante a Lei que são 
felizes”, destacou aos noivos.

Para a juíza Amanda Vaz Cortesi, 
“emocionalmente também faz diferença 
a oficialização da união, para quando 
forem perguntados por terceiros”. 
Amanda também aconselhou os noivos. 
“O relacionamento é como uma semente, 
temos que regar e cuidar para que possa 
crescer e florescer”, disse.

A diretora do Irpen-PR mais uma 
vez destacou a atuação de Marcelo, 
do Oficial Venício Camargo e de todos 
os funcionários do registro Civil de 
Manoel Ribas pela organização dos 
dois casamentos. Aos noivos, Elizabeth 
desejou “que a felicidade a dois continue 
sendo o objetivo de todos”.

Santa Maria do Oeste
No município de Santa Maria do Oeste 
foram 27 casamentos realizados no Ginásio 
Esportivo no dia 26 de setembro. Partici-
param o presidente do Irpen-PR; o Oficial 
do Registro Civil, Altamir Osni Santos; o 
prefeito da cidade, Claudio Leal, e sua es-
posa Marli; o secretário do Esporte, Wilson 
Machado de Campos e o pastor Rafael 
Amadeus.

Altamir prestou uma homenagem 
durante o evento a sua esposa, que 
faleceu quatro meses antes. “A verdadeira 
responsável por trazer este evento para a 
cidade foi a Neuli”, contou aos presentes. 
O Oficial também agradeceu ao prefeito e 
a Secretaria do Esporte “pela organização 
do evento”.

O prefeito destacou a importância do Dia 
do Sim. “É um grande projeto de cidadania 
executado pelo Irpen-PR e pelo Funarpen 
no Estado do Paraná”, disse. “hoje esses 
27 casais vão receber um documento im-
portante: a certidão de casamento, que por 
algum motivo ainda não tinham e agora se 
integram à sociedade”, completou.

Arion, tal como fez nos outros eventos, 
destacou a importância dos Oficiais no pro-
jeto Dia do Sim. “Quem disse o 1º Sim para 
que houvesse este evento aqui foi Altamir, 
que aceitou trazer esse projeto para vocês, 
não é fácil para o cartório organizar um 
evento desses”, disse.

lafassi; e a secretária de Assistência Social, 
Clea Alenski zampier.

O prefeito agradeceu “a todos que 
proporcionaram este momento a cada um 
de nós” e desejou aos noivos que “esta 
união seja de muita alegria, paz e felicida-
de”. O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, proferiu algumas palavras 
aos noivos, falando sobre a importância do 
respeito na relação entre o casal. O juiz de 
paz, Alvari Mendes de Oliveira, ratificou o 
que Arion havia falado aos noivos, desta-
cando as três regras básicas do casamento: 
respeito, humildade e boa educação. “Os 
problemas da rua devem ficar na rua, não 
leve para dentro de casa: pendure no por-
tão e entre. ”, disse.

Após a cerimônia, o presidente do Irpen
-PR, o juiz de paz e o substituto do Registro 
Civil de Pitanga ainda realizaram mais um 
casamento: o de Andreia e Vanderlei. O 
casal estava inscrito no Dia do Sim, porém 
não pôde comparecer ao evento, visto que 
o noivo possui dificuldades de locomoção 
e enfrenta atualmente as consequências de 
uma Meningite C na medula espinhal.

A equipe do Irpen-PR foi então até a 
casa dos noivos e realizou a oficialização 
da união dos dois. Arion desejou a Andreia 
e Vanderlei que “o casamento fortaleça a 
união que já existe, para que continuem 
sendo companheiros e cuidando um do 
outro”.
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Em todas as cidades pelas quais passou, o Irpen na 
Comunidade homenageou os registradores civis

O projeto Irpen na Comunidade, do Ins-
tituto de Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR), aconteceu 
entre os dias 23 e 26 de setembro na 
região central do Paraná.

As cidades de Imbituva, Prudentópolis, 
Turvo, Campina do Simão, Nova Tebas, Ireta-
ma, Roncador, Pitanga, Santa Maria do Oes-
te e Manoel Ribas receberam o projeto que 
leva à população o Dia do Sim (casamentos 
coletivos), Registro Tardio, Reconhecimento 
de Paternidade e Registro Indígena.

Nesta edição de setembro, o Irpen na 
Comunidade realizou mais de 500 casa-
mentos e ainda realizou dois registros tar-
dios e um reconhecimento de paternidade.

Em Imbituva, Andreia procurou a equipe 
do Irpen-PR para regularizar a situação dos 
filhos, ambos do mesmo pai, que encontra-
se preso atualmente. O menino de 4 anos 
ainda não tinha registro, pois nasceu de 

uma gestação escondida quando a mãe 
tinha apenas 16 anos. A menina de 1 ano 
tem registro de nascimento, porém sem o 
nome do pai.

A mãe resolveu regularizar a situação 
das crianças após pedidos do filho, Lucas, 
que vê os amigos indo para a escola e pede 
para a mãe leva-lo também. Agora, com a 
certidão de nascimento, a criança poderá 
ser matriculada e frequentar o colégio, po-
derá tirar outros documentos e ter acesso a 

todos os serviços públicos.
Graças ao pedido de Lucas, a irmãzinha 

também terá em sua certidão o nome 
do pai, no lugar de “desconhecido”. Para 
que ambos os registros fossem feitos, o 
presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cava-
lheiro Júnior, e a diretora Elizabeth Regina 
Vedovatto, acompanhados do registrador 
de Imbituva, Matheus Bastos, foram até a 
Delegacia de Prudentópolis (cidade vizinha) 
para colher a anuência e assinatura do pai.

Outro caso de registro tardio aconteceu 
também em Imbituva, com o registro de 
um adolescente de 17 anos. Victor faz par-
te de uma comunidade cigana e, por isso, 
até hoje não tinha nenhuma documenta-
ção. Atualmente, a família fixou moradia no 
acampamento em que Lucas nasceu, em 
Imbituva mesmo, e por isso agora o meni-
no ganhará um registro de nascimento.

Os pais o levaram até o cartório, onde 
recebeu atendimento do registrador e da 
equipe do Irpen-PR. Após realizadas as bus-
cas necessárias e a colheita de depoimentos, 
Victor receberá seu primeiro documento.

Pelas cidades onde passou, a equipe do 
Irpen-PR fez questão de homenagear os 
registradores civis. “São eles os responsáveis 
por trazerem para as cidades esse projeto 
que traz a cidadania para a população, seja 
pelos casamentos coletivos ou pelas outras 
ações”, destacou Arion.

Irpen na Comunidade atende população 
e prestigia registradores paranaenses
EDIçãO DE SETEMBRO DO PROJETO PERCORREU 10 CIDADES ENTRE OS DIAS 23 E 26

CIDADANIA

“São eles os responsáveis por 
trazerem para as cidades esse 
Projeto que traz a cidadania 
para a população, seja pelos 
casamentos coletivos ou pelas 
outras ações”
Arion Cavalheiro Jr, 
se referindo aos oficiais de registro civil.

Era dia de visita 
na delegacia e 
a família pôde 

receber junta as 
certidões das 

crianças
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Edição de Aniversário do Irpen na 
Comunidade oficializa 588 uniões
DIA DO SIM REALIzOU O SONhO DE MUNÍCIPES DE 
SETE CIDADES DA REGIãO CENTRO-SUL DO PARANá

CIDADANIA

“É de extrema importância 
que as mulheres se previnam e 
realizem os exames preventivos 
regularmente, para que não 
tenham dificuldades no futuro”
Arion Cavalheiro Jr

Em sua edição de aniversário, o projeto também conscienti-
zou mulheres sobre a prevenção ao câncer de mama

Em comemoração a um ano do Projeto 
Irpen na Comunidade - ação que visa 
distribuir cidadania gratuitamente a todos os 
paranaenses, o presidente do Instituto do 
Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen-PR), Arion Tole-
do Cavalheiro Jr, acompanhado da diretora 
do instituto, Elizabete Vedovatto, e da equi-
pe do projeto, oficializou, entre os dias 28 e 
31 de outubro, 588 uniões em 7 cidades da 
região Centro-Sul do Estado.

Na ocasião, o Instituto também promo-
veu a campanha de combate ao câncer de 
mama, conscientizando as noivas sobre a 
importância da prevenção à doença. Toda a 
equipe vestiu uma camiseta cor de rosa, com 
o slogan “Mulher de atitude cuida de 
si” e entregou panfletos com informações 
sobre a prevenção da doença a todas os 
noivos presentes. “É de extrema importân-
cia que as mulheres se previnam e realizem 
os exames preventivos regularmente, para 
que não tenham dificuldades no futuro”, 
disse Arion Cavalheiro. “Muitas pessoas não 
sabem, mas homens também podem de-
senvolver o câncer de mama. Por isso, todos 
devem realizar exames regularmente, pois 
é muito mais fácil prevenir do que passar 
por procedimentos dolorosos futuramen-
te”, explicou o presidente do Irpen-PR nas 
cerimônias de casamento coletivo.

A primeira cidade a ser agraciada com a 
iniciativa foi Rebouças, ocasião na qual 50 
casais disseram sim. Prestigiaram a ceri-
mônia o prefeito municipal Claudemir dos 
Santos hertel, o Juiz de Direito James Byron 
Weschenfelder Bordignon e o Promotor de 
Justiça Bruno Rodrigues da Silva.

Para o Oficial de Registro Civil de Rebou-
ças, Evandro Carlos Gomes, foi uma honra 
poder propiciar essa cerimônia para os mu-
nícipes. O registrador também enalteceu a 
atuação do Irpen-PR em prol do Registro Civil 

paranaense. “O Dr. Arion me prometeu que 
viria aqui no final do ano passado e depois 
disso nunca mais nos falamos. Pensei que 
ele já havia esquecido, mas hoje cumpriu o 
prometido e estamos realizando o Dia do 
Sim em Rebouças. É gratificante saber que 
existem pessoas de bem que vêm até nós 
e fazem ações como essa acontecerem”, 
destacou Evandro.

O prefeito da cidade elogiou o vídeo insti-
tucional apresentado na cerimônia, dizendo 
que ele demonstra exatamente a relevância 
do trabalho do Irpen e do Fundo de Apoio 
ao Registro Civil de Pessoas Naturais (Funar-
pen) em prol da comunidade. “Os cartórios 
são essenciais para a sociedade. Parabenizo 
vocês pela coragem de realizarem esse 
projeto”, afirmou Claudemir.

O juiz James Byron salientou a importân-
cia da legalização da união. “O casamento 
é entendido pela legislação como a socie-
dade mais perfeita”. O magistrado ainda 
recitou o poema Sem razões do amor, 
de Carlos Drummond de Andrade.

Em seguida, o presidente do Irpen deu as 
boas-vindas aos casais e falou sobre como 
manter um casamento saudável e dura-
douro. “Você deve focar em fazer a pessoa 
amada feliz e não pensar em se fazer feliz, 
pois a sua felicidade virá da felicidade da 
pessoa que você ama. Se ambos fizerem 

isso, o casamento será bem-sucedido”, 
garantiu Arion.

O Sim de Irati
Na manhã do dia 29 de outubro, foi a vez 
da cidade de Irati receber o Dia do Sim, 
ocasião na qual 100 casais regularizaram 
seus relacionamentos. No início da cerimô-
nia, a Oficial de Registro Civil Elfrida Alves 
dos Santos deu as boas-vindas aos noivos e 
se disse muito satisfeita em trazer o projeto 
para a cidade. “Eu e minha equipe de 
trabalho nos sentimos muito honrados por 
estarmos participando do Projeto Dia do 
Sim, e dessa forma podermos regularizar a 
situação conjugal dos casais aqui presentes, 
além de tornar o sonho do casamento civil 
uma realidade”, afirmou.

Em seguida, o prefeito da cidade, Odilon 
Rogério Burgath, cumprimentou o Instituto 
pela iniciativa e explicou aos casais a impor-
tância do ato que estavam fazendo. “Esse 
documento dá a vocês acesso a direitos, 
além de trazer segurança a vocês e suas 
famílias”, aludiu o prefeito.

Arion Cavalheiro conversou com os 
casais e citou a família como o pilar de 
sustentação da sociedade. “Vocês estão 
hoje dando importância a dois institutos 
imaculáveis, que são o casamento e a 
família”, explicou.
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Festa em Rio Azul
Com direito a 50 quilos de bolo e muita 
emoção, 50 casais de Rio Azul oficializa-
ram suas uniões. Estiveram presentes na 
cerimônia o prefeito Sílvio Paulo Girardi, o 
vice-prefeito Antônio Galdino França Jr, o 
presidente do legislativo Leandro Jasinski, o 
juiz de direito James Byron Weschenfelder 
Bordignon, o promotor de justiça Bruno Ro-
drigues da Silva e a secretária da promoção 
social Alba Maria Moraes Girardi. 

Mário Pietroski, registrador civil do 
município, ressaltou que os nubentes eram 
o principal motivo de tantas autoridades 
terem se reunido naquele dia. “Diversas 
autoridades, representando o executivo, o 
legislativo e o judiciário se reuniram para 
prestigiar esse evento. Com isso, os senho-
res podem notar a importância do ato que 
estão fazendo hoje”, destacou.

Na sequência, o prefeito de Rio Azul 
parabenizou o cartório e o Irpen-PR pela 

oportunidade dada aos munícipes. “É de 
extrema importância para toda a sociedade 
que essas relações sejam documentadas”, 
frisou Sílvio.

O juiz de direito James Byron ressaltou 
na oportunidade a relevância do ato. “hoje 
não é um dia comum para Rio Azul, mas 
uma ocasião na qual 50 casais dizem sim ao 
casamento civil”, declarou.

Dia do Sim em São Mateus do Sul
Na manhã do dia 30 de outubro, 89 casais 
do município de São Mateus do Sul se 
uniram em emocionante cerimônia, na qual 
compareceram amigos e familiares dos noi-
vos, além de diversas autoridades municipais.

Na abertura do evento, a Oficial de 
registro civil Cristiane halila Picheth deu as 
boas-vindas aos noivos e agradeceu à equi-
pe do Irpen na Comunidade pela realização 
do projeto na cidade. “Fomos prontamente 
atendidos e recebidos de braços abertos 
pelo projeto, que inclusive antecipou, a 
nosso pedido, essa cerimônia, que seria 
realizada apenas em fevereiro”, salientou 
Cristiane.

Em seguida, o prefeito da cidade, Clóvis 
Genésio Ledur, destacou que a opção dos 
casais se unirem em um casamento coletivo 
é deveras especial, tendo em vista que é um 
momento único sendo dividido entre muitas 
pessoas da sociedade, além de ressaltar a 
importância do ato. “A célula mais impor-
tante da sociedade é a família, que tem so-
frido diversos ataques ultimamente, porém 
que tem uma existência fundamental para a 
manutenção da comunidade”, explicou.

Na sequência, o juiz de Direito do municí-
pio, André Olivério Padilha, disse que o ato 
que os noivos estavam realizando ia muito 
além de um pedaço de papel ou regulari-
zação de um relacionamento. “A partir de 
hoje, os senhores nunca mais serão soltei-
ros, pois o casamento altera o estado civil 

CIDADANIA

“Eu e minha equipe de trabalho 
nos sentimos muito honrados 
por estarmos participando do 
Projeto Dia do Sim, e dessa 
forma podermos regularizar a 
situação conjugal dos casais 
aqui presentes, além de tornar 
o sonho do casamento civil 
uma realidade”
Elfrida Alves dos Santos,
Oficial de Registro Civil de Irati

“Muitos de vocês vêm a lei 
como algo frio e distante, mas 
neste ato vemos que não é. A 
lei está aqui hoje reconhecendo 
o amor de vocês”
André Olivério Padilha,
Juiz de Direito de São Mateus do Sul

Após a cerimônia em Rio Azul, noivos puderam disfrutar 
de uma recepção, com direito à 50 quilos de bolo

Dia do Sim em São Mateus do Sul
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dos nubentes”, esclareceu o juiz. Padilha 
também disse aos casais que enquanto não 
há uma regularização do relacionamento, 
eles vivem à margem da sociedade, além 
de dizer que a justiça é muito mais acessível 
do que a maioria das pessoas imagina. 
“Muitos de vocês vêm a lei como algo frio e 
distante, mas neste ato vemos que não é. A 
lei está aqui hoje reconhecendo o amor de 
vocês”, finalizou.

A diretora do Irpen-PR, Elizabete Vedo-
vatto, disse aos casais que eles percebe-
rão uma grande diferença em suas vidas 
após regularizarem suas uniões. “A união 
também é reconhecida pela justiça, porém, 
para adquirir qualquer direito o casal 
precisa comprovar ao judiciário a existência 
da relação. Com o casamento, é mais fácil, 
pois só é necessário apresentar a certidão”, 
afirmou.

Ao final da cerimônia, os noivos puderam 
tirar fotos e dispor de 30 quilos de bolo, 
acompanhado de refrigerante.

União da Vitória e São Cristóvão
O tradicional Clube Náutico hobi recebeu 
na tarde do dia 30 a cerimônia coletiva, 
ocasião na qual 165 casais das cidades de 
União da Vitória e São Cristóvão disseram 
sim à regularização de seus relacionamen-
tos.

A Oficial de registro civil de União da 
Vitória, Mariangela Moreira Clivatti, dese-
jou felicidade aos casais. “Sabemos que 
muitos de vocês já têm família formada, 
com filhos, e alguns até netos; outros são 
bem jovens, alguns estão se emancipando 
através do casamento, mas sabemos que 
o desejo de ser feliz é o mesmo”, destacou 
Mariangela.

Na ocasião, o presidente do Irpen desta-
cou a importância da presença do judiciário 
na cerimônia, além de aconselhar os casais 
sobre a nova jornada. “Ninguém é comple-
tamente feliz se não estiver ao lado de sua 
família, por isso vocês devem sempre cuidar 
de seus casamentos, surpreendendo seus 
companheiros e não deixando o casamento 
entrar em uma rotina”, alegou Arion.

Em seguida, o juiz de Direito Carlos 
Eduardo Mattioli Kockanny se disse 
honrado em participar desse momento 
na vida de tantos casais. “Vocês devem 
sempre lembrar-se dos motivos que tiveram 
para casar-se. O amor romântico não vê 
defeitos, mas o amor real os enxerga e os 
aceita”, declarou.

Compareceram também na cerimônia a 
prefeita de União da Vitória, Leila Aubrift 
Klenk, o promotor de justiça Adolfo Vaz da 
Silva, o presidente da câmara dos verea-
dores Arthur Bastian Vidal, o procurador 
geral do município, Gregório Cezar Borges, 

e oficial de Registro Civil de São Cristóvão, 
Joecarlo Moreira de Castilho.

 
O sim de Rio Negro e Lapa
Na manhã do dia 31 de outubro, 87 casais 
oficializaram suas uniões no Dia do Sim 
realizado na cidade de Rio Negro. A Oficial 
de regsitro civil da cidade, Carmen Lúcia 
Bley Martins, agradeceu ao instituto pela 
ida do projeto até a cidade e parabenizou 
os casais pela decisão. “hoje vocês concre-
tizam esse sonho. Desejo que ele dure por 
muitos anos”, afirmou.

Durante a cerimônia, o vice-prefeito da 
cidade, professor James Karson Valério, 
enalteceu a importância e atuação dos 
cartórios. “A credibilidade dos cartórios 
paranaenses é inquestionável. Aqui, em Rio 
Negro, eles são muito bem representados 
pela dona Carmen. O trabalho de vocês é 
essencial, pois legitima os atos da vida civil 
das pessoas”, elogiou James.

Na oportunidade, Arion Cavalheiro falou 

um pouco sobre o papel do registrador na 
sociedade. “O Registro Civil é diferente de 
qualquer outro tipo de cartório, pois lida-
mos com os sentimentos das pessoas, seja 
em nascimentos, casamentos ou óbitos”, 
aludiu o presidente do Irpen-PR.

Finalizando a edição de aniversário do 
projeto, a cidade de Lapa recebeu o Dia do 
Sim na tarde do sábado dia 31 de outu-
bro, ocasião na qual oficializou a união de 
47 casais. Compuseram a mesa diretiva 
da cerimônia, o juiz de direito do municí-
pio, Rubens dos Santos Jr, a secretária da 
assistência social, a oficial de registro civil 
do município, Gracia Krainski Pinto, e o 
presidente do Irpen-PR, Arion Cavalheiro Jr.

Em sua oportunidade, a secretária da 
assistência social destacou que o projeto é 
algo inédito na cidade e que foi de grande 
valia para diversos casais. “Com certeza 
muitos cidadãos tinham vontade de se 
casar, mas acabaram não fazendo-o devido 
aos custos. Essa é uma oportunidade única, 
que esperamos que se repita muitas vezes 
aqui em Lapa”, destacou.

Em seguida, o juiz de direito parabeni-
zou os cartórios pelo trabalho e falou aos 
noivos sobre a importância do ato. “O mo-
mento mais importante do casamento não 
é o beijo, mas o ‘sim’, pois é a afirmação 
que vocês querem selar esse compromis-
so”, declarou. Rubens também explicou 
aos noivos as diferenças entre união estável 
e casamento. “A união estável também é 
válida perante a justiça, porém o casamen-
to é o contrato com mais excelência em 
relacionamentos, pois comprova que os 
nubentes querem constituir uma família. 
Além de tudo, é um contrato que oficializa 
o amor entre as pessoas”, finalizou.

“A credibilidade dos cartórios 
paranaenses é inquestionável. 
Aqui, em Rio Negro, eles são 
muito bem representados 
pela dona Carmen. O trabalho 
de vocês é essencial, pois 
legitima os atos da vida civil das 
pessoas”
Professor James Karson Valério, 
vice-prefeito de Rio Negro

Arion Cavalheiro Jr conversa com noivos no Dia do Sim em Rio Negro
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Entre os dias 28 e 31 de outubro, o presi-
dente do Instituto do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR), Arion Toledo Cavalheiro Jr, 
acompanhado da diretora da entidade, 
Elizabete Regina Vedovatto, e da equipe do 
projeto Irpen na Comunidade, prestigiou 
o trabalho de registradores civis do Centro-
Sul paranaense, conhecendo seus cartórios 
e um pouco de suas rotinas.

A primeira serventia a receber a visita 
do grupo foi o Registro Civil de Rebouças, 
administrado por Evandro Carlos Gomes. 
Contando com a ajuda de duas funcioná-
rias, Evandro está à frente da serventia há 6 
anos. “Gosto muito da atividade, pois faço 
parte da sociedade tendo uma relação dire-
ta com as pessoas e conferindo dignidade 
e cidadania à comunidade todos os dias”, 
destacou o Oficial.

Irpen na Comunidade visita 
cartórios do Centro-Sul do Paraná
EQUIPE DO PROJETO PRESTIGIOU O TRABALhO DE 
REGISTRADORES CIVIS DE SETE CIDADES DA REGIãO

INSTITUCIONAL

“Gosto muito do que faço, 
é gratificante trabalhar com 
nascimentos e casamentos. 
Porém, nem tudo é alegria. 
Muitas vezes nos entristecemos 
junto com a família quando 
registramos um óbito”
Cristiane Picheth, 
Oficial de Registro Civil 
de São Mateus do Sul

O registrador contou ainda que sempre 
quis fazer um casamento comunitário em 
Rebouças e enalteceu a realização do Dia 
do Sim na cidade. “Desde que assumi o 
cartório, tentei fazer um casamento comu-
nitário, mas não consegui, pois, a demanda 
era muito grande.  Esse é um projeto que 
traz dignidade para a população” afirmou 
Evandro.

Na sequência, a equipe visitou o Registro 
Civil de Irati, que tem como Oficial há 45 
anos a ex-diretora do Irpen-PR, Elfrida Alves 
dos Santos. A registradora revelou que o 
melhor em ser registradora civil é ver a sa-
tisfação no rosto das pessoas. “Acho ótimo 
ser registradora, gosto muito da minha 
profissão. Fico muito satisfeita quando uma 
pessoa vem fazer um registro de nascimen-
to e sai plenamente realizada e agradecida. 
Isso faz muito bem para nós”, afirmou.

Equipe do Irpen na Comunidade visitou o Registro Civil de Rebouças
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Na manhã do dia 30 de outubro foi a 
vez do Registro Civil de São Mateus do 
Sul receber o projeto. A Oficial Cristiane 
Picheth, que trabalha no cartório há mais 
de 24 anos, disse se sentir realizada sendo 
registradora civil. “Gosto muito do que 
faço, é gratificante trabalhar com nasci-
mentos e casamentos. Porém, nem tudo 
é alegria. Muitas vezes nos entristecemos 
junto com a família quando registramos um 
óbito”, apontou.

Cristiane também destacou que em 
algumas ocasiões documentar a relação 
não é o único objetivo dos noivos. “Muitas 
pessoas que estão sem regularizar a 
situação vivem há muito tempo juntas. às 
vezes, dependendo da religião que seguem, 
a igreja exige o casamento civil. Para essas 
pessoas a legalização é importante tanto na 
documentação, quanto na parte religiosa”, 
explicou.

União da Vitória, Rio Negro e Lapa
A Oficial de Registro Civil de União da 
Vitória, Mariângela Moreira Clivatti, 
recebeu em sua serventia a equipe do 
Irpen na Comunidade na tarde do dia 30. 
Na ocasião, apresentou as dependências 
do cartório, além de falar sobre a emoção 
dos noivos ao realizarem os trâmites para 
o Dia do Sim. “Consegui ver no olhar 
de cada um a satisfação de poder realizar 
esse ato civil. Para eles, é uma satisfação 
muito grande, pois estão concretizando 
um sonho. É muito bonito participar de 
momentos assim. Notei no semblante 
de todos os noivos a mesma emoção”, 
contou.

Já o cartório de Registro Civil de Rio Ne-
gro é administrado pela família Bley há 70 

anos. A Oficial Carmen Lúcia Bley Martins 
recebeu a visita do grupo na manhã do dia 
31 de outubro e falou da responsabilidade 
de ser registradora. “Acompanhamos a 
vida das pessoas desde o nascimento até a 
morte. há casos em que as pessoas foram 
registradas, casaram-se, tiveram filhos e 
quando morreram, tiveram também o óbito 
registrado em nosso cartório”, relatou.

A última serventia visitada nessa edição 
do projeto foi o Registro Civil de Lapa, que 
tem como Oficial Gracia Krainski Pinto. A 
registradora, que está à frente da serventia 
há 22 anos, conta com o auxílio de quatro 
funcionárias. “Para mim, é uma honra ser 
registradora civil. Me sinto importante 
em sempre estar participando da vida das 
pessoas”, afirmou Gracia.

“Acompanhamos a vida das 
pessoas desde o nascimento 
até a morte. há casos em que 
as pessoas foram registradas, 
casaram-se, tiveram filhos e 
quando morreram, tiveram 
também o óbito registrado em 
nosso cartório”
Carmen Lúcia Bley Martins, 
Oficial de Registro Civil de Rio Negro

Grupo também conheceu o cartório da Oficial 
Elfrida Alves dos Santos, ex-diretora do Irpen-PR

Equipe do projeto posa para foto com a Oficial de São Mateus do 
Sul, Cristiane Picheth, e suas funcionárias

Oficial de União da Vitória, Mariângela Moreira Clivatti, apresentou 
as dependências de sua serventia à equipe
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“ESSA AçãO DE CONSCIENTIzAçãO É DE ENORME RELEVÂN-
CIA E CABE A NóS, REGISTRADORES CIVIS, APOIARMOS ESSA 
CAUSA, POIS TEMOS CONTATO DIRETO COM AS MULhERES, Já 
QUE MUITAS PROCURAM OS CARTóRIOS PARA SE CASAR OU 
REGISTRAR SEUS FILhOS”, ARION CAVALhEIRO JR.

Com o intuito de conscientizar a sociedade 
paranaense sobre a importância da prevenção 
ao câncer de mama, todos os 537 Cartórios de 
Registro Civil do Estado do Paraná aderiram à 
campanha do Outubro Rosa e distribuíram 
folders explicativos aos usuários de seus serviços 
durante todo o mês, além de fixarem cartazes 
de conscientização da campanha em suas uni-
dades. Tendo contato direto com todas as mães 
no ato de registro de nascimento, os Cartórios 
Paranaenses contribuíram de forma contunden-
te com a campanha.

A iniciativa da campanha partiu do Instituto 
do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen-PR) e do Fundo de Apoio ao 
Registro Civil de Pessoas Naturais (Funarpen) e 
conta com a parceria da Secretaria de Saúde do 
Estado do Paraná, do Sistema único de Saúde 
(SUS) e do Governo do Estado do Paraná.

Também foi criada uma camiseta cor de rosa 
especialmente para as Ações Sociais que são 
desenvolvidas pelo Irpen junto às comunidades 
carentes de todo o Estado do Paraná – como o 
Irpen na Comunidade e o Dia do Sim. Os pro-
jetos atendem gratuitamente toda a população 
paranaense realizando registros tardios de nasci-
mentos, casamentos coletivos, reconhecimentos 
de paternidade e registro de indígenas.

Para o presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Jr, é essencial que todas as asso-
ciações e organizações apoiem esse tipo de 
campanha. “Essa ação de conscientização é de 
enorme relevância e cabe a nós, registradores 
civis, apoiarmos essa causa, pois temos contato 
direto com as mulheres, já que muitas procu-
ram os cartórios para se casar ou registrar seus 
filhos”, destacou. Arion afirmou também que 
essa é a primeira de muitas ações de responsabi-
lidade social que serão realizadas pelos cartórios 
do Estado. “Diversas instituições e o Governo já 
promovem esse tipo de ação e creio que partindo 
do registrador civil, as campanhas alcançarão 
grandes resultados, já que temos contato direto 
com o público”, declarou.

O Outubro Rosa é um movimento mun-
dial que surgiu no ano de 1990 na cidade de 
Nova Iorque e tem como objetivo a prevenção 
ao câncer de mama. Durante todo o mês de 
outubro diversas instituições ao redor do mundo 
realizam campanhas de conscientização sobre 
a importância em prevenir-se e diagnosticar 
precocemente a doença.

Cartórios de Registro Civil do Paraná iniciam 
campanha de combate ao câncer de mama
COM CONTATO DIRETO COM AS MãES NO ATO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, 
CARTóRIOS APOIARAM A CAMPANhA OUTUBRO ROSA, ENTREGANDO FOLDERS 
E CONSCIENTIzANDO A POPULAçãO EM TODO O ESTADO DO PARANá

INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL

Balneário Camboriú (SC) – A Associa-
ção dos Notários e Registradores do Brasil 
(Anoreg-BR) realizou entre os dias 15 e 
19 de novembro, em Balneário Camboriú 
(SC), o XVII Congresso Brasileiro de Direito 
Notarial e de Registro que premiou a 111 
cartórios extrajudiciais inscritos na auditoria 
do Prêmio de Qualidade Total Anoreg-BR 
2015 (PQTA).

Três cartórios do Paraná foram agracia-
dos pelo PQTA Diamante, a categoria mais 
alta da premiação. Foram eles, 1º Serviço 
de Registro Civil das Pessoas Naturais e 5º 
Tabelionato de Notas de Maringá, 2º Servi-
ço de Registro de Imóveis de Londrina e o 
Serviço Distrital do Portão do Foro Central 
da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba.

Para Cintia Maria Scheid, do 1º Serviço 
de Registro Civil de Pessoas Naturais e 5º 
Tabelionato de Maringá, “receber a quali-
ficação Diamante é a confirmação de que 
estamos no caminho certo, no sentido de 
prestar aos nossos clientes um serviço ágil, 
seguro e de qualidade”. “Ao nos propor-
mos a participar de uma premiação desse 
nível, estamos expondo os nossos serviços 
e controles a uma avaliação externa, inde-
pendente e de âmbito nacional, mantendo 
a administração e colaboradores sempre 
motivados e comprometidos com o proces-
so de melhoria. Os auditores, além de veri-
ficar as práticas adotadas, também indicam 
pontos de oportunidade de crescimento e 
qualificação”, comentou Cintia.

Com 12 colaboradores presentes no 

Registros Civis do Paraná 
conquista prêmios de qualidade 
no Congresso da Anoreg-BR
PQTA 2015 PROMOVIDO PELA ENTIDADE NACIONAL PREMIOU 
111 CARTóRIOS BRASILEIROS EM DIFERENTES CATEGORIAS

“Este reconhecimento é 
uma resposta ao trabalho de 
qualidade que fazemos há 
quase 7 anos. Demonstra que 
as práticas utilizadas estão 
corretas e que podemos 
permanecer neste caminho”
Caroline Feliz Sarraf Ferri,
Oficial do Serviço Distrital do Portão 
do Foro Central da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba (PR)

“Ao nos propormos a participar 
de uma premiação desse nível, 
estamos expondo os nossos 
serviços e controles a uma 
avaliação externa, independente 
e de âmbito nacional, mantendo 
a administração e colaboradores 
sempre motivados e 
comprometidos com o processo 
de melhoria”
Cintia Maria Scheid, 
Oficial do 1º Serviço de Registro Civil 
de Pessoas Naturais de Maringá (PR)

momento da certificação, o Serviço Distrital 
do Portão do Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba foi 
premiado pela quarta vez. “Este reconhe-
cimento é uma resposta ao trabalho de 
qualidade que fazemos há quase 7 anos. 
Demonstra que as práticas utilizadas estão 
corretas e que podemos permanecer neste 
caminho”, disse a Oficial Caroline Feliz 
Sarraf Ferri.

“Junto com a gratificação vem um am-
biente de trabalho mais saudável e motiva-
do”, disse Caroline. “Conclamo aos demais 
registradores a participarem das próximas 
premiações, para mostrar a qualidade dos 
serviços prestados”, completou.

Esta foi a 11ª edição do prêmio, que teve 
os resultados auditados pela Associação 
Portuguesa de Certificação - APCER Brasil, 
que usou como requisito a estratégia, 
gestão operacional, gestão de segurança, 
gestão de inovação, entre outros fatores.

O objetivo do prêmio foi reconhecer 
os trabalhos realizados pelos ofícios para 
atender requisitos de excelência, buscando 
a melhoria na gestão organizacional e nos 
serviços direcionados ao usuário. A quali-
ficação foi dividida em quatro categorias: 
diamante, ouro, prata e bronze.

Oficial do Serviço Distrital do Portão, Caroline Ferri, 
recebe o PQTA 2015 junto com seus colaboradores

Representando a Oficial de Registro Civil 
de Maringá, a assessora jurídica Danielle 
Garcia recebe o PQTA 2015
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