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EDITORIAL
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Caros colegas registradores,

Passado o período de Copa do Mundo, onde nossas 
atenções estiveram voltadas à celebração do Campeonato 
Mundial em nosso País, e no qual provamos mais uma vez 
que, apesar dos desencontros políticos e administrativos, 
somos um povo hospitaleiro, respeitoso e apaixonado 
pelo esporte, retomamos nossas atividades em busca de 
um futuro mais promissor para a nossa atividade.

É com imensa satisfação que me dirijo a vocês em nossa 
Revista para falar sobre os novos projetos que temos 
desenvolvido em busca de melhorar as atribuições dos 
registradores civis paranaenses. Um deles, pelo qual sou 
particularmente apaixonado é a possibilidade de emissão 
de carteiras de identidade pelos cartórios. 

Em diversas reuniões com o Poder Público já ficou claro 
a seus representantes a oportunidade ímpar de dispor da 
capilaridade das unidades registrais para atendimento a 
população nos mais longínquos rincões de nosso Estado. 
Esta capilaridade, aliada a segurança jurídica e ao conhe-
cimento técnico da identificação de pessoas, fazem dos 
agentes delegados, responsáveis mais do que adequados, 
senão essenciais, para oferecer este novo serviço  
ao cidadão.

Trabalhamos também em diversas frentes junto à nossa 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça para que, a exemplo 
dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, possa-
mos passar a expedir certidões de capacidade civil, vitais 
para a manutenção da segurança em diversos negócios 
jurídicos, evitando a celebração de contratos por pes-
soas incapazes. Ainda estamos trabalhando com afinco 
na efetivação de uma nova normatização para o papel 
de segurança em nosso Estado, de forma a oferecer um 
produto padronizado aos nossos usuários.

Por fim, ressalto aqui o trabalho de nosso colega, Ricar-
do Augusto de Leão, à frente da Arpen-Brasil, onde tem 
atuado de forma brilhante e incansável para a solução de 
grandes questões relacionadas ao futuro de nossa ativida-
de, como a emissão de CPF`s, a implantação de uma rede 
nacional dos cartórios de registro civil e a sistematização 
das remessas de informações ao Governo Federal por 
meio das Centrais de Informações do Registro Civil (CRC) 
desenvolvidas por cada Estado.

Aguardemos, pois importantes novidades nos esperam. 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR

Novos Caminhos 
para o Registro Civil



O prefeito da cidade de 
Curitiba (PR), Gustavo Bonato 
Fruet, sancionou no último dia 3 de 
junho, a Lei nº 14.449, que decla-
rou o Instituto de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Para-
ná (Irpen-PR) uma entidade de Uti-
lidade Pública no âmbito municipal. 
A conquista é o primeiro passo no 
sentido de obter o reconhecimen-
to estadual e federal do Instituto 
como uma organização vinculada 
às causas sociais e de cidadania em 
todo o Paraná.

A proposição encaminhada pela 
vereadora Julieta Reis foi aprovada 
pela Câmara Municipal por unani-
midade e reconhece os relevantes 
serviços  prestados pelos registra-
dores à população, especialmente 
no que concerne aos relacionados 
à cidadania e direitos individuais. A 
sanção também vai ao encontro às 
diversas participações do Irpen-PR 
em projetos voltados à comunidade 

PARANÁ

Irpen-PR é nomeado órgão de Utilidade 
Pública pela Prefeitura de Curitiba

PROPOSIçãO ENCAMINHADA PELA VEREADORA JULIETA REIS FOI APROVADA PELA 
CâMARA MUNICIPAL POR UNANIMIDADE E RECONHECE OS RELEVANTES SERVIçOS 

PRESTADOS PELOS REGISTRADORES à POPULAçãO

“Esta conquista primeira-
mente é um reconheci-
mento pelo trabalho de-
senvolvido pelo Irpen-PR 
ao longo dos últimos 
anos”, Arion Toledo Ca-
valheiro Júnior, presidente 
do Irpen-PR

O prefeito da cidade de Curitiba, 
Gustavo Bonato Fruet, sancionou 
lei reconhecendo a utilidade públi-
ca do Irpen-PR

carente, como o Ação Cidadania, 
no qual atua desde 2002.

“Esta conquista primeiramente é 
um reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido pelo Irpen-PR ao longo 
dos últimos anos”, disse o presidente 
da entidade, Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior. “Através dela fica também 
facilitado a possibilidade de obter-
mos apoios públicos e privados para 
as ações de cidadania que temos 
planejado para o segundo semes-
tre em todo o Estado do Paraná”, 
completou.

Entre as diversas vantagens de ser 
reconhecida como entidade de Uti-
lidade Pública, a nomenclatura per-
mite a arrecadação de recursos com 
mais facilidade, uma vez que utiliza 
o reconhecimento de órgãos formais 
do Poder Público sobre o trabalho 
executado pela referida organização, 
além de permitir a dedução do im-
posto de renda em caso de doações 
de entidades públicas e privadas. 
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No último dia 6 de junho, 
o ex-presidente do Instituto de 
Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR) 
e atual presidente da Associação 
Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 
Ricardo Augusto de Leão, proferiu 
palestra sobre registro de nasci-
mento estrangeiro aos represen-
tantes dos nove núcleos regionais 
de Educação de Curitiba (PR).

Na ocasião, Ricardo esteve 
acompanhado pela advogada 
Carla Concepcion Zanella Kan-
tek e abordou todos os tópicos 
relacionados ao Registro Civil de 
Nascimento, desde as normativas 
nacionais e internacionais da ati-
vidade, os direitos conferidos pelo 
ato registral, as diferenças entre 
os registros efetuados no Brasil e 
no exterior, as formas de naciona-
lidade e o processo disciplinado 
para a trasladação de registros.

PARANÁ

Irpen-PR ministra palestra aos gestores dos 
núcleos regionais de Educação de Curitiba (PR)

Público formado por representantes dos núcleos regionais de educação de Curitiba assistem palestra promovida pelo Irpen-PR

Ricardo Augusto de 
Leão e Carla Concepción 
Zanella Kantek palestram 
em Curitiba

 Também foram abordadas na 
palestra, as alterações introduzi-
das pela Resolução 155 do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
que entrou em vigor em julho de 
2012, os procedimentos para a 
trasladação dos registros realiza-
dos nas repartições consulares do 
Brasil no exterior e o processo de 
registro de filhos de pais estran-
geiros que estejam domiciliados 
ou a trabalho de seus respectivos 
países no Brasil.
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NACIONAL

Arpen-Brasil protocola 
pedido de criação da 
CRC nacional no CNJ
REPRESENTANTES DO REGISTRO CIVIL ATENDEM 
SOLICITAçãO DA ENCCLA E PROPõEM 
NORMATIZAçãO NACIONAL DA BASE DE 
DADOS DAS UNIDADES

Brasília (DF) – Reunião realiza-
da no dia 28 de maio na sede do 
Supremo Tribunal Federal (STF), em 
Brasília (DF), com integrantes dos 
órgãos que compõem a Estratégia 
Nacional de Combate ao Crime e 
a Lavagem de Dinheiro (Enccla) e 
representantes da Associação Na-
cional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil) ratificou a 
necessidade de implantação de 
uma Central Nacional do Registro 
Civil (CRC-Brasil), como instru-
mento de segurança jurídica no 
combate a fraudes na confecção 
de documentos civis.

Coordenada pela conselheira do 
Conselho Nacional da Justiça (CNJ), 
Luiza Frischeisen, e pelo secretário 
geral do órgão, Marivaldo Dantas, 
o encontro reuniu representantes 
de 15 órgãos que compõem a 
Enccla, entre eles Polícia Federal, 
Receita Federal do Brasil, Ministério 
da Justiça, Ministério da Defesa, 
Ministério das Relações Exterio-
res, Itamaraty e Ministério Público 
Federal. 

“Chegou o momento de termos 
uma central única que concentre a 
localização de registros e permita 
a consulta a uma base segura de 
informações”, disse a conselheira. 
“Sabemos que o Projeto do SIRC 
(Sistema Integrado do Registro Ci-
vil) está na Casa Civil, aguardando 
sanção da presidente, mas trata-se 
de um projeto voltado ao Governo, 

Uma das estratégias do Enccla está voltada à melhoria na transmissão de infor-
mações relativas aos óbitos pelos Cartórios

A conselheira do CNJ Luiza Frischeisen, coor-
denou reunião da Enccla voltada ao Registro 
Civil com foco na segurança das informações 
relativas aos óbitos

que não oferece serviços aos usuá-
rios”, afirmou. “Por isso precisamos 
interligar as redes dos cartórios, 
de forma a oferecermos segurança 
prática para o documento expedi-
do pelos RCPNs”, completou.

A Arpen-Brasil esteve represen-
tada por seu presidente, Ricardo 
Augusto de Leão, pelo vice-presi-
dente Luis Carlos Vendramin Júnior, 
pelo secretário geral, Dante Ramos 
Júnior, e pelo diretor José Emygdio 
de Carvalho Filho. Logo após a 
reunião, os diretores da entidade 
acompanharam o juiz auxiliar do 
CNJ, José Marcelo Tossi Silva para a 
apresentação de uma proposta de 
normatização da CRC-Brasil.

“Era preciso amadurecermos 

institucionalmente as CRCs já 
existentes, de forma a que co-
nhecêssemos suas dificuldades e 
pudéssemos corrigi-las”, disse o 
presidente da Arpen-Brasil, Ricardo 
Augusto de Leão. “Agora já temos 
a maturação de alguns projetos e 
a previsão de que eles possam vir 
a se integrar formando uma base 
madura de dados dentro das possi-
bilidades de cada Estado”, afirmou.

Segundo Marcelo Henrique 
Ávilla, representante do Ministério 
da Previdência Social (MPS) cerca 
de R$ 4 bilhões já foram perdidos 
com pagamentos incorretos a 
pessoas que não tinham direito ao 
benefício. “Muitas dessas fraudes 
começam no próprio Registro Civil, 
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NACIONAL

Entidades representativas dos registradores civis participaram do encontro 
que definiu novas estratégias no combate à adulteração de documentos

“Chegou o momento de termos uma central 
única que concentre a localização de registros e 
permita a consulta a uma base segura de infor-
mações”, Luiza Frischeisen, conselheira do CNJ

com um registro de nascimento 
falso, seja por falsidade material ou 
por falsidade ideológica e é preciso 
fechar esta torneira”, afirmou. 

Durante o encontro foram apre-
sentadas as ações já desenvolvidas 
em Grupos de Trabalho para o for-
talecimento do Registro Civil, como 
a instituição do Código Nacional 
de Serventias (CNS), da matrícu-
la única, da padronização dos 
campos das certidões e do papel 
de segurança, que encontra-se em 
processo de nova normatização por 
parte do Ministério da Justiça. “O 
aperfeiçoamento dos mecanismos 
de segurança também passam pela 
maior sustentabilidade do Registro 
Civil, que acaba sendo um cartório 
inviável em alguns municípios”., 
disse Dante Ramos Júnior.

A conselheira se mostrou conhe-
cedora das dificuldades das serven-
tias de Registro Civil, assim como 
dos problemas para preenchimento 
das unidades vagas de pequenos 
municípios. “O CNJ já determinou 
aos Tribunais que proponham leis 
para a criação de fundos de ressarci-
mento onde eles já existam e vamos 

cobrar isso”, afirmou. “Enquanto 
isso é preciso montar uma cartilha 
sobre como combater as fraudes no 
registro de nascimento e isso passa 
pelo maior cuidado na efetivação de 
registros tardios e uso de documen-
tos falsos”, disse. “Além disso, é 
preciso prever que as Centrais con-
greguem os atos de registros tardios 
e de uniões estáveis”, completou.

“É preciso que os usuários, no 
caso os próprios entes públicos, 
conheçam os mecanismos já exis-
tentes para o combate as fraudes 
nas ações que já foram desenvol-
vidas nos grupos de trabalho dos 
cartórios”, disse o juiz Marcelo 
Tossi. “Para isso uma cartilha será 
importantíssima”, disse o magis-
trado. “Por outro lado é preciso 
conciliar as ações de resgate da ci-
dadania das pessoas excluídas com 
a segurança de um procedimento 
seguro, interligado e com rastre-
abilidade, por isso a implantação 
de uma CRC nacional passa a ser 
uma ferramenta útil no combate às 
fraudes que prosperam em razão da 
falta de uma interligação nacional”, 
concluiu.

A integração entre as Centrais de Informa-
ção do Registro Civil (CRC) foi o tema de reunião 
realizada no dia 25 de abril entre as diretorias da 
Associação dos Registradores de Pessoas Naturais 
de São Paulo (Arpen-SP), do Instituto do Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Ir-
pen-PR) e do Sindicato dos Registradores Públicos 
do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiregis-RS), na 
cidade de São Paulo.

O encontro teve o objetivo de estabelecer um 
protocolo único de comunicação técnica que dire-
cione os pedidos de busca a um único endereço, 
que por sua vez remeterá a solicitação para busca 
nas respectivas centrais. Além disso, definiu-se 
pela solicitação de uma regulamentação do tema 
junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
evitando assim a proliferação de sistemas de 
integração que dificultem uma futura interligação. 
“A Arpen-BR é o reflexo das forças entre os esta-
dos”, destacou o presidente da Arpen-BR, Ricardo 
Augusto Leão.

Também participaram da reunião o presidente 
do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, o 
diretor do Sindiregis, Calixto Wenzel, o diretor da 
Arpen-Brasil, Dante Ramos Júnior. os vice-presi-
dentes da Arpen-SP, Luís Carlos Vendramin Júnior , 
Ademar Custódio e Lázaro da Silva, e os diretores 
da entidade paulista, José Emygdio de Carvalho Fi-
lho, Raquel Silva Cunha Brunetto, Monete Hipólito 
Serra, Ana Paula Goyoz Browne e Marcelo Salaroli 
de Oliveira.

Reunião em São Paulo 
define criação de 
protocolo único para 
interligação de CRCs
PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL E SãO 
PAULO ESTABELECEM PARâMETROS úNI-
COS PARA A INTERLIGAçãO DE SISTEMAS 
ENTRE OS TRêS ESTADOS
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Ricardo Augusto de Leão, presidente da 
Arpen-Brasil, fala aos representantes de São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul



Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 8.270, DE 26 DE JUNHO 
DE 2014

Institui o Sistema Nacional de Informações 
de Registro Civil - Sirc e seu comitê gestor,e 
dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos arts. 37 a 41 da Lei nº 11.977, de 7 
de julho de 2009,

DECRETA :

Art. 1º Fica instituído o Sistema Nacional 
de Informações de Registro Civil - Sirc, com 
a finalidade de captar, processar, arquivar 
e disponibilizar dados relativos a regis-
tros de nascimento, casamento, óbito e 
natimorto, produzidos pelas serventias de 
registro civil das pessoas naturais.

§ 1º O Sirc terá base de dados própria, 
constituída pelos dados referidos no caput.

§ 2º O Sirc visa apoiar e otimizar o plane-
jamento e a gestão de políticas públicas 
que demandarem o conhecimento e a 
utilização dos dados referidos no caput.

Art. 2º Caberá ao Sirc:

I - promover o aperfeiçoamento da troca 
de dados entre as serventias de registro 
civil de pessoas naturais e o Poder Público;

II- promover a interoperabilidade entre 
os sistemas das serventias de registro 
civil e de pessoas naturais e os cadastros 
governamentais;

III - padronizar os procedimentos para 
envio de dados pelasserventias de registro 
civil de pessoas naturais ao Poder Executi-
vo federal; e

IV - promover a realização de estudos e 
pesquisas voltadas ao seu aprimoramento.

Art. 3º O Sirc contará com um comitê 
gestor responsável pelo estabelecimento 
de diretrizes para funcionamento, gestão e 
disseminação do sistema e pelo monitora-

JURIDÍCO
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Decreto Nº 8.270 do Governo Federal 
institui o Sistema Nacional de 
Informações de Registro Civil - Sirc

mento do uso dos dados nele contidos.

§ 1º Caberá ao comitê gestor:

I- estabelecer procedimentos para imple-
mentação, operacionalização, controle e 
aprimoramento do Sirc;

II - definir procedimentos para assegurar a 
integridade, a disponibilidade, a autenti-
cidade e a confidencialidade dos dados e 
a interoperabilidade entre o Sirc e outros 
sistemas de informação dos órgãos e enti-
dades envolvidos, observada a legislação 
aplicável e as recomendações técnicas da 
arquitetura dos padrões de interoperabili-
dade de Governo Eletrônico – e-PING;

III - deliberar sobre as recomendações do 
grupo técnico executivo de que trata o 
art. 5º;

IV - autorizar o acesso aos dados do Sirc, 
de acordo com o art. 7º;

V - estabelecer níveis de acesso aos dados 
do Sirc;

VI - estabelecer as regras referentes ao 
custeio da disponibilização dos dados do 
Sirc a outros órgãos e entidades públicos 
que não estejam representados no comitê 
gestor;

VII - zelar pela eficácia e efetividade das 
medidas adotadas
no âmbito do Sirc;

VIII - promover a realização de estudos e 
pesquisas voltados para o aprimoramento 
do Sirc;

IX - propor medidas, em cooperação com 
o Poder Judiciário,para fortalecimento e 
modernização do registro civil das pessoas 
naturais;

X - dispor sobre a divulgação pública de 
dados obtidos por meio do Sirc, na forma 
do § 6º do art. 7º;

XI - monitorar a disponibilização e o uso 
dos dados do Sirc, suspendendo-os em 
caso de comprovado abuso, irregularidade 
ou desvio de finalidade;

XII - definir cronograma de implantação 

da sistemática de envio dos dados de que 
trata o art. 8º;

XIII - aprovar o regimento interno por 
maioria absoluta dos seus membros; e

XIV - dispor sobre outras questões refe-
rentes ao Sirc, nos termos do regimento 
interno.

§ 2º O regimento interno previsto no inciso 
XIII do § 1º deverá dispor sobre a com-
petência, estrutura e funcionamento do 
comitê gestor e do grupo técnico executivo 
e sobre as atribuições de seus membros.

Art. 4º O comitê gestor será composto por 
representantes de cada um dos seguintes 
órgãos e entidades:

I - Ministério da Previdência Social;

II - Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República;

III - Ministério da Justiça;

IV - Ministério da Defesa;

V - Ministério das Relações Exteriores;

VI - Ministério da Fazenda;

VII - - Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome;

VIII - Ministério da Saúde;

IX - Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão;

X - Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS; e

XI - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE.

§ 1º A coordenação do comitê gestor será 
exercida de forma alternada, em períodos 
anuais, pelo Ministério da Previdência So-
cial e pela Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, na forma 
disposta pelo regimento interno.

§ 2º A secretaria-executiva do comitê 
gestor será exercida pelo Ministério da 
Previdência Social.
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§ 3º A coordenação do comitê gestor 
convidará o Conselho Nacional de Justiça 
- CNJ e duas entidades de representação 
nacional dos registradores civis de pessoas 
naturais a indicarem representantes para 
integrarem o comitê na qualidade de 
membros.

§ 4º Cada órgão ou entidade mencionados 
no § 3º poderá indicar, para membro do 
comitê gestor, um representante titular e 
seu suplente.

§ 5º Cada órgão ou entidade previstos no 
caput indicará, por meio de seu dirigente 
máximo, para membro do Comitê Gestor, 
um representante titular e seu suplente, 
designados mediante ato conjunto do 
Ministro de Estado da Previdência Social e 
da Ministra de Estado Chefe da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da 
República.

§ 6º O Comitê Gestor deliberá por maioria 
simples, presente a maioria absoluta de 
seus membros.

§ 7º O desenvolvimento, a operacionali-
zação e a manutenção do Sirc caberão ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
observadas as diretrizes e deliberações do 
comitê gestor.

Art. 5º O comitê gestor terá o apoio de 
um grupo técnico executivo.

§ 1º Caberá ao grupo técnico executivo 
subsidiar o comitê gestor quanto aos 
aspectos técnicos de suas atividades 
e apresentar propostas sobre a imple-
mentação, operacionalização, controle e 
aprimoramento do Sirc.

§ 2º Cada membro do comitê gestor 
indicará, para participar do grupo técnico 
executivo, um representante titular e 
seu suplente, designados mediante ato 
conjunto do Ministério de Estado da 
Previdência Social e da Ministra de Estado 
Chefe da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República.

Art. 6º A participação no comitê gestor e 
no grupo técnico executivo será considera-
da prestação de serviço público relevante, 
não remunerada.

Parágrafo único. A participação no comitê 
gestor e no grupo técnico executivo será 
custeada pelo órgão ou entidade de 
origem de cada representante.

Art. 7º Os dados contidos no Sirc poderão 
ser disponibilizados, após autorização do 
comitê gestor, aos órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios que os solicitarem, 

observado o disposto no art. 31 da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 1º A disponibilização dos dados contidos 
no Sirc a órgãos e entidades integrantes do 
comitê gestor independerá de autorização.

§ 2º A solicitação de dados do Sirc deverá 
ser motivada e somente será autorizado o 
acesso à base de dados quando verificada 
a pertinência entre a competência institu-
cional do órgão ou entidade pública e a 
utilidade dos dados solicitados.

§ 3º Os órgãos e entidades referidos neste 
artigo poderão integrar às suas próprias 
bases de dados os dados disponibilizados 
pelo Sirc.

§ 4º Os dados contidos no Sirc serão dis-
ponibilizados ao Ministério da Justiça para 
viabilizar a integração com o Cadastro 
Nacional de Registro de Identificação Civil, 
instituído pelo art. 2o da Lei nº 9.454, de 
7 de abril de 1997.

§ 5º Os órgãos e entidades referidos neste 
artigo não poderão transferir a terceiros o 
acesso à base de dados do Sirc.

§ 6º A divulgação pública dos dados obti-
dos por meio do Sirc observará o previsto 
em resolução do comitê gestor, vedada a 
identificação das pessoas a que os dados 
se referirem.

§ 7º Excepcionalmente, os dados contidos 
no Sirc poderão ser disponibilizados a en-
tidades privadas, exclusivamente para fins 
de estudos e pesquisas, após autorização 
do comitê gestor, vedada a identificação 
das pessoas a que os dados se referirem.

Art. 8º Os dados atualizados relativos aos 
registros de nascimento, casamento, óbito 
e natimorto serão disponibilizados no Sirc 
eletronicamente, nos termos dos arts. 39 
e 41 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 
2009, e do art. 68 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991.

§ 1º O titular da serventia de registro civil 
de pessoas naturais deverá inserir no Sirc, 
de preferência diariamente, os dados de 
nascimento, casamento, óbito e natimorto 
registrados no mês, observado como prazo 
máximo o dia 10 do mês subsequente, na 
forma definida pelo comitê gestor.

§ 2º Na hipótese de não haver sido 
registrado nenhum nascimento, casamen-
to, óbito ou natimorto, deverá o titular 
das serventias de registro civil de pessoas 
naturais comunicar o fato por meio do Sirc, 
no prazo previsto no §1º.

§ 3º Os atos registrais referentes a registros 

de nascimento, casamento, óbito e 
natimorto praticados a partir da vigência 
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, ainda não constantes do sistema de 
registro eletrônico, deverão ser inseridos 
no Sirc, na forma disposta pelo comitê ges-
tor, observado o art. 39 da Lei nº 11.977, 
de 2009.

Art. 9º Os dados obtidos por meio do Sirc 
não substituem certidões emitidas pelas 
serventias de registro civil das pessoas 
naturais.

Art. 10º Os registradores civis das pessoas 
naturais terão acesso, por meio do Sirc, a 
informações suficientes para localização 
dos registros e identificação da respectiva 
serventia, para que possam solicitar e emi-
tir certidões, inclusive por meio eletrônico. 

§ 1º As certidões eletrônicas poderão ser 
produzidas, transmitidas, armazenadas e 
assinadas por meio eletrônico, na forma 
da lei.

§ 2º Cada certidão eletrônica só poderá ser 
impressa uma única vez pelo registrador 
civil.

§ 3º As certidões eletrônicas serão 
consideradas válidas desde que atendidos 
os requisitos da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

§ 4º O emitente da certidão eletrônica 
deverá prover mecanismo o de acesso pú-
blico e gratuito na internet que possibilite 
ao usuário verificar a autenticidade da 
certidão emitida na forma definida pelo 
comitê gestor.

Art. 11º As despesas com desenvolvi-
mento, manutenção, operação e demais 
atividades de tecnologia da informação do 
Sirc serão custeadas por meio de recursos 
consignados no orçamento do INSS, 
observado o disposto no inciso VI do § 1º 
do art. 3º.

Art. 12º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua primeira publicação.

Brasília, 26 de junho de 2014; 193º da 
Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Celso Luiz Nunes Amorim
Luiz Alberto Figueiredo achado
Guido Mantega
Arthur Chioro
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho
Tereza Campello
Ideli Salvati

Fonte: Diário da União
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Registro Civil no Congresso Nacional
SAIBA qUAIS SãO OS PRINCIPAIS PROJETOS DE LEI EM TRAMITAçãO NO CONGRESSO 
NACIONAL qUE ENVOLVEM A ATIVIDADE DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

A Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania da Câmara dos Depu-
tados aprovou, em caráter conclusivo, o 
Projeto de Lei 5855/13, do Senado, que 
assegura o registro público de nomes 

A Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável aprovou 
proposta que institui o Programa Brasi-
leirinhos Amigos do Verde. O objetivo é 
incentivar os municípios a adotar medi-
das de preservação do meio ambiente 
e educação ambiental, por meio do 
plantio de uma muda de árvore a cada 
nascimento de criança no seu território.

O texto aprovado é o substitutivo do 
deputado Irajá Abreu (PSD-TO) ao Proje-
to de Lei 3712/12, do deputado Onofre 
Santo Agostini (PSD-SC). O projeto 
original prevê que as mudas serão doa-
das pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). Já o substituti-
vo prevê que o município decidirá sobre 
a forma de aquisição ou plantio das 
mudas, conforme regulamento próprio, 
após avaliação técnica da região.

O relator ressalta que a inciativa deve 
ser discricionária do município, além de 
observar que é competência exclusi-
va do Poder Executivo, seja federal, 
estadual ou municipal, a delegação de 
atribuições decorrentes das medidas de 
promoção e preservação do meio am-
biente e educação ambiental. “Há muni-
cípios que podem destinar áreas para o 
seu plantio ou, de outra forma, podem 

adquirir as mudas mediante doação de 
ONGs destinadas a preservação do meio 
ambiente”, afirma Agostini.

Segundo a proposta, os municí-
pios que aderirem ao programa terão 
prioridade no recebimento de recursos 
oriundos do Fundo Nacional de Meio 
Ambiente, criado pela Lei 7.797/89, 
além receberem a titulação de Cidade 
Amiga do Verde. “Além disso, principal-
mente, estarão contribuindo para me-
lhoria de qualidade do ambiente com 
mais áreas verdes nos grandes centros 
urbanos”, destaca o relator.

tradicionais indígenas.
A proposta altera a Lei 6.015/13, 

que proíbe o registro de crianças com 
nomes que as exponha ao ridículo.

A relatora da proposta, deputada 
Sandra Rosado (PSB-RN), lembrou que a 
luta contra a discriminação deve ser per-
manente no Brasil. “Essa medida busca 
assegurar a igualdade de tratamento e, 
como tal, deve ser colocada em prática 
imediatamente”, disse.

O secretário-executivo do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), Cleber 
Buzatto, apoia a iniciativa. “Cada povo 
tem uma língua, uma forma de nomear 
suas descendências. E o reconhecimen-
to pelo Estado brasileiro desse direito 

Câmara aprova proposta que facilita registro de nomes tradicionais indígenas

Projeto susta limite de 
idade para mulher reali-
zar reprodução assistida

O Projeto de Decreto Legislativo 
1359/13, do deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP), invalida a resolução 
do Conselho Federal de Medicina 
(2.013/13 ) que limita a idade das 
candidatas à reprodução assistida a 
50 anos.

Na opinião do autor, não se pode li-
mitar idade para ser mãe. “Isso porque 
a medicina é uma ciência de individu-
alizar as coisas, cada caso é um caso”, 
argumenta.

Ainda conforme Faria de Sá, estudo 
realizado nos Estados Unidos mostra 
que metade das pacientes à espera 
de doação de óvulo para inseminação 
artificial tem mais de 50 anos.

Tramitação
O projeto será analisado pelas 

comissões de Seguridade Social e Fa-
mília; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (inclusive quanto ao mérito) 
antes de ser votada pelo Plenário.

Íntegra da proposta:
PDC-1359/2013

Comissão aprova incentivo para município plantar 
árvore a cada nascimento de criança

dos povos de terem os seus próprios 
nomes registrados é importante.”

Segundos dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o 
Censo de 2010 registrou cerca de 305 
povos indígenas espalhados em todo o 
território brasileiro.

Tramitação
Como tramita em caráter conclusivo 

e já havia sido aprovado pelo Senado, 
o projeto seguirá direto para sanção 
presidencial. A proposta só será analisa-
da pelo Plenário da Câmara se houver 
requerimento aprovado nesse sentido.

Íntegra da proposta: PL-5855/2013
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Irpen-PR propõe projetos de novas 
atribuições ao Registro Civil
EMISSãO DE RG`S E 
CPF`S PELOS CARTóRIOS 
E A INCLUSãO 
DA CERTIDãO DE 
CAPACIDADE CIVIL 
ESTãO SENDO 
BUSCADOS EM âMBITO 
ESTADUAL E FEDERAL

A extensão dos atos gratuitos 
que assolam a atividade do Registro 
Civil das Pessoas Naturais ainda é um 
desafio a ser superado pela catego-
ria em âmbito nacional e estadual. 
Uma das saídas para buscadas pelas 
entidades representativas da catego-
ria é a busca de novas atribuições, 
que garantam uma renda maior aos 
cartórios e assim a possibilidade de 
incrementarem seus serviços.

Em âmbito estadual, o Instituto de 
Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR), a 
Associação dos Notários e Re-
gistradores do Estado do Paraná 
(Anoreg-PR) e o fundo de Apoio ao 

Registro Civil de Pessoas Naturais 
(Funarpen-PR) iniciaram um trabalho 
já avançado de aproximação com a 
Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná e a Secretaria da 
Justiça, Cidadania e Direitos Huma-
nos do Estado para que os cartórios 
paranaenses possam trabalhar na 
emissão de RG’s à população.

“O projeto de emissão de RG`s 
pelos cartórios está sendo bem 
encaminhado na esfera governa-
mental e em breve deveremos ter 
novidades”, disse Walter Gonçalves, 
chefe de gabinete da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do 
Paraná. “A capilaridade das unidades 

de Registro Civil, presentes em todos 
os municípios, é uma das vantagens 
ao cidadão que não precisaria mais 
se deslocar para obter seu docu-
mento principal de identificação”, 
completou.

Por meio de um Decreto governa-
mental os registradores passariam a 
expedir RG`s desde que estivessem 
cadastrados na Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Paraná 
(CGJ-PR), devendo comunicar ao 
Instituto de Identificação, via web-
service, nascimentos e óbitos para 
anotações nos sistemas informati-
zados correlacionados. Caberia ao 
Instituto de Identificação, após os 
registros nos sistemas, comunicar 
aos cartórios extrajudiciais de regis-
tro civil de pessoas naturais sobre o 
número do RG cujo nascimento ou 
óbito foi cadastrado para as respec-
tivas anotações.

Certidão de Capacidade Civil
Em reuniões com a Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado do Paraná 

“O projeto de emissão de RG`s pelos cartórios está 
sendo bem encaminhado na esfera governamen-
tal e em breve deveremos ter novidades”, Walter 
Gonçalves, chefe de gabinete da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná



O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, em uma das reuniões 
com órgãos do Governo para a emissão de Rgs pelos cartórios

CAPA
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“Nossa intenção é colocar em prática um projeto 
piloto no mais breve intervalo de tempo possível 
e depois ir evoluindo em uma parceria para possi-
bilitar a identificação segura de todo o cidadão”, 
Flávio Vilela Campos, coordenador-geral de Ges-
tão de Cadastros da Receita Federal do Brasil (RFB)

“Entendemos como excelente a previsão do Códi-
go de Normas do Espírito Santo e do Rio de Ja-
neiro, haja vista que, em nosso entender a norma 
estabelece a premente segurança jurídica aos atos 
notariais e de registro”, Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior, presidente do Irpen-PR

(CGJ-PR) o Irpen-PR vem trabalhan-
do em um outro projeto, já em ple-
no funcionamento nos Estados do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 
Trata-se da expedição de certidões 
de capacidade civil pelos Cartó-
rios de Registro Civil das Pessoas 
Naturais.

Baseado no principio de que a 
segurança, a eficiência e a eficácia 
aos atos jurídicos praticados no 
âmbito dos serviços notariais e 
registrais é o objetivo mor de todos 
os textos legais, com o condão de 
atingir plenamente este objetivo, 
garantindo atos notariais e de regis-
tro seguros, eficientes e eficazes, o 
Irpen-PR pediu o estabelecimento 
da obrigatoriedade no âmbito do 
Estado do Paraná, da certidão de 
capacidade civil.

A introdução deste mecanismo no 
Estado do Espírito Santo provocou 
manifestação do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que determinou a 
legalidade do artigo 649 do Código 
de Normas do Estado, que exigiu a 
certidão negativa de incapacidade 
civil do alienante do bem imóvel, 
por garantir a necessidade de se dar 
maior proteção aos atos.

Já no Estado do Rio de Janeiro, a 
expedição de certidões que atestem 
a capacidade civil para a prática 
de atos de transmissão imobiliária 
consta do Código de Organização e 
Divisão Judiciárias. Ainda segundo 
a norma fluminense, “todos os atos 
referentes às restrições da capaci-
dade jurídica, tais como todos os 
atos contidos no art. 9º, incisos II, III 
e IV do Código Civil, c/c art. 36 do 
Livro III do CODJERJ, dentre outros, 
serão registrados no Livro “E” do 
Serviço de numeração mais baixa da 

sede da Comarca onde tramitou o 
processo”.

“Entendemos como excelente a 
previsão do Código de Normas do 
Espírito Santo e do Rio de Janeiro, 
haja vista que, em nosso entender 
a norma estabelece a premente 
segurança jurídica aos atos notariais 
e de registro”, disse o presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior, em manifestação envia-
da à CGJ-PR.  Com base nestes 
argumentos, o Irpen-PR realizou o 
pedido de inserção no Código de 

Normas do Paraná que viabilize ao 
1º Ofício de Registro Civil de Pesso-
as Naturais (de cada uma dentre as 
Comarcas do Paraná), possuidor do 
Livro “E”, a expedição de certidão 
de capacidade civil e jurídica em re-
lação a escrituras púbicas referentes 
a imóveis e direitos a eles relativos, 
tornando obrigatória a expedição 
de certidão negativa de incapacida-
de civil do (a) alienante, que restará 
dispensada caso o mesmo resida no 
exterior.

Âmbito Nacional
Emitir o número do Cadastro 

de Pessoa Física (CPF) no ato de 
nascimento de um novo cidadão foi 
o tema de reunião realizada no dia 
28 de maio, em Brasília (DF), entre 
integrantes da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e os diretores da Asso-
ciação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 
Além disso, os cartórios poderiam 



O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, esteve ao lado do chefe de gabinete da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Paraná, Walter Gonçalves, no Conarci 2014
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anotar o número do CPF no respec-
tivo registro do cidadão, consul-
tando a base de dados da Receita 
no momento da lavratura de atos, 
como o registro de óbito.

“Nossa intenção é colocar em 
prática um projeto piloto no mais 
breve intervalo de tempo possível e 
depois ir evoluindo em uma parce-
ria para possibilitar a identificação 
segura de todo o cidadão”, disse 
Flávio Vilela Campos, coordenador-
geral de Gestão de Cadastros da 
Receita Federal do Brasil (RFB). A 
ampliação deste projeto se daria 
com a possibilidade de que os 
cartórios se tornassem postos emis-
sores de CPFs a qualquer cidadão, 
independentemente de estar vincu-
lado à lavratura de um registro.

Coube ao vice-presidente da 
Arpen-Brasil, Luis Carlos Vendramin 
Júnior, apresentar o modelo de fun-
cionamento da Central de Registro 
Civil (CRC) de São Paulo, explicando 
o funcionamento de módulos como 
a própria CRC, as certidões eletrô-
nicas e as certidões digitais, cuja 
validade podem ser consultadas por 
qR Code e validadas no site www.
registrocivil.org.br .

“Para nós este é um mundo ideal, 
por que o documento físico do 
CPF já não existe, ele é apenas um 
número e a todo momento precisa 
ser apresentado pelo cidadão. Se 

os cartórios forem postos emissores 
destes documentos, podemos até 
instituir a necessidade de apresen-
tação de uma certidão atualizada 
de nascimento para a atualização 
do cadastro em nossas bases”, disse 
José Humberto, integrante da área 
operacional da Receita Federal.

O presidente da Arpen-Brasil, 
Ricardo Augusto de Leão, reconhe-
ceu que se trata de uma parceria 
estratégica para os cartórios, uma 

vez que serão fontes primárias 
para a validação dos CPFs, além de 
acrescentar esta informação vin-
culada à seus respectivos registros. 
“É uma ação importante para a 
classe e que pode começar como 
um projeto piloto em São Paulo, 
que já tem uma CRC estruturada, 
para depois irmos adaptando para 
as demais unidades da Federação”, 
completou o presidente da Arpen
-Brasil.

É uma ação importante para a classe e que pode 
começar como um projeto piloto em São Paulo, 
que já tem uma CRC estruturada, para depois 
irmos adaptando para as demais unidades da 
Federação”, Ricardo Augusto de Leão, presidente 
da Arpen-Brasil

 Reunião na sede 
da Receita Federal 

em Brasília avan-
çou na proposta 
para que os car-
tórios passem a 

emitir CPFs no ato 
de nascimento



Rio de Janeiro (RJ) – Regis-
tradores civis de todo o Brasil se 
reuniram nos dias 3 e 4 de abril 
no Windsor Atlântica Hotel, em 
Copacabana, na cidade do Rio de 
Janeiro para o Congresso Na-
cional dos Registradores Civis 
de Pessoas Naturais (Conarci 
2014), promovido pela Associa-
ção Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
em parceria com a Associação dos 

A mesa que coordenou a abertura oficial do Conarci 2014

NACIONAL
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CONARCI 2014 reúne registradores civis de 
todo o Brasil na cidade do Rio de Janeiro
CERCA DE 250 PESSOAS ESTIVERAM PRESENTES NOS DOIS DIAS DO EVENTO qUE DEBATEU OS 
PRINCIPAIS TEMAS ATUAIS DO REGISTRO CIVIL BRASILEIRO

“Destaco a forte 
presença de muitos 
Estados da federação 
que estão se unindo e 
trabalhando em busca 
de sua sustentabilida-
de”, Ricardo Augusto 
de Leão, presidente da 
Arpen-Brasil

Registradores de Pessoas Natu-
rais do Estado do Rio de Janeiro 
(Arpen-RJ). 

Contando com a presença de 
cerca de 250 pessoas o evento, 
que teve a plenária lotada em 
todas as suas apresentações, de-
bateu os principais assuntos atuais 
da atividade registral civil brasilei-
ra, e contou com a presença de 
representantes de vários Estados 
brasileiros. Ao longo da programa-
ção, temas como sustentabilidade 
do Registro Civil, multiparentalida-
de, União estável, publicidade da 
pessoa natural e erradicação do 
subregistro foram abordados por 
especialistas e representantes do 
Poder Executivo e do Judiciário.

Antes mesmo da abertura do 
evento, representantes dos Estados 
da federação presentes ao Co-
narci 2014 participaram de um 
Workshop Nacional, onde deba-
teram as principais peculiaridades 

de cada unidade, com foco nos 
mecanismos de sustentabilidade 
que permitem a boa prestação do 
serviço registral. Mecanismos de 
ressarcimento dos atos gratuitos, 
administração de fundos, e ações 
de sustentabilidade foram destaca-
dos por representantes dos Estados 
do Amazonas, Alagoas, Pernambu-
co, Ceará, Mato Grosso, Rondônia, 
Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Espírito 
Santo, Pará, Bahia, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro.

Contando ainda com todos 
os representantes dos Estados 
participantes, a abertura oficial do 
evento, realizada na noite do dia 3 
de abril, teve ainda a presença do 
juiz auxiliar da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (CGJ-RJ), Sérgio Ricardo de 
Arruda Fernandes, que representou 
o corregedor geral da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 



Auditório esteve lotado durante todas as apresentações do Conarci 2014 na cidade do Rio de Janeiro
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“A partir do momento em que os registradores 
deixaram sua zona de conforto e passaram a bus-
car uma melhor prestação de serviço ao usuário, 
investindo em interligação, tecnologia e qualidade 
no atendimento uma nova realidade se abriu a 
toda a classe”, Sérgio Ricardo de Arruda Fernan-
des, juiz auxiliar da CGJ-RJ

desembargador Valmir de Oliveira 
Silva, além da juíza Raquel Chris-
pino, do presidente da Associa-
ção dos Notários e Registradores 
do Brasil (Anoreg-BR), Rogério 
Portugal Bacellar, do presidente da 
Arpen-Brasil, Ricardo Augusto de 
Leão, do presidente da Arpen-RJ, 
Luiz Manoel Carvalho dos Santos, 
e do presidente da Associação de 
Notários e Registradores do Estado 
do Rio de Janeiro (Anoreg-RJ), 
Carlos Alberto Firmo Oliveira.

Em sua contundente apresenta-
ção, Sérgio Ricardo Arruda Fernan-
des destacou o novo momento de 
oportunidade que se criou para a 
atividade. “A partir do momento 
em que os registradores deixaram 
sua zona de conforto e passaram 
a buscar uma melhor prestação de 
serviço ao usuário, investindo em 
interligação, tecnologia e quali-

dade no atendimento uma nova 
realidade se abriu a toda a classe, 
que agora tem uma grande chance 
de buscar seus objetivos, atuando 
em parceria com o Poder público e 
a sociedade”, disse o magistrado.

Rogério Bacellar destacou o 
momento pelo qual a atividade do 
registro civil está passando, com 
a solução da criação dos fundos em 

Representantes de órgãos nacionais da atividade e de autoridades convidadas realizaram as exposições da abertura do 
Conarci 2014

quase todas as unidades da Fede-
ração e a busca por novos serviços. 
“estarei em uma audiência pública 
tratando sobre a mediação nos cartó-
rios e estamos evoluindo na constru-
ção de uma solução que beneficie o 
Poder Judiciário e traga novos atos 
para esta atividade que já sofre tanto 
com as gratuidades”, disse.

O presidente da Arpen-Brasil, 
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Juristas como Christiano 
Cassetari e José Fernando 
Simão debateram temas 
atuais pertinentes ao Re-
gistro Civil nacional

Evento contou com painel do Governo Federal que tratou da erradicação do 
subregistro de nascimento no Brasil

Ricardo Augusto de Leão para-
benizou o Rio de Janeiro pela 
realização do evento e destacou a 
“forte presença de muitos Estados 
da federação que estão se unindo 
e trabalhando em busca de sua 
sustentabilidade”. Já o presidente 
da Arpen-RJ, Luiz Manoel Carva-
lho dos Santos, deu boas vindas a 
todos os participantes e destacou 
a nova realidade dos cartórios 
fluminenses “que encontraram a 
solução de uma nova tabela, com 
aumento do repasse e a garantia 
da sustentabilidade a todos os 
cartórios do Estado”. Após as apre-
sentações, os participantes foram 
recepcionados por um cocktail de 
boas vindas.

Palestras
A sexta-feira (04.04) de apre-

sentações teve início com o deba-
te em torno do tema “Publicidade 
do estado da Pessoa Natural”, 
com apresentação do presiden-
te da Associação dos Notários 
e Registradores do Estado de 
São Paulo (Anoreg-SP), Mario de 
Carvalho Camargo Neto. Ao longo 
de sua fala, o palestrante desta-
cou a importância das certidões 
atualizadas do Registro Civil, mas 
destacou que isso só poderia se 
tornar factível “na medida em que 
fosse possível solicitar e receber 
uma certidão de forma célere e 
segura, por meio de um sistema 
integrado que unisse todas as uni-
dades”, disse. “A era dos cartórios 
ilhas chegou ao final”, sentenciou 
Mario, que esteve acompanhado 
do diretor da Associação dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais do 
Estado de São Paulo (Arpen-SP), 
Leonardo Munari de Lima, e da 
presidente da Associação dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais do 
Mato Grosso (Arpen-MT), Cristina 
Cruz Bergamaschi.

Na palestra seguinte, o secre-

tário da Reforma do Judiciário, 
órgão do Ministério da Justiça, 
Flávio Crocce Caetano, falou 
sobre o tema “Mediação e Acesso 
à Justiça”, acompanhado do 
presidente da Anoreg-BR, Rogério 

Portugal Bacellar, do presidente da 
Arpen-Brasil, Ricardo Augusto de 
Leão, e do presidente da Arpen-RJ, 
Luiz Manoel Carvalho dos Santos. 

Após abordar a situação juris-
dicional no País e o acúmulo de 

 Antes da abertura do evento, encon-
tro debateu a realidade de cada uma 

das unidades da Federação, com foco 
na sustentabilidade



17

Registradores civis paranaenses marcaram presença no evento nacional da Arpen
-Brasil na cidade do Rio de Janeiro (RJ)

O secretário da Reforma do Judiciário, Flávio 
Caetano, falou sobre o processo de mediação 
e conciliação nas serventias extrajudiciais

“Temos certeza que o 
projeto que tramita no 
Congresso Nacional 
avançará e permitirá 
que notários e registra-
dores possam contribuir 
sobremaneira para a 
evolução deste meca-
nismo de solução de 
conflitos”, Flávio Crocce 
Caetano, secretário da 
Reforma do Judiciário 
do MJ

litígios no Poder Judiciário, o se-
cretário falou sobre as iniciativas 
da Secretaria na promoção da me-
diação, com vertentes públicas e 
privadas, e destacou a inserção da 
atividade extrajudicial no projeto. 
“Temos certeza que o projeto que 
tramita no Congresso Nacional 
avançará e permitirá que notários 
e registradores possam contribuir 
sobremaneira para a evolução 
deste mecanismo de solução 
de conflitos”, disse, após acatar 
sugestão do presidente da Ano-
reg-BR para que a pasta construa 
um curso de capacitação voltado 
à atividade extrajudicial.

O professor e jurista Christiano 
Cassetaria subiu ao palco do Co-
narci 2014 para abordar o tema 
“Multiparentalidade e Parentalida-
de Socioafetiva”, acompanhado 
da diretora da Associação dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais do 
Estado do Amazonas (Arpen-AM), 
Juliana Follmer, e da diretora da 
Arpen-RJ, Ana Paula Caldeira. Em 
foco os debates em torno da filia-
ção socioafetiva e a possibilidade 
de registros em nomes de mais de 
um pai e uma mãe. 

O evento nacional do Registro 
Civil contou ainda com um painel 
governamental que debateu a 
Erradicação do Subregistro de 
Nascimento no Brasil, com a par-
ticipação dos representantes do 
Governo Federal, Marco Antonio 
Juliatto, Leilá Leonardos, Verôni-
ca Vasconcelos e Laura Schwarz, 
da juíza Raquel Chrispino, e da 
registradora fluminense, Priscila 
Milhomem.

O professor José Fernando Si-
mão, debateu ao lado do assessor 
jurídico da Arpen-Brasil, Fernando 
Abreu Costa Júnior, e da advogada 
Carla Concepcion Zanella Kantek, 
o tema União Estável e Casamento 
Homoafetivo.

Já o painel sobre Sustentabilida-
de do Registro Civil, foi debatido 
pelos registradores civis Calixto 
Wenzel (RS), José Emygdio de 
Carvalho Filho (SP), Ricardo Au-
gusto de Leão (PR), Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior (PR) e Humber-

to Monteiro da Costa (RJ), com 
participação especial de Walter 
Gonçalves, chefe de Gabinete da 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado do Paraná. 

Coube ao representante para-
naense, Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior, presidente do Instituto do 
Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR), 
falar sobre o projeto inovador 
do Estado para que os cartórios 
paranaenses possam realizar 
a emissão dos RGs. Já Calixto 
Wenzel, presidente do Sindiregis, 
falou sobre o projeto do Centro 
de Registro de Veículos Automo-

tores (CRVA) já em funcionamento 
no Estado. Humberto Monteiro 
da Costa, do Rio de Janeiro, falou 
sobre as certidões de interdições e 
tutelas, enquanto o ex-presidente 
da Arpen-Brasil, José Emygdio de 
Carvalho Filho falou sobre o proje-
to das certidões eletrônicas já em 
funcionamento em vários Estados 
da federação.

Fechando o evento, o painel A 
importância da Certificação Digital 
no Registro Civil e das associações 
como Autoridades de Registro 
precedeu a realização do Jantar de 
Encerramento do evento, realiza-
do no Porcão Rio`s, com show do 
músico Ivo Meirelles.



No dia 8 de abril, o secretário 
da Reforma do Judiciário do Minis-
tério da Justiça (MJ), Flávio Crocce 
Caetano, participou de audiência 
pública sobre mediação e arbitra-
gem na Comissão de Trabalho, de 
Administração e de Serviço Público 
(CTASP), onde defendeu a atuação 
das serventias extrajudiciais na 
prática dos atos de mediação e 
conciliação.

No encontro ficou decidido que 
o Projeto de Lei da Arbitragem, 
7108/2014 será analisado por uma 
Comissão Especial, com participa-
ção de deputados da Comissão 
de Trabalho. Já o Projeto de Lei 
da Mediação, 7169/2014, se for 
aprovado, segue para a Comis-
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“Haverá previsão expressa para que os 
cartórios possam fazer mediação”
FLÁVIO CROCCE CAETANO, SECRETÁRIO DA REFORMA DO JUDICIÁRIO DO MINISTÉRIO DA 
JUSTIçA, DEFENDE, EM AUDIêNCIA PúBLICA NO CONGRESSO NACIONAL, PROJETO DE LEI 
SOBRE MEDIAçãO TAMBÉM NA ATIVIDADE EXTRAJUDICIAL

“É muito importante 
que possamos levar a 
mediação adiante, com 
uma parceria entre a 
nossa Escola de media-
ção com a Anoreg-BR 
e a Arpen-BR para a 
realização de um curso 
específico de capacita-
ção para todos“

são de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

A mediação e arbitragem na 
atividade extrajudicial tem sido alvo 
de polêmica nos últimos anos. Em 
2013, a Corregedoria Geral da Justi-
ça do Estado de São Paulo (CGJ-SP) 
editou o Provimento nº 17/2013, 
que autorizava a prática de media-
ção e arbitragem pelos cartórios 
extrajudiciais de São Paulo. A medi-
da foi replicada em outros Estados, 
como Ceará, Bahia e Mato Grosso. 
Entretanto, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) concedeu uma liminar 
suspendendo a autorização. 

Em entrevista concedida à As-
sociação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais 



19

“As iniciativas que nós tivemos, de levarmos 
para os cartórios algo que era do Poder Judi-
ciário e que não precisava estar lá, como nos 
casos de divórcio, separação que não haja 
inventário e que não haja litígio, foram funda-
mentais, porque mostraram que é possível sim 
utilizarmos os cartórios”

(Arpen-Brasil), Flávio Crocce 
Caetano falou sobre a expectative 
para a aprovação deste projeto 
e demais temas relacionados ao 
Registro Civil.

Arpen-Brasil
Como está o andamento do 
projeto de lei que autoriza os 
cartórios a praticarem atos de 
mediação e conciliação?

Flávio Crocce Caetano - O Pro-
jeto de Lei da mediação caminha 
muito bem. Foi fruto de uma parce-
ria entre o Ministério da Justiça e o 
Senado Federal. Eram dois projetos 
que se uniram, e foram enviados ao 
Congresso Nacional. Foi aprovado 
no Senado Federal e hoje está na 
Câmara dos Deputados, na Comis-
são de Trabalho, tendo o deputado 
Alex Canziani como relator. A ideia 
é trazer para o Brasil a cultural da 
mediação, porque nós não temos 
uma lei neste sentido. E o Projeto 
traz uma abordagem ampla, pois 
esclarece o que é medição, quem 
pode mediar, como é mediação 
fora da Justiça e como é mediação 
dentro da Justiça, além de estabele-
cer como a mediação é feita no Po-
der Público. E há previsão expressa 
para que os cartórios possam tam-
bém fazer mediação. Isso é muito 
importante, porque quando se traz 
para o País uma nova cultura, que é 
a cultura do acordo, do bom senso 
e do não litígio, é necessário tra-
balhar junto com todos os registra-
dores para que possamos levar isso 
para o País inteiro e nenhum serviço 
tem a capilaridade do Registro Civil. 
Por isso, é muito importante que 
possamos levar a mediação adiante, 
com uma parceria entre a nossa Es-
cola de mediação com a Anoreg-BR 
e a Arpen-BR para a realização de 
um curso específico de capacitação 
para todos.

Arpen-Brasil 
Já houve tentativa da implanta-
ção da mediação em alguns Es-
tados por meio de provimentos 
e o CNJ acabou suspendendo.

Flávio Crocce Caetano
Essa suspensão do CNJ foi provi-
sória. Houve um conflito com a 
OAB exatamente por isso, porque 
falta no País uma legislação. Hoje a 
mediação está apenas em resolução 
e isso não tem força legal. Então 
é fundamental que exista uma lei 
para que esse tipo de discussão 
não exista mais. A ideia da lei é dar 
maior amplitude, com uma rede de 
mediadores capacitados no País. 
É claro que todo mundo tem que 
ter capacitação técnica para isso, 
mas a ideia é que a mediação se 
capilarize, e não tenho dúvida de 
que o Registro Civil é fundamental 
para conseguirmos levar a lei para 
todo o País.

Arpen-Brasil
Em qual estágio está o 
novo projeto do papel de 
segurança?

Flávio Crocce Caetano
O papel de segurança sempre foi 
defendido pelo Governo Federal, e 
sempre em parceria com o Registro 
Civil, e é considerado fundamen-
tal para a cidadania. O papel de 
segurança é fundamental neste 
momento anterior ao Sistema de 
Informações do Registro Civil (SIRC). 
quando o SIRC for instalado o pa-
pel de segurança deixa de ter razão 
de ser. Ou seja, para nós, ainda é 
necessário que se faça um papel de 
segurança, pois é algo essencial e 
a nossa ideia é a de continuidade, 
desta vez na esfera privada. 

Arpen-Brasil
Qual a importância do SIRC 

para o Governo Federal?

Flávio Crocce Caetano
É fundamental, porque nós vivemos 
em uma época virtual e eletrônica. 
Cada vez mais, nós temos que pres-
tar serviços públicos de qualidade, 
e o registro é um direito fundamen-
tal. Por isso, nós temos que possi-
bilitar que o SIRC seja efetivado de 
imediato, onde quer que o cidadão 
esteja. É um projeto prioritário do 
Governo Federal e contamos com o 
apoio do Registro Civil para isso.

Arpen-Brasil
Como o senhor avalia a ativi-
dade extrajudicial no Brasil? 

Flávio Crocce Caetano
O Brasil é um País quase único, com 
dimensões continentais. Nós temos 
essa rede de cartórios bem estru-
turada, mas nós ainda a utilizamos 
pouco. As iniciativas que nós tivemos, 
de levarmos para os cartórios algo 
que era do Poder Judiciário e que 
não precisava estar lá, como nos 
casos de divórcio, separação que não 
haja inventário e que não haja litígio, 
foram fundamentais, porque mostra-
ram que é possível sim utilizarmos os 
cartórios. Isto foi a quebra de um pa-
radigma. Antes tudo tinha que ir para 
a Justiça, mas foi provado que não, 
que é possível sim que alguns con-
flitos, algumas situações, pudessem 
ser desjudiciadas. Esse foi o primeiro 
passo. Agora, o segundo passo nos 
parece ser o da mediação, que veio 
de forma definitiva para cada vez 
mais consagrar os cartórios como 
órgãos que também fazem parte do 
acesso à Justiça no nosso País. 



O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) expedirá recomendação 
aos Tribunais de Justiça dos estados 
para que elaborem propostas legis-
lativas no sentido de regulamentar o 
ressarcimento aos registradores civis 
dos custos com a realização de atos 
que, por lei, devem ser oferecidos de 
forma gratuita aos reconhecidamen-
te pobres. A decisão foi tomada no 
último dia 6, durante a 188ª Sessão 
Ordinária do CNJ.

O artigo 5º da Constituição 
Federal assegura como direito 
fundamental aos reconhecidamente 

Sessão plenária do CNJ que decidiu pela instituição de fundos de compensação em todos os Estados

NACIONAL

20

TRIBUNAIS DE JUSTIçA TERãO PRAZO PARA ENVIAR PROJETOS àS RESPECTIVAS ASSEMBLEIAS 
PARA CRIAçãO DE MECANISMOS DE RESSARCIMENTO à GRATUIDADE

CNJ decide que Tribunais devem regulamentar 
fundos em todos os Estados do País

“A percepção de emolumentos pelo registrador, 
como contraprestação do serviço público que o 
Estado presta ao particular, por seu intermédio, 
é condição imprescindível para o titular fazer 
frente a despesas de custeio da Serventia, de 
remuneração de pessoal e de investimentos, 
além da retirada dos próprios dividendos a que 
faz jus pela delegação que lhe foi outorgada”, 
Fabiano Silveira, conselheiro do CNJ



Sessão plenária do CNJ que decidiu pela instituição de fundos de compensação em todos os Estados

O conselheiro Fabiano Silveira defendeu a necessidade de instituição de fundos onde ainda não existem e a melhoria de 
sistemas já existentes
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pobres a emissão gratuita de alguns 
documentos, como o registro civil 
de nascimento e a certidão de óbito, 
além “dos atos necessários ao exer-
cício da cidadania”.

Posteriormente, a Lei 9.534/1997, 
a Lei 8.935/1994 e o Código Civil 
asseguraram aos reconhecidamente 
pobres a gratuidade das primeiras 
certidões de nascimento e óbito e 
os emolumentos que seriam pagos 
pelas demais certidões extraídas nos 
cartórios de registro civil, como, por 
exemplo, o registro de casamento.

Alguns estados - como São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e outros 
- já regulamentaram a matéria, 
com a criação de fundos para a 
compensação dos atos gratuitos e 
complementação das receitas das 
serventias deficitárias. Em outros 
estados - como no Rio de Janeiro, 
Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul 
e Pernambuco - as leis estaduais 

não asseguram o repasse financeiro 
integral correspondente aos atos 
gratuitos praticados.

Em seu voto, o conselheiro 
Fabiano Silveira, relator do Pe-
dido de Providências 0006123-
58.2011.2.00.0000, recomenda 
aos Tribunais de Justiça de Goiás, 
Amapá, Roraima e Paraíba que 
elaborem proposta legislativa para 
regulamentar a compensação, aos 
registradores civis das pessoas natu-
rais, dos custos com a realização de 
atos gratuitos garantidos em lei aos 
reconhecidamente pobres.

Além disso, recomenda aos 
Tribunais de Justiça do Acre, Ala-
goas, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Pernambuco e Rio de Janeiro que 
elaborem propostas legislativas 
para alterar as normas existentes, 
de forma a garantir o ressarcimento 
integral de todos os atos gratuitos 
praticados pelos Serviços de Regis-
tros e de Notas.

Em seu voto, o conselheiro 

discorreu sobre a necessidade de se 
assegurar a sustentabilidade dos ser-
viços prestados pelas serventias. “A 
percepção de emolumentos pelo re-
gistrador, como contraprestação do 
serviço público que o Estado presta 
ao particular, por seu intermédio, é 
condição imprescindível para o titu-
lar fazer frente a despesas de custeio 
da Serventia, de remuneração de 
pessoal e de investimentos, além 
da retirada dos próprios dividendos 
a que faz jus pela delegação que 
lhe foi outorgada. Nesse sentido, 
a adequada prestação de serviços, 
que depende da manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro das 
serventias extrajudiciais, passa a 
demandar, de fato, a contrapartida 
do Poder Público pelos custos dos 
atos oferecidos gratuitamente aos 
cidadãos”, registrou.

O voto do conselheiro Fabiano 
Silveira foi acompanhado de forma 
unânime pelos demais conselheiros 
presentes à sessão.

“A adequada presta-
ção de serviços, que 
depende da manu-
tenção do equilíbrio 
econômico-financeiro 
das serventias ex-
trajudiciais, passa a 
demandar, de fato, 
a contrapartida do 
Poder Público pelos 
custos dos atos ofe-
recidos gratuitamente 
aos cidadãos”, 
Fabiano Silveira, 
conselheiro do CNJ



Brasília (DF) - Mais de 33 
órgãos representativos do Governo 
Federal, entidades de direitos civis, 
Governos, Prefeituras e órgãos da 
sociedade civil organizada estiveram 
reunidos no dia 28 de maio, em 
Brasília (DF) para participar da Reu-
nião Ordinária do Comitê Gestor 
Nacional, promovida pela Secretaria 
de Direitos Humanos (SDH) e que 
tratou do planejamento estratégico 
do órgão para 2015.

A Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil) esteve presente e 
participou dos debates representa-
da por seu atual presidente, Ricardo 
Augusto de Leão, pelos vice-presi-
dentes Calixto Wenzel e Luis Carlos 
Vendramin Júnior, e pelos diretores 
José Emygdio de Carvalho Filho e 
Dante Ramos Júnior. 

Durante o encontro, o coorde-
nador do Comitê Gestor Nacional, 
Marco Antônio Juliatto apresentou 
um balanço do que foi feito nos 
últimos anos em cada um dos 
Subcomitês existentes no projeto: 
Mobilização, Ampliação da Rede 
e Condições Estruturantes, desta-
cando os pontos que precisarão ser 
retomados ou realçados no planeja-
mento dos próximos anos.

“Avançamos muito no combate 
ao subregistro no País, pois fizemos 
ações em parceria com diversos 
atores da sociedade e contamos 
com o apoio das entidades de 
cartórios que sempre estiveram ao 
nosso lado”, disse o coordenador. 
“Agora vamos avançar nos pontos 
que ainda precisam ser trabalhados 
para atingirmos o patamar míni-
mo que sempre buscamos neste 
projeto, a meta de 5%, que já está 
muito próxima de ser alcançada”, 
afirmou.

Entre as ações do Subcomitê 
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Arpen-Brasil participa de reunião de 
planejamento da SDH em Brasília
ENCONTRO REUNIU REPRESENTANTES DE 33 óRGãOS PúBLICOS E ENTIDADES DE DIREITO 
CIVIL E SINALIZOU PRóXIMOS PASSOS DA MOBILIZAçãO NACIONAL

Representantes da Arpen-Brasil estiveram ao lado de órgãos do Governo e da 
sociedade civil em reunião promovida pela SDH em Brasília (DF)

Encontro marcou apresentação do 
planejamento estratégico dos órgãos 
do Governo para implementar o com-
bate ao subregistro a partir de 2015

“Avançamos muito no 
combate ao subregistro 
no País, pois fizemos 
ações em parceria com 
diversos atores da so-
ciedade e contamos 
com o apoio das enti-
dades de cartórios que 
sempre estiveram ao 
nosso lado”, 
Marco Antônio Juliatto, 
coordenador do Comitê 
Gestor Nacional

de Condições Estruturantes foram 
destacadas a instituição do Cadas-
tro Nacional de Serventias (CNS), 
matrícula única, , unidades interli-
gadas, padronização dos campos 
das certidões, papel de segurança, 
nova normatização da DNV e os 
avanços na implantação do SIRC. 

Para o planejamento do próximo 
ano, que será desenvolvido em um 

Seminário no mês de agosto em 
Brasília (DF), estão previstas metas 
para o combate ao subregistro 
indígena e nas regiões de frontei-
ras secas, a retomada da semana 
nacional de combate ao subregistro 
de nascimento, o estímulo à im-
plantação de unidades do Registro 
Civil em todos os municípios e de 
mecanismos que possibilitem a sua 
sustentabilidade, ampliação das 
unidades interligadas e, o início da 
implantação do cronograma do 
Sistema Integrado do Registro Civil 
(SIRC) nos Estados brasileiros.



Brasília (DF) – A implantação do 
projeto do Sistema de Informações 
do Registro Civil (SIRC) terá início por 
meio do módulo óbito para os regis-
tradores civis brasileiros. Uma vez que 
ainda não houve a sanção presiden-
cial para a efetivação do projeto e já 
exista legislação em vigor tratando da 
remessa dos óbitos pelos cartórios ao 
Governo Federal, a nova sistemática 
será colocada em funcionamento em 
substituição à remessa ao sistema 
Sisobi.

Em reunião realizada no dia 13 
de março na sede da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH), em Brasília (DF), que 
contou com a presença de represen-
tantes de diversos ministérios e de 
diretores da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil) a nova sistemática foi 
apresentada pelos integrantes do 
Subcomitê III, que trata das condi-
ções estruturantes do projeto.

Dois novos grupos de trabalho, 
com previsão de se reunirem nos pró-
ximos meses tratarão desta implanta-
ção: um deles voltado às implemen-
tações técnicas, enquanto o outro 
estará voltado às questões legais. 
“Temos uma demanda muito grande 
do Tribunal de Contas da União (TCU) 
quanto ao pagamento de pensões 
incorretas e precisamos dar uma 
sinalização de que o projeto poderá 
solucionar este problema o quanto 
antes”, disse o diretor de Promoção 
de Direitos Humanos da SDH, Marco 
Antônio Juliatto.

A iniciativa utilizará equipes que já 
estão mobilizadas para o projeto. “Es-
tamos com equipes mobilizadas para 
o projeto e que, no momento, estão 
com suas tarefas suspensas, correndo 
o risco de serem desmobilizadas”, 
disse Juliatto. “Na próxima semana 
haverá uma reunião com os asses-
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“Temos uma deman-
da muito grande do 
Tribunal de Contas 
da União (TCU) quan-
to ao pagamento de 
pensões incorretas e 
precisamos dar uma 
sinalização de que o 
projeto poderá solu-
cionar este problema 
o quanto antes”, 
Marco Antônio Juliat-
to, diretor de Promo-
ção de Direitos Huma-
nos da SDH

sores do Ministério da Justiça (MJ) 
para levarmos a eles as especificações 
e a sanção deste grupo quanto ao 
projeto SIRC para que ele seja levado 
à sanção presidencial”, explicou.

Durante o encontro foram abor-
dadas ainda as definições quanto 
ao planejamento de implantação do 
SIRC, que por sua vez foram tratadas 
em oficina realizada em outubro do 
ano passado em Brasília. Nela, foram 
definidos os compromissos e as 
funções de cada um dos ministérios 
e órgãos públicos que compõe o 
projeto.

Papel de Segurança nacional
Com relação aos decretos do MJ 

que instituirão os requisitos mínimos 
de segurança para a implementação 
do papel de segurança nacional, uma 
nova minuta com as especificações 
do papel em anexo será remetida 
pelo ministério ‘as entidades de 
classe para que haja a definição final 
quanto ao texto. Logo em seguida à 

publicação, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) editará Provimento regu-
lamentando a implantação no País.

“Migramos de um sistema pú-
blico, via Casa da Moeda, para um 
sistema privado, feito em parceria 
com o Poder Público via fiscalização 
do CNJ, que funciona há cerca de 
nove anos no Estado de São Paulo”, 
disse José Marcelo Tossi, juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Justiça. 
“O sistema Infopel já está em pleno 
funcionamento há um ano, pois 
se trata de um modelo sustentável 
e que viabiliza o projeto em longo 
prazo, que é o que estamos buscan-
do aqui”, disse Luis Carlos Vendramin 
Júnior, vice-presidente da Arpen-Brasil 
e da Arpen-SP.

Além de Vendramin, estiveram 
presentes o presidente da Arpen
-Brasil, Ricardo Augusto de Leão, 
o vice-presidente da Arpen-Brasil, 
Calixto Wenzel, do Rio Grande 
do Sul, o secretário da entidade, 
Dante Ramos Júnior, do Paraná, o 
diretor de relações nacionais, José 
Emygdio de Carvalho Filho, de São 
Paulo, além de representantes de 
Alagoas e Paraíba que estiveram 
reunidos na sede da entidade no 
dia anterior.

Integrantes da diretoria da Arpen-SP e 
da Arpen-Brasil participam de reunião 
interministerial em Brasília



A partir de 2014 as pesquisas 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) vão diferenciar 
o sexo nas coletas de informações 
dos Cartórios de Registro Civil 
relativas ao casamento. Até então 
as questões pressupunham que os 
sexos dos cônjuges eram opostos 
e a partir deste ano haverá possi-
bilidade de escolher o gênero nas 
respostas que os cartórios fornecem 
trimestralmente ao órgão.

A decisão foi informada pelo che-
fe estadual do IBGE no Rio Grande 
do Sul, José Renato Braga de Almei-
da, a partir de um pedido do presi-
dente da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil), Ricardo Augusto de 
Leão, em 25 de fevereiro de 2014.

A ideia partiu da Arpen-RS, 
presidida por Joana Malheiros, que 
submeteu o pleito à Arpen-Brasil. 
A Arpen-Brasil reiterou a solicitação 
da entidade gaúcha, baseada no 
Princípio Constitucional de Igual-
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dade, 5º artigo da Constituição 
Federal: “todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer 
natureza”.

Ainda segundo solicitação da Ar-
pen-Brasil, “não é crível que o IBGE 
deixe de consignar estatisticamente 
essa realidade social e de tamanha 

importância”. Segundo o Chefe 
Estadual do Rio Grande do Sul, “no 
ano de 2014 já encontra-se imple-
mentado no sistema de entrada de 
dados da Pesquisa do Registro Civil 
a coleta das informações referentes 
a casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo”.


