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Queridos colegas, amigos e amigas do Registro Civil Brasileiro.
Agradeço a todos vocês pela confiança. Agradeço aos cole-

gas que compõe a chapa, que se dispuseram, ao meu lado, a 
pegar no pesado e trabalhar em prol do Registro Civil Brasileiro. 
Agradeço a diretoria que se despede e peço que sigam traba-
lhando como sempre, desta vez ao meu lado.

Vamos estar à altura do desafios, dos problemas e do futuro 
do Registro Civil Brasileiro.

uma de minhas preocupações ao montar esta diretoria foi a 
de prestigiar o maior número possível de estados. 

Em todas as portas que bati, encontrei registradores dispos-
tos ao trabalho institucional. A nova diretoria tem colegas de 
13 estados: paraná, Rio de Janeiro, são paulo, Minas Gerais, 
Amazonas, Alagoas, Bahia, pernambuco, Goiás, santa Catarina, 
Ceará, Rio Grande do sul e Espírito santo.

A Arpen Brasil conta também com a voz dos presidentes de 
cada uma das arpens estaduais, que serão sempre chamados a 
participarem das decisões.

Temos outra força interna, que devemos e pretendemos ex-
plorar como nunca: nosso corpo de ex-presidentes, líderes que 
construíram o que somos hoje e que devem seguir nos auxilian-
do: Calixto Wenzel, paulo Alberto Risso de souza, José Emygdio 
de Carvalho Filho, Jaime Alencar Araripe, oscar paes de Almeida 
Filho, Nino Canani, Carlos José Ribeiro de Castro e, claro, Ri-
cardo Augusto de leão, cuja brilhante atuação à frente desta 
entidade fez do paraná um porto seguro para o Registro Civil 
Brasileiro.

Tenho orgulho de exercer a presidência, mas quero ressaltar 
que somos todos responsáveis pelas deliberações que nos con-

duzirão. ouvindo todos, encontraremos as soluções para nossos 
projetos e, para os nossos problemas.

Há mais de um século o Registro Civil Brasileiro assumiu o 
papel de garantir a plena cidadania à população brasileira. 

por meio da segurança jurídica, qualificação pessoal e fé pú-
blica emprestada a nós pelo poder público temos cumprido fiel-
mente esta tarefa. 

Nós acreditamos que a forma de nossos atos é um instrumen-
to poderoso para o bem das pessoas e de nossas comunidades, 
garantindo às mais longínquas comunidades do país o acesso a 
direitos que o estado jamais seria capaz de proporcionar. somos 
o braço mais distante, mais fiel e mais qualificado do estado 
brasileiro.

A Arpen Brasil é a rocha firme na defesa deste ideal. Em um 
mundo cada vez mais fragmentado, virtual, da hiperconexão, 
das relações fugazes e tecnologias disruptivas, onde todos são 
donos da verdade virtual das mídias sociais, os cartórios de Re-
gistro Civil são a ponta firme que atende e soluciona as deman-
das da população brasileira.

Graças ao trabalho hercúleo dos seus últimos presidentes 
esta casa agora é mais ampla. Ricardo e Calixto navegaram em 
águas tormentosas para que a Arpen Brasil chegasse unida a 
este momento. percorreram este país continental reativando e 
inaugurando arpens estaduais e conclamando colegas para que 
se juntassem ao esforço de colocar o Registro Civil em seu de-
vido lugar.

por isso, nós temos presentes aqui tantos rostos novos, irma-
nados para o fortalecimento de nossa atividade.

E agora, o que devemos fazer?
Em primeiro lugar, continuar o trabalho da atual diretoria, 

criando as arpens estaduais nas unidades da federação que ain-
da não estão instaladas, sem descuidar de regar a jovem germi-
nação das arpens estaduais recém criadas, apoiá-las, ouví-las, 
integrá-las a esta Arpen Brasil.

Muito se pede para a delegação de novas atribuições aos car-
tórios de Registro Civil. Eu também peço e não há pessoas neste 
salão que não vejam esta iniciativa com bons olhos. Estamos em 
todos os locais, nos pontos mais distantes deste país e podemos 
atender o cidadão mais carente em quase todas as suas deman-
das de relação com o estado brasileiro.

podemos sim registrar os veículos automotores, como se faz 
brilhantemente há anos no estado do Rio Grande do sul. Já pro-
vamos que podemos emitir CpFs, nascimentos em maternidades 
e apostilamento de documentos. podemos mediar e conciliar 
conflitos.

podemos mais: podemos fazer passaportes, RGs, atuar como 

“Eu RECEBo DE VoCês A HoNRA QuE pARA 
MIM é A MáXIMA QuE posso TER CoMo 
REGIsTRADoR CIVIl: pREsIDIR A NossA QuERIDA 
ARpEN-BRAsIl E BusCAR ElEVAR NossA 
pRoFIssão NA BusCA Do BEM, pRoTEGER 
E FIsCAlIzAR A ATIVIDADE REGIsTRAl pARA 
pRoVER uM MElHoR sERVIço Ao CIDADão E à 
soCIEDADE BRAsIlEIRA”

Registro Civil: 
o berço da cidadania

EDIToRIAl
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correspondentes bancários – os correios decidiram fechar 325 
unidades no país e outras 685 deixarão de atender aos sábados 
– enquanto o Banco do Brasil fechará 402 agências. Nós não 
fecharemos nenhum cartório.

podemos emitir o documento único do cidadão – a hoje 
chamada identificação civil nacional do projeto de lei 1775 do 
Tribunal superior Eleitoral. podemos cadastrar os beneficiários 
da previdência social, do auxílio desemprego, do auxílio mater-
nidade.

podemos certificar aqueles que são realmente pobres e confe-
rir se estão aptos a integrarem os programas sociais do governo 
federal e com isso podemos dar nossa contribuição ao combate 
à corrupção sistêmica que assola nosso país.

podemos tudo isso e muito mais. 
Desde que estejamos unidos e sejamos competentes. 
Creio que está claro para todos os desafios externos que te-

mos. são gigantescos. para enfrentá-los precisamos de coesão, 
participação, dedicação e envolvimento. 

Acabou-se o tempo de perdemos força com brigas internas. 
somos seres humanos, e muitas vezes teremos pensamentos 
diferentes, mas é chegado o momento de aprender a conviver 
com as diferenças sem que estas se tornem inimizades. precisa-
mos gastar nossa energia com o inimigo certo. E ele não está 
entre nós. Juntos serem muito mais fortes.

precisamos ser competentes. Isso me parece tão cristalino 
como a água. 

só sobreviveremos neste mundo interconectado, hiperbólico, 
de serviços a um click se estivermos conectados em uma mesma 
plataforma de acesso ao cidadão. pouco importa aqui o que 
estará por trás – quais sistemas, quais estados, quais profissio-
nais – o que importa é que o cidadão interaja com o Registro 
Civil. E quem é o Registro Civil? somos nós. Nós temos que 
oferecer este serviço ao cidadão, de forma qualificada, célere, 
ágil e eficaz. 

se não o fizermos, podem ter certeza, outros farão. Já estão 
fazendo...

Nosso papel como líderes é conscientizar a todos de que só 
sobreviveremos se estivermos interconectados. o menor ponto 
fora da curva é capaz de prejudicar toda a classe.

Todos conhecemos o desafio da sustentabilidade do Registro 
Civil. Neste seara pretendemos trabalhar em duas frentes. uma 
emergencial e outra estratégica.

Na emergencial trabalharemos auxiliando os estados que ain-
da não possuem seus fundos de compensação, ou que os pos-
suem de forma simbólica, repassando baixos valores enquan-
to o montante principal é direcionado a outros órgãos – uma 

mostruosidade legislativa só possível em países onde interesses 
escussos se sobrepõem aos interesses da sociedade.

Nossa tarefa estratégica será a de trabalhar junto aos poderes 
constituídos um projeto de lei que enfrente a gratuidade que 
assola os registradores civis e ameaça os fundos constituídos. 
é preciso instituir critérios sólidos e coerentes para a concessão 
destes benefícios, que atinjam àqueles que realmente necessi-
tam. 

Este governo já se mostrou disposto a enfrentar este desafio 
do populismo brasileiro ao rever os critérios para a concessão 
dos inúmeros benefícios sociais governamentais. o próprio 
governo tem interesse em fazer um saneamento daqueles que 
precisam das bolsas sociais. Não quer dar gratuidade a todos. 
A crise atual mostrou que o Brasil não pode mais com este po-
pulismo desenfreado. o Registro Civil não pode mais com este 
populismo desenfreado. 

Vamos retomar o espaço junto ao conselho nacional de jus-
tiça. são eles os responsáveis por fiscalizar a justiça brasileira e 
precisam se posicionar sobre os critérios regulados para a con-
cessão da gratuidade, que afeta não só a atividade extrajudicial, 
mas também a própria justiça.

Eu recebo de vocês a honra que para mim é a máxima que 
posso ter como registrador civil: presidir a nossa querida Arpen 
Brasil e buscar elevar nossa profissão na busca do bem, proteger 
e fiscalizar a atividade registral para prover um melhor serviço ao 
cidadão e à sociedade brasileira.

Temos que ser fortes porque o momento nacional é grave. A 
corrupção exposta provoca um conflito entre os poderes, fra-
giliza as instituições e dá margem a elucabrações legislativas, 
como é o projeto de lei sobre o documento de identificação 
civil nacional.

Estejamos alertas, sejamos inteligentes, fiquemos unidos, pois 
a ameaça é imensa. 

Muita gente pensa que o futuro está definido e que pode ser 
previsto pelos astros. Alguns tentam mudar para um futuro de 
conforto jogando na loteria.

segundo o matemático Alan Kay, 
vencedor do prêmio Turing, a melhor 
forma de prever o futuro é criá-lo.

é o que eu penso. Vamos criar! Va-
mos construir o futuro do Registro Civil 
Brasileiro.

Muito obrigado!

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente da Arpen-Brasil
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Brasília (DF) – Visando debater impor-
tantes temas relacionados ao Registro Civil 
brasileiro, os presidentes do Instituto do 
Registro Civil das pessoas Naturais do Esta-
do do paraná (Irpen-pR), Arion Toledo Ca-
valheiro Júnior, que assumiu a presidência 
da Associação Nacional dos Registradores 
de pessoas Naturais (Arpen-Brasil), e o ex
-presidente, Calixto Wenzel, cumpriram im-
portantes agendas em Brasília (DF).

No início do mês de março, logo após a 
posse de osmar serraglio no Ministério da 
Justiça, ambos estiveram na sede do órgão, 
acompanhados pelo presidente da Associa-
ção dos Registradores de pessoas Naturais 
do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Ramos 
Corrêa luiz, e do deputado federal Julio lo-
pes (pp/RJ). Na oportunidade debateu-se o 
projeto ofício da Cidadania, assim como o 
registro de presidiários no país. “A recepti-
vidade do ministro da Justiça ao projeto foi 
enorme e acredito que podemos avançar 
muito nesta ação do registro civil”, disse.

No dia 15 de fevereiro, a reunião se deu 
com a presidente do supremo Tribunal Fe-
deral (sTF), ministra Cármen lúcia, na qual 
o deputado Júlio lopes apresentou seu 
projeto do ofício da Cidadania.

Estiveram presentes o presidente da enti-
dade nacional, Calixto Wenzel, o presiden-
te da Associação dos Registradores de pes-
soas Naturais do Estado do Rio de Janeiro 
(Arpen-RJ), Eduardo Corrêa, o presidente 

da Associação dos Registradores de pesso-
as Naturais do Estado de Goiás (Arpen-Go), 
Matheus silva, e o ex-presidente da entida-
de goiana, Rodrigo oliveira, acompanhados 
pelo deputado federal Júlio lopes (pp-RJ).

Em janeiro, Arion Toledo Cavalheiro Júnior 
e Calixto, Wenzel participaram de reunião de 
continuidade aos debates em torno da sus-
tentabilidade no Registro Civil Nacional em 
encontro com o Comitê de Trabalho do sIRC. 

o encontro seguinte se deu com a pro-
curadora Ana zorzenon Goulart Villela, 

Arpen-Brasil debate temas do Registro 
Civil com autoridades em Brasília
REuNIõEs No MINIsTéRIo DA JusTIçA, sTF, sIRC E MINIsTéRIo 
púBlICo FEDERAl MARCAM AçõEs DA ENTIDADE EM JANEIRo

NACIoNAl

Reunião no Ministério da Justiça avançou no projeto do Ofício da Cidadania, que 
permitirá uma maior gama de serviços no balcão do Registro Civil

membro do Conselho Nacional do Minis-
tério público (CNMp). Na reunião com a 
representante do Mp, foi levada a respos-
ta da Arpen-BR ao ofício recebido sobre o 
Acordo de Cooperação Técnica firmado em 
2011, relativo ao registro de indígenas, jun-
tamente com relatórios enviados pelo Irpen
-pR, pelo sindicato dos oficiais de Registro 
Civil de Minas Gerais (Recivil) e da Associa-
ção dos Registradores de pessoas Naturais 
do Amazonas (Arpen-AM).

Arion aproveitou a ocasião para levar al-
guns exemplares da Revista do Irpen que 
contém matérias sobre o projeto Irpen na 
Comunidade, e também fez um convite para 
que a procuradora acompanhe o Instituto 
em uma das visitas que serão feitas neste se-
mestre, a partir de maio. “Foi fundamental a 
reunião com a Dra. Ana, pois assim abrimos 
um importante canal de comunicação com 
o CNMp”, afirmou o presidente.

“A receptividade do ministro 
da Justiça ao projeto foi 
enorme e acredito que 
podemos avançar muito nesta 
ação do registro civil”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR

A ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, recebeu registradores civis para debater 
temas vitais para o futuro da atividade
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Brasília (DF) - Foi realizada no dia 7 de 
março a cerimônia de posse dos ministros 
da Justiça e segurança pública, osmar ser-
raglio, e das Relações Exteriores, Aloysio 
Nunes Ferreira, no palácio do planalto, em 
Brasília (DF). o presidente do Instituto de 
Registro Civil das pessoas Naturais (Irpen/
pR), Arion Toledo Cavalheiro Júnior compa-
receu à cerimônia que empossou o primei-
ro homenageado com a Comenda pinhão 
do paraná no Ministério da Justiça.

Em seu discurso o presidente da Repú-
blica, Michel Temer enfatizou que a tarefas 
dos ministros recém-empossados. “sejam 
bem-vindos! Vocês terão a tarefa enorme 
de recolocar o Brasil no rumo do desen-
volvimento. é enorme também a vontade 
coletiva de acertar, já demos passos impor-
tantes e os resultados começam a aparecer. 
Na economia as coisas começam a respirar, 
portanto, juntos continuaremos esta cami-
nhada”, destacou.

o presidente ainda destacou a parceria 
entre o Executivo e o legislativo. “Estejam 
certos de contar com o apoio integral do 
Governo e especialmente da sociedade 
brasileira. Nem preciso dizer do Congresso 

Nacional, porque este, com o aplauso ex-
traordinário que oferece a vocês, revelará 
todo o apoio que continuará a dar ao lon-
go do tempo. sucesso!”.

Michel Temer citou ainda que o novo 
ministro da Justiça dará continuidade ao 
plano Nacional de segurança, lançado este 
ano pelo Governo Federal. o projeto é uma 
das responsabilidades do Ministério da Jus-
tiça, assim como a Força Nacional de segu-
rança, a polícia Federal e o Departamento 
penitenciário Nacional. Já, Aloysio Nunes 
terá como atribuição “promover a universa-
lização das nossas relações internacionais”.

Além dos presidentes do senado, Eunício 
oliveira (pMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), ministros de Estado, deze-
nas de senadores e deputados acompanha-
ram a posse. Também prestigiaram o evento 
atuais ministros do governo e o ex-ministro 
da Justiça, Alexandre de Moraes, atual mi-
nistro do supremo Tribunal Federal (sTF).

o vice-presidente da Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (Ano-
reg/BR), Cláudio Marçal Freire, e o diretor 
João Norberto França Gomes prestigiaram 
o evento.

Irpen comparece à posse dos novos 
ministros de Estado do Brasil
ARIoN TolEDo CAVAlHEIRo JúNIoR pREsTIGIou A possE DE osMAR sERRAGlIo No MINIsTéRIo 
DA JusTIçA. AloÍsIo NuNEs FERREIRA é EMpossADo No MINIsTéRIo DAs RElAçõEs EXTERIoREs

NACIoNAl

Osmar Serraglio assume o Ministério da Justiça do Brasil após destacada atuação no Congresso Nacional

“Estejam certos de contar com 
o apoio integral do Governo 
e especialmente da sociedade 
brasileira”

Michel Temer, presidente da República

O presidente do Irpen/PR ao lado do novo 
ministro da Justiça do Brasil
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A vida ficou mais simples para as cerca de 
8 mil crianças que todo ano são registradas 
sem o nome do pai no Estado do paraná. 
Desde janeiro deste ano já é possível reali-
zar o reconhecimento da paternidade so-
cioafetiva - quando o vínculo não é biológi-
co, mas a pessoa estabelece laços afetivos 
de paternidade com a criança - direto nos 
Cartórios de Registro Civil do Estado, sem a 
necessidade de contratação de advogado e 
autorização judicial.

A novidade foi possibilitada pela edição 
do provimento nº 264 da Corregedoria Ge-
ral da Justiça do Estado, que reconheceu 
a igualdade da “verdade afetiva” perante a 

“verdade sanguínea”, deixando o reconhe-
cimento mais rápido e econômico para a 
família e para o Judiciário. A autorização se-
gue jurisprudência recente do supremo Tri-
bunal Federal (sTF) que reconheceu a igual-
dade dos vínculos afetivos e sanguíneos.

logo no mês de fevereiro a primeira 
criança já foi beneficiada pela nova regra. 
é a filha do casal Maria Verônica Mees e 
Maísa Tereza Manzi, que passou a ter o 
nome de ambas na certidão de nascimen-
to. Este foi o primeiro reconhecimento de 
paternidade socioafetiva feito no Estado, 
mais precisamente no cartório de Registro 
Civil de Colombo, administrado pela oficial 
Elizabete Regina Vedovatto, que detalhou 
como ficará a certidão da criança a partir 
de agora. “Ela (criança) vai ter os nomes 
das duas mães e, se tiver o pai biológico, 
vai constar o nome dele também, mas não 
vai identificar quem é a mãe biológica e 
quem não é”, disse a oficial.

Já as mães não se contiveram de alegria 
pela conquista. “sentimento é de pura emo-
ção, porque ela (criança) sempre nos pediu 
isso (reconhecimento de paternidade), por 

isso é uma vitória muito grande e muito 
especial para os casais homoafetivos”, dis-
se Verônica. Maísa destacou o que é mais 
importante num relacionamento entre pais 
e filhos. “para a criança o importante é o 
amor, por isso este tipo de possibilidade 
é uma vitória. um avanço do nosso país 
e uma abertura de caminhos”, destacou.

A nova opção também agradou ao poder 
Judiciário do Estado. para o juiz de Direito 
supervisor do Núcleo de Conciliação das Va-
ras de Família de Curitiba, André Carias de 
Araújo, o reconhecimento feito em cartório 

Cartórios do Paraná passam a reconhecer 
a paternidade socioafetiva sem a via judicial
EsTADo ToRNA EQuIVAlENTE A pATERNIDADE soCIoAFETIVA à sANGuÍNEA. pRIMEIRo 
RECoNHECIMENTo FoI REAlIzADo EM FEVEREIRo, No MuNICÍpIo DE ColoMBo

JuRÍDICo

“podendo ser feito em cartório 
desburocratiza toda essa 
questão, permite que isso seja 
feito de forma mais célere e 
sem grandes empecilhos”

André Carias de Araújo, juiz de Direito 
Supervisor do Núcleo de Conciliação 
das Varas de Família de Curitiba

“para a criança o importante 
é o amor, por isso este tipo de 
possibilidade é uma vitória. um 
avanço do nosso país e uma 
abertura de caminhos”

Maísa Tereza Manzi
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“Trata-se de mais uma 
contribuição dos cartórios para 
o processo de desburocratização 
da vida das pessoas, tornando 
um procedimento longo 
e custoso mais fácil, ágil e 
econômico para o cidadão”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR

vai tornar o processo mais rápido e descom-
plicado. “é um ganho. Busca-se com uma 
norma como essa proteger o interesse das 
crianças e dos adolescentes. podendo ser 
feito em cartório desburocratiza toda essa 
questão, permite que isso seja feito de for-
ma mais célere e sem grandes empecilhos. 
Há um cumprimento daquela doutrina da 
proteção integral dos jovens”, detalhou.

Antes do provimento, a criança que 
não possuísse registro paterno, mas cujo 
pai afetivo quisesse reconhecê-la, deve-
ria ingressar com pedido na Justiça. Ago-
ra, quem quiser fazer o reconhecimento, 
poderá proceder com o reconhecimento 
espontâneo da paternidade socioafetiva 
perante o oficial de cartório mediante a 
apresentação de documento de identifica-
ção com foto e certidão de nascimento do 
filho, em via original ou cópia autenticada.

“Trata-se de mais uma contribuição dos 
cartórios para o processo de desburocra-
tização da vida das pessoas, tornando um 
procedimento longo e custoso mais fácil, 
ágil e econômico para o cidadão, pois bas-
ta se dirigir ao cartório e realizar o reco-
nhecimento da paternidade socioafetiva”, 
explica Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Instituto de Registro Civil das 
pessoas Naturais do paraná (Irpen/pR). 

Caso o filho a ser reconhecido tenha me-
nos de 18 (dezoito) anos de idade, deverá 
o oficial colher a autorização da mãe. Na 
hipótese do filho a ser reconhecido ter 18 
(dezoito) anos ou mais, o reconhecimento 
dependerá apenas da concordância por 
escrito deste, perante o próprio oficial de 
Registro Civil de pessoas Naturais.

Esta autorização também poderá ser 
aplicada às famílias formadas por casais 
homoafetivos, aos casos de parentalidade 
múltipla, bem como às hipóteses de ado-
ção unilateral.

Além do paraná, outros seis Estados bra-
sileiros regulamentaram a possibilidade do 
reconhecimento de paternidade direto em 
Cartório de Registro Civil: Maranhão, per-
nambuco, Ceará, santa Catarina, Amazo-
nas e Mato Grosso do sul.

A Câmara dos Deputados analisa a propos-
ta de Emenda à Constituição (pEC) 255/16, 
do deputado Roberto de lucena (pV-sp), 
para incluir no texto constitucional a re-
gulamentação das funções notariais e de 
registro como funções essenciais à Justiça.

A proposta define essas atividades como 
essenciais para conferir autenticidade, pu-
blicidade, segurança e eficácia dos negó-
cios jurídicos. Além disso, dispõe que o 
ofício de notários e registradores será exer-
cido em caráter privado por delegação do 
poder público.

o texto também exige concurso público 
para o ingresso na carreira de notarial e de 
registro.

segundo o autor, a falta de regulamenta-
ção tem resultado em interpretações diver-
gentes sobre o limite da competência dos 
serviços notoriais, bem como o provimento 

Proposta insere regulamentação 
de cartórios na constituição
A pRoposTA DEFINE EssAs ATIVIDADEs CoMo 
EssENCIAIs pARA CoNFERIR AuTENTICIDADE, puBlICIDADE, 
sEGuRANçA E EFICáCIA Dos NEGóCIos JuRÍDICos

de seus cargos. “ A pEC tornará as deci-
sões do Conselho Nacional de Justiça mais 
condizentes com a realidade e contribuirá 
para diminuir o número de processos en-
caminhado ao supremo Tribunal Federal”, 
justificou.

TRAMITAçãO
A proposta será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) quanto à admissibilidade. Caso seja 
aprovada, será examinada por uma comis-
são especial criada especialmente para essa 
finalidade. Em seguida, será votada em 
dois turnos pelo plenário.

saiba mais sobre a tramitação de pECs
Íntegra da proposta: PEC-255/2016 

Fonte: Câmara Notícias

NACIoNAl
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Leia a íntegra do Provimento 264/16
RECoNHECIMENTo DE pATERNIDADE soCIoAFETIVA DIRETAMENTE 
Nos CARTóRIos DE REGIsTRo CIVIl Do pARANá

JuRÍDICo

Provimento Nº264
SEI Nº 0102975-68.2016.8.16.6000
 
o Des. EUGÊNIO ACHILLE GRANDINETTI, 
Corregedor-Geral da Justiça, nos usos de 
suas atribuições legais; e
 
CONSIDERANDO a proteção constitucio-
nal da família, alçada como base da socie-
dade (art. 226, da Constituição da Repú-
blica);
CONSIDERANDO a garantia constitucio-
nal dada à paternidade responsável e ao 
planejamento familiar, instrumentos de 
realização dos direitos de crianças e ado-
lescentes;
CONSIDERANDO a garantia constitucio-
nal da convivência familiar e comunitária 
conferida às crianças e adolescentes (art. 
227, da Constituição da República), consi-

derados requisitos essenciais da formação 
psicológica do sujeito;
CONSIDERANDO o pacífico reconheci-
mento da doutrina e da jurisprudência da 
chamada paternidade socioafetiva, assim 
considerada aquela derivada do afeto e 
das relações sociais desenvolvidas entre os 
sujeitos considerados no âmbito da convi-
vência familiar;
CONSIDERANDO as reiteradas decisões 
do superior Tribunal de Justiça reconhe-
cendo a socioafetividade como forma de 
vínculo familiar (REsp 1401719/MG. Rel. 
Min NANCY ANDRIGHI);
CONSIDERANDO a elevação do princípio 
da afetividade como pedra basilar do direi-
to de família, de onde derivariam todos os 
demais princípios e relações familiares;
CONSIDERANDO a realidade social brasi-
leira, em que muitas crianças e adolescen-

tes têm negado o seu direito de filiação por 
não ter conhecimento do pai biológico, 
mas que são criadas por alguém como ver-
dadeiros filhos;
CONSIDERANDO a ausência de hierar-
quia entre os tipos de filiação, marcada-
mente entre aquelas derivadas do vínculo 
biológico, civil e socioafetivo;
CONSIDERANDO os provimentos nº 12, 
16, e 26, do Conselho Nacional da Justiça, 
que impõem a facilitação do reconheci-
mento de paternidade;
CONSIDERANDO a necessidade de regis-
tro dos atos voluntários de reconhecimento 
de paternidade, nos termos do art. 10, II, 
do Código Civil Brasileiro;
CONSIDERANDO as recentes decisões 
das Cortes nacionais acerca dos casais ho-
moafetivos, e das hipóteses de multiparen-
talidade;
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RESOLVE:
 
Art. 1º. Autorizar o reconhecimento es-
pontâneo da paternidade socioafetiva 
pelos oficiais do Registro Civil de pessoas 
Naturais no âmbito do Estado do paraná.
 
Art. 2º. o interessado poderá proceder 
com o reconhecimento espontâneo da 
paternidade socioafetiva, perante o oficial 
de Registro Civil de pessoas Naturais, me-
diante a apresentação de documento de 
identificação com foto e certidão de nas-
cimento do filho, em via original ou cópia 
autenticada.
§1º o oficial deverá proceder minuciosa ve-

rificação da identidade do interessado 
que perante ele comparecer, mediante 
coleta, no termo próprio, conforme 
modelo anexo a este provimento, de 
sua qualificação e assinatura, além de 
rigorosa conferência de seus documen-
tos pessoais.

§2º Em qualquer caso, o oficial, após con-
ferir o original, manterá em arquivo 
cópia do documento de identificação, 
certidão de nascimento, bem como do 
termo assinado por todas as partes.

§3º Constarão do termo, além dos dados 
do requerente, os dados da genitora e 
do filho.

§4º Caso o filho a ser reconhecido tenha 
menos de 18 (dezoito) anos de idade, 
deverá o oficial colher a assinatura da 
genitora registral.

§5º Na hipótese do filho a ser reconhecido 
ter 18 (dezoito) anos ou mais, o reconhe-
cimento dependerá apenas de anuência 
por escrito deste, perante o próprio ofi-
cial de Registro Civil de pessoas Naturais.

§6º A anuência do tanto do filho quanto da 
genitora apenas poderá ser feita pelo 

Qualificação completa da pessoa que 
comparece para reconhecer o(a) filho(a) 
(nome completo, nacionalidade, natura-
lidade, data de nascimento, estado civil, 
profissão, RG, CpF, endereços, telefones 
e filiação, com especificação dos nomes 
completos dos genitores para constar 
como avós conhecidos):

Dados para identificação do(a) filho(a) 

(nome completo, indicação do ofício de 
Registro de pessoas Naturais em que foi re-
alizado seu registro, nome da mãe, ende-
reços desta e do(a) filho(a), telefones, etc.)

DEClARo, sob as penas da lei, que a 
filiação socioafetiva por mim afirmada é 
verdadeira e que RECoNHEço meu(mi-
nha) filho(a) socioafetivo(a) acima identi-
ficado(a) em caráter IRREVoGáVEl, bem 
como que não tramita qualquer ação 

judicial qualquer ação judicial relativa à 
paternidade do(a) mesmo(a).
por ser expressão da verdade, firmo o 
presente termo.

local
data 
Assinaturas

pessoa que vai reconhecer Filho(a) 
maior ou responsável

oficial de Registro Civil de pessoas Na-
turais, não se admitindo o reconheci-
mento ainda que com reconhecimento 
de firma.

§7º Na falta da genitora do menor de 18 
(dezoito) anos, ou nos casos em que a 
manifestação de anuência for impossí-
vel por esta ou o filho a ser reconhe-
cido, o pedido de reconhecimento da 
paternidade socioafetiva deverá ser for-
mulado por via judicial.

 
Art. 3º. A fim de efetuar o reconhecimen-
to da paternidade socioafetiva, o interes-
sado poderá, facultativamente, compa-
recer a ofício de Registro Civil de pessoas 
Naturais diverso daquele em que lavrado 
o assento natalício do filho, apresentando 
cópia da certidão de nascimento deste, 
ou informando em qual serventia foi rea-
lizado o respectivo registro e fornecendo 
dados para a induvidosa identificação do 
registrado, nos termos do art. 6º, §2º, do 
provimento nº 16, do Conselho Nacional 
da Justiça.
 
Art. 4º. sempre que o oficial de Registro 
Civil de pessoas Naturais, ao atuar nos ter-
mos deste provimento, suspeitar de fraude, 
falsidade ou má-fé no ato de reconheci-
mento, não praticará o ato de registro, 
submetendo o caso imediatamente ao ju-
ízo competente, explicitando, por escrito, 
os motivos da suspeita.
 
Art. 5º. Efetuado o reconhecimento de 
filiação socioafetiva, o oficial da serventia 
em que se encontra lavrado o assento de 
nascimento procederá com sua averbação, 
independente de manifestação do Repre-
sentante do Ministério público ou de de-
cisão judicial.

 
parágrafo único. A notícia da averbação do 
reconhecimento da paternidade socioafe-
tiva não constará nas certidões, salvo nos 
casos em que for autorizado o inteiro teor.
 
Art. 6º. A sistemática do presente provi-
mento não poderá ser utilizada nos casos 
em que o reconhecimento da paternidade 
socioafetiva já tenha sido judicializada, ra-
zão pela qual constará, ao final do termo, 
declaração da pessoa interessada, sob as 
penas da lei, de que isto não ocorreu.
 
Art. 7º. o reconhecimento espontâneo da 
paternidade socioafetiva não obstaculiza a 
discussão judicial sobre a existência de vín-
culo biológico, ou, meramente, a ação para 
conhecimento da origem genética.
 
Art. 8º. o reconhecimento espontâneo da 
paternidade socioafetiva é irrevogável e ir-
retratável.
 
Art. 9º. Este provimento aplica-se, no que 
couber, às famílias formadas por casais 
homoafetivos, aos casos de parentalidade 
múltipla, bem como às hipóteses de ado-
ção unilateral.
 
Art. 10. Deverão ser observadas as nor-
mas legais referentes à gratuidade de atos.
 
Art. 11. Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.
 
publique-se.
Cumpra-se.

Curitiba, 6 de dezembro de 2016.
 

Des. EUGÊNIO ACHILLE GRANDINETTI
Corregedor-Geral da Justiça

ANEXO ÚNICO
TERMO DE RECONHECIMENTO DE FILIAçãO SOCIOAFETIVA
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TJ-PR suspende provimento 264/16 
até manifestação do órgão especial
AlEGAção é QuE NoRMA Não pAssou poR ApRoVAção No CoNsElHo DA MAGIsTRATuRA. 
MAGIsTRADA DECIDE soBRE RECoNHECIMENTo EM AssENTo CoM pAI REGIsTRáRIo.

JuRÍDICo

Curitiba, 21 de março de 2017.
Ofício-Circular nº 26/2017 
SEI nº 0102975-68.2016.8.16.6000
 
Assunto: 
suspensão do provimento nº 264/2016 
 
senhores Magistrados, senhores Juízes Au-
xiliares da Corregedoria-Geral da Justiça e 
Assessores Correcionais, senhores Registra-
dores Civis do Estado do paraná,

Cientifico-os da suspensividade do provi-
mento nº 264/2016, de 6.12.2016, que re-
gulamentou o reconhecimento voluntário 
e extrajudicial da paternidade socioafetiva, 
até ulterior deliberação do Conselho da 
Magistratura. para melhores esclarecimen-
tos, encaminho-lhes cópia da decisão pro-
ferida no sEI supracitado.

DECISãO
sEI no 0102975 68.2016.8.16.6000 
Vistos, etc. 

1. Avoquei. 

2. Cuida se de expediente voltado à regula-
mentação do reconhecimento voluntário da 
paternidade socioafetiva perante os oficiais 
de Registro Civil, iniciado por provocação do 
Instituto Brasileiro de Direito de Família – IB-
DFAM, que resultou na expedição do provi-
mento no 264 da Corregedoria Geral de Jus-
tiça do Estado do paraná (evento 1595315). 

3. A par da nobreza das razões sociais, 
jurídicas e humanas que justificaram a 
edição do provimento no 264, datado de 
6.12.2016, têm se que o ato normativo foi 
expedido sem observância das formalida-

des que lhe são inerentes, porquanto es-
tabeleceu normas de serviço correlatas ao 
serviço de Registro Civil das pessoas Natu-
rais, autorizando o reconhecimento espon-
tâneo e direto da paternidade socioafetiva 
perante os registradores civis, sem ter sido 
submetido à apreciação do c. Conselho da 
Magistratura, nos termos do art. 125, XXIV, 
do Regimento Interno do Tribunal de Justi-
ça do paraná, in verbis: 

Art. 125. O Conselho da Magistratura 
possui função regulamentadora e discipli-
nar e tem o Órgão Especial como supe-
rior, competindo lhe: (...) 
XXIV   aprovar as “Normas Gerais da Cor-
regedoria da Justiça” (Código de Nor-
mas), dispondo a respeito da organiza-
ção e funcionamento dos serviços do foro 
judicial e extrajudiciais.
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Despacho
1. Trata-se de expediente em que Giovana Manfron da Fonseca Maniglia, 
agente delegada do serviço distrital de Barreirinha, consulta este juízo acerca da 
aplicabilidade do provimento CGJ n° 264, de 06.12.2016, nas hipóteses em que há 
pai registrado no assento de nascimento e, em caso positivo, se é imprescindível a 
anuência do pai registral para que terceiro proceda ao reconhecimento de filiação 
socioafetia.

pois bem, o provimento CGJ n° 264, de 06.12.2016, regulamentou o reconheci-
mento espontâneo da paternidade socioafetiva diretamente perante os oficiais de 
Registro Civil de pessoas Naturais no âmbito do Estado do paraná.

A leitura das razões que levaram à edição do provimento CGJ n° 264, de 
06.12.2016, por si só, faz crer que o mesmo deve ser aplicado somente às hipóte-
ses em que a pessoa não possua a figura do genitor registrado em seu assento de 
nascimento.

Todavia, não fosse por isso, sabe-se, havendo o registral, surgem muitas variáveis 
a serem analisadas, as quais podem levar a conclusões diversas e cuja verificação, no 
entender deste juízo, não se mostra viável na esfera administrativa, pois podem, in-
clusive, demandar extensa produção probatória por envolver interesses conflitantes.

por exemplo, uma genitora e seu companheiro podem comparecer à serventia de 
registro civil pretendendo reconhecer a filiação socioafetiva deste com o filho daque-
la, alegando que o pai biológico abandonou o menor. por sua vez, o genitor pode 
alegar que o filho está sofrendo alienação parental pela mãe e, quiçá, questionar a 
real existência do vínculo socioafetivo entre a criança e o companheiro da genitora.

Ademais, questões como ocorrência de alienação parental, guarda, alimentos, 
entre outras, podem até mesmo estar sendo discutidas na esfera judicial, já que o 
art. 6 do provimento CGJ n° 264/2016 determina sua inaplicabilidade apenas às hi-
póteses em que o reconhecimento da filiação socioafetiva tenha sido judicializado.

portanto, no entender deste juízo, embora não haja previsão expressa neste sen-
tido, não se aplica o provimento CGJ n° 264/2016 às hipóteses em que a criança 
possui pai registral, seja ele pai biológico ou não, devendo a parte interessada ser 
orientada a buscar a via judicial adequada caso queira ver reconhecido o vínculo 
socioafetivo alegado.

2. No entanto, tratando-se de questionamento que possui caráter de interesse geral 
no âmbito das serventias de foro extrajudicial do Estado do paraná, face o recente 
provimento editado pela CGJ, encaminhe-se a presente consulta à Corregedoria Ge-
ral de Justiça, considerando ademais o caráter normativo que a orientação poderá 
ter, nos termos dos itens 1.23.2 do Código de Normas.

Insira-se os presentes autos no sistema sEI e encaminhem-se à Corregedoria Geral 
de Justiça.

3. Dê-se ciência à agente delegada do serviço Distrital da Barreirinha, por meio do 
sistema mensageiro, de caráter pessoal, acerca desta decisão

Diligência necessárias

Curitiba, 13 de março de 2017

Gisele Lara Ribeiro
Juíza de Direito

Assim, o provimento no 264/2016 não 
tendo sido debatido nem aprovado pelo 
Conselho da Magistratura, mostra se ato 
irregular. 

4. por tais razões, determino a suspensão 
do provimento no 264/2016, de 6.12.2016, 
que regulamentou o reconhecimento, vo-
luntário e extrajudicial, da paternidade so-
cioafetiva, até ulterior deliberação do Con-
selho da Magistratura. 

5. por outro lado, considerando a comple-
xidade da matéria, é imprescindível que 
se abra debate perante os aplicadores das 
normas e os fiscalizadores dos atos. 

5.1. para tanto, oficie aos Juízes das Va-
ras de Família, da Infância e Juventude e 
de Registros públicos do Estado do paraná, 
aos Registradores Civis das pessoas Natu-
rais do Estado, ao Instituto de Registro Ci-
vil de pessoas Naturais do paraná   IRpEN e 
ao Ministério público do Estado do paraná, 
por meio do Centro de Apoio operacional 
das promotorias da Criança e do Adoles-
cente – CAop, com cópia do provimento 
264/2016 CGJ, para que se manifestem 
acerca da proposta contida no referido pro-
jeto de provimento, no prazo de 30 (trinta) 
dias, para o seu aperfeiçoamento. 

5.2. Eventuais propostas deverão ser encami-
nhadas, pelos magistrados, no presente sEI, 
para o qual terão acesso pelo prazo de 30 dias. 

6. Expeça se ofício circular, dando ciência 
da suspensividade a todos os magistrados 
e registradores civis do Estado do paraná, 
além dos Juízes Auxiliares da Corregedoria 
Geral de Justiça e Assessores Correcionais. 

7. Comunique se o c. Conselho Nacio-
nal de Justiça (pedido de providências no 
0002653 77.2015.2.00.0000). 

8. Comunique se a Associação dos Notários 
e Registradores do paraná   ANoREG pR, o 
Instituto de Registro Civil de pessoas Natu-
rais do paraná   IRpEN e o Instituto Brasileiro 
de Direito de Família – IBDFAM. 

9. Cópia do presente servirá como ofício. 

Curitiba, 20 de março de 2017. 

MÁRIO HELTON JORGE 
Corregedor da Justiça

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba
Vara de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial
Mensageiro
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Corregedoria do Paraná define 
emolumentos para registro e dissolução 
de união estável no Paraná
ANoREG/pR E IRpEN/pR MANIFEsTARAM-sE EM pRoCEDIMENTo 
EXARADo pElo óRGão CoRREICIoNAl Do poDER JuDICIáRIo

JuRÍDICo



15

DECISãO

I – Trata-se de expediente iniciado a partir 
do encaminhamento de oficio n° 08/2016 
e oficio n° 142/2016 – IRpEN, pela ANo-
REG/pR – Associação dos Notários e Regis-
tradores do Estado do paraná e pelo IRpEN 
– Instituto do Registro Civil das pessoas Na-
turais do paraná, a fim de pleitear e sugerir 
que nas hipóteses em que as partes interes-
sadas optem pelo registro da união estável 
ou do distrato da união estável no livro “E” 
do Cartório do 1º oficio da Comarca do 
domicilio dos companheiros, em virtude da 
omissão havida na Tabela de Emolumen-
tos vigente, que se adote, por analogia, os 
emolumentos já previstos para a habilita-
ção de casamento, até que seja elaborado 
outro Regimento de Custas (1D 0785265).

Alegou que há inúmeros pontos que 
aproximam a habilitação para o casamento 
do registro do contrato ou escritura públi-
ca de união estável e do distrato da união 
estável no livro “E”, quais sejam: o artigo 
332 e 335 do Código de Normas da Corre-
gedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial 
pressupõem que o Agente delegado do 1° 
oficio de Registro Civil de pessoas Naturais 
expeça comunicados, assim como na ha-
bilitação para o casamento (ID 0785265).

Tal como os incisos IV a VIII do artigo 
337 do Código de Normas da Corregedo-
ria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial que, 
também, aproximam as atividades e obri-
gações dos Agentes delegados que assen-
tam o casamento com dos que assentam 
no livro “E” os registros de união estável ou 
de distrato de união estável (ID 0785265).

Complementou que em virtude da au-
sência de previsão na tabela de emolumen-
tos, a Tabela XII “Atos dos oficiais do Re-
gistro Civil”, a ANoREG/pR solicitou junto 
à Corregedoria-Geral da Justiça do paraná 
que os emolumentos previstos na habili-
tação do casamento fossem adotados no 
traslado de registro de casamento realizado 
no exterior, e obteve êxito em seu pleito (ID 
0785265).

Desta forma, tendo em vista a analogia 
dos referidos casos, sugerem que sejam 
adotados os emolumentos previstos para a 

habilitação de casamento até que seja ela-
borado outro regimento de custas, ou seja, 
Rs 235,55 (duzentos e trinta e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos), ou 1.500 VRC.

Juntou-se o oficio n° 16/2016 e oficio 
n° 203/2016 – IRpEN visando aditivar a 
consulta em virtude de ter havido alteração 
na tabela de emolumentos, devendo, desta 
forma; utilizar os valores atualizados para 
a aplicação analógica dos emolumentos 
previstos para habilitação de casamento ao 
registro de contrato ou escritura pública de 
união estável e do distrato da união estável, 
todos facultativamente (pelos interessa-
dos), assentados no livro “E”, quais sejam, 
R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) 
equivalentes a 1500 VCR (ID 0816615).

sobreveio parecer do eminente Juiz Auxi-
liar Dr. Horácio Ribas Teixeira, que informou 
acerca da omissão do Regimento de Custas 
do Estado do paraná, no que tange ao valor 
dos emolumentos a serem cobrados para o 
registro no livro “E” de escritura pública de 
contrato e distrato envolvendo união Está-
vel (1D 1541692).

Complementou que o registro de união 
estável, assim como sua dissolução, encon-
tra-se atualmente regulada no artigo 2° do 
provimento n° 37 da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça; bem como, que o artigo 51 
do Regimento de Custas dispõe que “as 
omissões deste Regimento serão resolvidas 
ou pela aplicação de tabelas assemelha-
das ou por instrução do Corregedor” (1D 
1541692).

Acrescentou, no mesmo momento, que 
a diretriz legal, para casos omissos, é de 
que o valor dos emolumentos deve levar 
em consideração as tabelas assemelhadas 
(ID 1541692).

é o relatório, em síntese.

II – Acolho o jurigeno parecer.
 Considerando que o disposto no artigo 51 
do Regimento de Custas acerca da aplica-
ção de tabelas assemelhadas no caso de 
omissões do Regimento, ampara a propos-
ta dos Consulentes, qual seja, pleiteando 
os mesmos valores previstos na tabela para 
atos registrais que guardem similitude com 
os que a lei ainda não regulou.
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Deste modo, deve ser cobrado, para o re-
gistro de escritura de união estável, o mes-
mo valor previsto para os emolumentos de 
habilitação de casamento (item III da tabela 
XII), tendo em vista as semelhanças entre 
os atos, tal como deve ser cobrado, para 
o distrato da união estável, o valor previsto 
para os casos de averbação de sentença de 
nulidade ou anulação do casamento, sepa-
ração judicial, ou divorcio (item I da tabela 
XII), visto a similaridade dos atos.

III – Expeça-se oficio circular aos Agentes 
delegados do Estado, via sistema mensa-
geiro, notificando que deve-se estabelecer 
para o registro de contrato de união está-
vel, o mesmo valor de emolumentos que é 
cobrado para a habilitação de casamento, 
e para o distrato, o mesmo valor cobrado 
para averbação de separação judicial ou 
divórcio.

IV – Encaminhe-se ao presidente Robert 
Jonczyk e ao Diretor de Registro Civil Ri-
cardo Augusto de leão, da ANoREG/pR 
– Associação dos Notários e Registradores 
do Estado do paraná, bem como ao presi-
dente Arion Toledo Cavalheiro Júnior e ao 
segundo Vice-presidente Ricardo Augusto 
de leão, do IRpEN – Instituto do Registro 
Civil das pessoas Naturais do paraná, cópia 
desta decisão.

V – Isto posto, aguarde-se por 15 (quinze) 
dias, nada mais sendo requerido, encerre-se 
os presentes autos com as cautelas de estilo.

 
ROBSON MARQUES CURY

Corregedor da Justiça

Associação dos Notários Registradores do 
Estado do paraná
 
Curitiba, 29 de março de 2016.
 
oficio n° 08/2016
oficio n° 142/2016 – IRpEN
 
SENHOR DESEMBARGADOR 
CORREGEDOR GERAL
 
A ANOREG/PR - Associação dos Notários 
e Registradores do Estado do paraná - pes-
soa jurídica de direito privado (associação 
civil sem fins lucrativos), inscrita no CNpJ 
sob n° 03642772/0001-15, constituída em 
19/10/1995, neste ato devidamente repre-
sentada pelo seu presidente Robert Jonczyk 
e pelo seu Diretor de Registro Civil Ricardo 
Augusto de leão; e o IRPEN – Instituto 
do Registro Civil das pessoas Naturais do 
paraná - pessoa jurídica de direito privado 
(associação civil sem fins lucrativos), ins-
crita no CNpJ sob n° 00726251/0001-58, 
constituída em 24/06/1995, neste ato devi-
damente representado pelo seu presidente 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior e pelo seu 
segundo Vice-presidente Ricardo Augusto 
de leão, comparecem com respeito e 
acatamento à presença de Vossa Ex-
celência com o condão de apresentar:
 
CONSULTA
 
a esta Corregedoria Geral da Justiça, haja 
vista que hodiernamente se apresentam dú-
vidas na atividade registrai civil de pessoas 
naturais no que tange aos EMOLUMEN-
TOS a serem cobrados em caso de REGIS-
TRO DE CONTRATO OU ESCRITURA 
PÚBLICA DE UNIãO ESTÁVEL, E DO 
DISTRATO DA UNIãO ESTÁVEL, TO-
DOS FACULTATIVAMENTE (pelos inte-
ressados) ASSENTADOS NO LIVRO “E”:
 
I - CÓDIGO DE NORMAS DA E. 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIçA:
os artigos 324, 335 e 337 do Código de 
Normas da E. Corregedoria Geral da Justi-
ça, todos relativos a registros no livro “E”, 
estabelecem:
 
“Art. 324. Nesse livro deverão ser 
inscritas as emancipações, interdições, 
ausências, tutelas e curatelas, contrato 
ou escritura de união estável, além de 
traslados ou registros de nascimentos, ca-
samentos e óbitos de brasileiros ocorridos 
no estrangeiro.
Art. 335. Deverá o Oficial do Cartório 
do 1° Oficio da Comarca de domici-

lio dos companheiros solicitar, junto às 
partes interessadas, certidão atualizada de 
nascimento e/ou casamento, no momento 
do registro do contrato de constitui-
ção ou extinção de união estável. pará-
grafo único. para o registro das decisões ju-
diciais de reconhecimento ou extinção tais 
certidões não serão necessárias, desde que 
a sentença ou mandado judicial mencione 
as serventias de nascimento e/ou casamen-
to do conviventes.
Art. 337. O registro da união estável 
junto ao Cartório do 1° Oficio da Co-
marca de domicilio dos companheiros 
deverá conter:
I - data de registro da união estável;
II - data de início da união estável;
III - os nomes, prenomes, nacionalidade, 
data, lugar e cartório em que foram regis-
trados o nascimento e/ou casamento dos 
companheiros, profissão, domicílio e resi-
dência atual dos companheiros, idade atual 
dos companheiros, estado civil dos compa-
nheiros;
IV - o regime de bens estabelecido para 
a união estável, na forma disposta na lei 
10,406, de 10/01/2002;
V - á margem do termo, a impressão digital 
do companheiro que não souber assinar o 
nome; 
VI - o livro, folhas e o tabelionato de notas 
em que foi lavrada a escritura pública de 
declaração de união estável.
VII - o livro, folhas e o registro de títulos e 
documentos em que foram registrados os 
contratos particulares de união estável;

JuRÍDICo
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IV - TRASLADO DE REGISTRO DE 
CASAMENTO REALIZADO NO EXTE-
RIOR EM VIRTUDE DA OMISSãO DA 
TABELA DE CUSTAS/EMOLUMENTOS, 
FORAM ADOTADOS OS EMOLUMEN-
TOS JÁ PREVISTOS PARA A HABILI-
TAçãO DO CASAMENTO.
Em virtude da ausência de previsão na ta-
bela XII (Atos dos oficiais de Registro Civil) 
– lei n°16.741/2010, a ANoREG/pR solici-
tou junto à E. Corregedoria Geral da Justiça 
do paraná que os emolumentos previstos 
na habilitação do casamento fossem ado-
tados no traslado de registro de casamento 
realizado no exterior; e obteve êxito em 
seu pleito.

pois bem, EXCElêNCIA, o caso ora em 
apreço é ANáloGo, visto que a exemplo 
do anterior, neste também a tabela de cus-
tas/emolumentos é oMIssA, e, do mesmo 
modo que se pode observar no pleito an-
terior da ANoREG/pR, neste, se pode ob-
servar inúmeros pontos em comum entre 
HABIlITAção pARA o CAsAMENTo e o 
REGIsTRo Do CoNTRATo ou EsCRITuRA 
púBlICA DE uNIão EsTáVEl E Do DIsTRA-
To DA uNIão EsTáVEl No lIVRo “E”.

 
V - DO PEDIDO:
Isto posto;
Na presente CoNsulTA, a ANoREG/pR e o 
IRpEN, através de seus presidentes acima 
nominados, pleiteiam e sugerem que nas 
hipóteses em que as partes interessadas 
optem pelo registro da união estável ou do 
distrato da união estável no livro “E” do 
cartório do 1° ofício do domicilio dos com-
panheiros, em virtude da omissão ha-
vida na Tabela de Custas (Emolumen-
tos) ora vigente, QUE SE ADOTE, POR 
ANALOGIA, OS EMOLUMENTOS JÁ 
PREVISTOS PARA A HABILITAçãO DE 
CASAMENTO, ATÉ QUE SEJA ELABO-
RADO OUTRO REGIMENTO DE CUS-
TAS, ou seja, R$235,50, ou 1.500 VRC 
HABILITAçãO PARA O CASAMENTO, 
tudo em prol da segurança jurídica que o es-
tado democrático de direito requer, impor-
tando na paz social que a sociedade clama.
 

Nestes termos;
pede e espera deferimento.

 
Robert Jonczyk

presidente da ANoREG/pR
 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
presidente do IRpEN

VIII - o juízo, o nome do juiz, a data e o 
trânsito em julgado da sentença que decla-
rou a união estável.” (grifos nossos)
 
Do mesmo modo, poder-se-á registrar no 
livro “E” do Cartório de 1° oficio da Co-
marca onde se domiciliarem os companhei-
ros as decisões judiciais de reconhecimento 
ou extinção de união estável, de conformi-
dade com o artigo 332 do Código de Nor-
mas da E. Corregedoria Geral da Justiça do 
paraná, senão vejamos:
 
Art. 332. o contrato de união estável, seja 
ele público ou particular, assim como as 
decisões iudiciais de reconhecimento e 
extinção da mesma, deverão ser assenta-
das no livro “E” do Cartório do 10 ofício da 
Comarca de domicílio dos companheiros.
 
II - TABELA DE CUSTAS 
(EMOLUMENTOS) ORA VIGENTE:
A tabela XII “ATos Dos oFICIAIs Do REGIs-
TRo CIVIl” – lei Estadual n° 16.741/2010 – 
inexiste previsão relativa aos emolumentos 
pertinentes ao procedimento.
 
III - SUGESTãO DE 
INTERPRETAçãO ANALÓGICA:
pois bem, EXCElêNCIA, destacamos supra, 
no item I desta Consulta, a previsão legis-
lativa relativa ao Código de Normas da E. 
Corregedoria Geral da Justiça do paraná, e, 
no item II, a lei Estadual n° 16.741/2010 
— Tabela de Emolumentos. Via de conse-
quência, restaram comprovados dois as-
pectos, o primeiro relativo á existência de 

previsão legislativa do Registro de Contrato 
ou Escritura pública de união Estável e do 
Distrato da união Estável, todos facultativa-
mente assentados no livro “E” comprovou-
se a existência dos atos, com a previsão 
legislativa. o segundo aspecto cabalmente 
comprovado é o da omissão da Tabela de 
Emolumentos do paraná no que tange a es-
tes atos registrais.

 
III.1 - E QUAL SERIA A SOLUçãO 
PELA ANOREG/PR E PELO IRPEN 
SUGERIDA?
Entendemos, EXCElêNCIA, que há inúme-
ros pontos que aproximam a HABIlITA-
ção pARA o CAsAMENTo do REGIsTRo 
do contrato ou escritura pública de união 
estável e do distrado da união estável No 
lIVRo “E”, senão vejamos:

o artigo 332 (supratranscrito), assim 
como o artigo 335 (supratranscrito) pressu-
põem que o agente delegado do 1° oficio 
de RCpN expeça comunicados, da mesma 
maneira que no casamento também há 
esse imperativo legal.

Do mesmo modo que os incisos IV a VIII 
do artigo 337 supratranscritos) também 
aproximam sobremaneira as atividades/
obrigações dos agentes delegados que as-
sentam o casamento dos que assentam no 
livro “E” os registros de união estável ou de 
distrato de união estável. por exemplo, na 
união estável os vários regimes de bens ha-
verão que ser explicitados pelos agentes de-
legados, exatamente como também se dá 
quando da habilitação para o casamento.
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Irpen realiza primeiro Encontro com os 
aprovados no concurso público em Maringá
REuNIão sERVIu pARA ApREsENTAR Aos NoVos REGIsTRADoREs As 
FERRAMENTAs DE TRABAlHo E os pRoJETos INsTITuCIoNAIs Do INsTITuTo

CApA

Participantes do Encontro do Irpen na cidade de Maringá posam para foto ao lado dos diretores da entidade

Maringá (PR) - No dia 18 de fevereiro, o 
Instituto do Registro Civil das pessoas Na-
turais do Estado do paraná (Irpen-pR) rea-
lizou em Maringá o primeiro encontro dos 
novos oficiais aprovados no concurso para 
outorga de delegações no Estado. o prin-
cipal objetivo do evento, que reuniu cerca 
de 20 pessoas entre oficiais e representan-
tes do Instituto, foi apresentar as ferramen-
tas que serão utilizadas diariamente no 
trabalho dos novos aprovados e esclarecer 

dúvidas sobre o cotidiano das serventias.
De diversas cidades do Estado, os no-

vos delegatários se dispuseram a ir até 
o evento para aprender mais sobre a 
nova função, e o encontro, que havia 
sido programado para duas horas, aca-
bou durando cinco, em razão da inte-
ração entre os presentes. para o presi-
dente do Irpen, Arion Toledo Cavalheiro 
Junior, a grande participação demons-
trou o engajamento dos novos oficiais 

com a causa do Registro civil no Estado. 
“Não mediram esforços para estarem co-

nosco em Maringá e foi um esforço válido, 
pois percebi que estão com muitas dúvidas 
práticas do cotidiano”, disse. “Este evento 
foi muito útil, uma vez que saíram satis-
feitos, já que foram atualizados de todas 
as ferramentas e informações disponíveis, 
além de promover uma aproximação entre 
a diretoria do Irpen com os novos delega-
tários”, comentou.
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GRATUIDADE E RESSARCIMENTO
para que os novos oficiais se sentissem mais 
familiarizados com as ferramentas, a equi-
pe do Irpen apresentou primeiramente a 
lei 9.534 de 1997, que trata da gratuidade 
dos atos de Registro civil (nascimentos, ca-
samentos e óbitos). Em seguida, apresenta-
ram o Fundo de Apoio ao Registro Civil das 
pessoas Naturais (Funarpen) que foi criado 
através da lei n° 13 228 em 18 de julho de 
2001, mas regulamentado pelo artigo 8° 
da lei Federal 10.169 de 29 de dezembro 
de 2000, que determinou o estabelecimen-
to de formas de compensação aos Regis-
tradores Civis das pessoas Naturais pelos 
Atos Gratuitos por eles praticados.

para quem entra, as impressões deixa-
das pela equipe do Instituto foram muito 
positivas. um exemplo foi a oficial de Re-
gistro Civil e Tabeliã de Notas de Araruna, 
Evelly salvador Miranda, que gostou tanto 
da recepção, que não vê a hora de se fi-
liar ao Irpen. “Adorei o Encontro. Foi bem 
proveitoso, o pessoal do Irpen foi muito 
atencioso, tanto que pretendo me filiar o 
quanto antes para que possa fazer parte 
dessa equipe incrível”, disse. “Na primeira 
impressão que tive, observei que o Instituto 
é muito preocupado com os cartórios para-
naenses e com a população mais necessi-
tada, pois realizam projetos sociais que são 
fundamentais para a promoção da cidada-
nia, e isso fez toda a diferença para mim, 
já que estou assumindo o primeiro cartório 
de fato”, disse.

Na sequência, discorreram sobre a evo-
lução do Fundo, a obrigatoriedade da 
aplicação do selo de autenticidade em to-

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente do Irpen/PR, conduziu o Encontro: “Não 
mediram esforços para estarem conosco em Maringá e foi um esforço válido”

“Achei que o Encontro foi bem 
produtivo, pois apesar de já ser 
titular de cartório em Rondônia, 
não obtive tanto conhecimento 
sobre a atividade em tão pouco 
tempo como foi hoje”

Amelia Carolina Machado Barcelos, 
Oficial de Registro Civil de Ivaiporã

dos os atos praticados pelos Tabeliães de 
Notas, protesto, Registradores de Imóveis, 
Registro de Títulos e Documentos, pessoas 
Jurídicas, Registro Civil de pessoas Naturais 
e Distribuidores vinculados à lei 8935/94, 
nos termos do artigo 9o da lei 13228/2001 
e provimento 040/2002 da CGJ.

Também esclareceram que, até agosto 
de 2006, somente os atos de nascimentos, 
natimortos e óbitos eram ressarcidos, mas 
que após setembro do mesmo ano, casa-
mentos, averbações e certidões expedidas, 
conforme preenchimento de planilha de-
monstrativa contendo as quantidades de 
atos praticados, também passaram a ser 
ressarcidas. Demonstraram a interface do 
site do Funarpen (www.funarpen.com.br), 
e por fim chegaram no projeto planilha Ele-
trônica, que refere-se ao encaminhamento 
ao Funarpen do livro índice do cartório, 
considerado para fins de ressarcimento.

A oficial de Registro Civil de Ivaiporã, 
Amelia Carolina Machado Barcelos tam-
bém considerou a palestra bem produtiva. 
“Achei que o Encontro foi bem produtivo, 

“Este Encontro também foi 
importante porque como a 
maioria de nós está assumindo 
o primeiro cartório, a falta 
de experiência prática é um 
problema e foi resolvido”

Yuri Amorim da Cunha, 
Oficial de Registro Civil de Sarandi

pois apesar de já ser titular de cartório em 
Rondônia, não obtive tanto conhecimen-
to sobre a atividade em tão pouco tempo 
como foi hoje. Dessa vez, por ser apaixo-
nada pela atividade de registro civil, pres-
tei concurso para assumir o meu próprio 
cartório dessa natureza, pois acho que a 
importância que ele tem para a sociedade 
é muito grande, principalmente como um 
papel social”, disse.
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CApA

Evelly Miranda, do Registro Civil de 
Araruna: “o pessoal do Irpen foi muito 
atencioso, tanto que pretendo me filiar o 
quanto antes”

Vanessa Maito, do Registro Civil de 
Campina Grande do Sul: “Saí de lá com a 
melhor impressão possível do Irpen”

Yuri Amorim da Cunha, Oficial de Registro 
Civil de Sarandi: “a falta de experiência 
prática é um problema e foi resolvido”

“Na primeira impressão que 
tive, observei que o Instituto 
é muito preocupado com os 
cartórios paranaenses e com a 
população mais necessitada, 
pois realizam projetos sociais 
que são fundamentais para 
a promoção da cidadania, e 
isso fez toda a diferença para 
mim, já que estou assumindo o 
primeiro cartório de fato”

Evelly Salvador Miranda, 
Oficial de Registro Civil e 
Tabeliã de Notas de Araruna

Em julho de 2013 o Funarpen publicou 
a IN 13/2013 e o Tribunal de Justiça do 
Estado do paraná (TJ-pR) editou o provi-
mento 06/2013 instituindo paulatinamente 
a implantação obrigatória do selo Digital 
nos atos de Registro Civil, Títulos e Docu-
mentos, Tabelionato de Notas (exceto au-
tenticações), Distribuidor, Tabelionato de 
protestos e Registro de Imóveis. o fundo 
também disponibilizou o sistema Eletrônico 

“Tinha algumas dúvidas práticas sobre a 
sistemática do paraná e o Arion e a Elisabe-
te esclareceram bastante as nossas dúvidas. 
Nossa interação no evento foi tão intensa, 
que acabamos fugindo um pouco dos te-
mas que estavam programados, porque 
surgiram muitas dúvidas de todos os que 
estavam presentes. Tudo o que foi levan-
tado foi respondido de maneira atenciosa 
pela equipe do Irpen, que se colocaram 

à disposição para esclarecer questões em 
qualquer horário, via e-mail ou Whatsapp. 
Fiquei bem empolgada com o que vi e que-
ro logo me associar”, destacou.

Através do encaminhamento da plani-
lha para o Funarpen, passou a ser possível 
quantificar a quantidade de atos realizados 
no Estado, dados estes que foram apresen-
tados no curso:

Nascimentos: 9.029.368
obitos: 2.463.207
Casamentos: 2.445.809
Totalizando 13.938.384 atos.

Foi destacado também que, entre 2010 e 
2017, graças às comunicações feitas, fo-
ram ressarcidos 100% dos atos de nasci-
mentos, óbitos e natimortos.

Em outubro de 2012, foi lançado o pro-
jeto E-certidoes, mas foi em 2013, com 
base no provimento nº 239/2013 da CGJ/
pR que a ferramenta começou a prestar ser-
viços à sociedade paranaense por meio da 
solicitação de emissão de segundas vias de 
certidões de nascimento, casamento e óbi-
to, cujos registros pertençam ao acervo dos 
Cartórios de Registro Civil de pessoas Natu-
rais do paraná via portal unificado do Irpen. 

outro avanço citado foi o a publicação 
do provimento 239, que institui a obriga-

toriedade de envio dos dados do índice ao 
Funarpen do período compreendido entre 
1976 e 1998. para que esta tarefa fosse 
possível, especialmente aos cartórios defi-
citários, o Funarpen realizou a visita in-loco 
em 46 cartórios do paraná para auxiliar es-
tas serventias na digitalização e cadastros 
manuais no sistema interno do Fundo.

Abaixo os números deste trabalho:

Cartórios visitados 46
Cartórios finalizados até 1998 46
Cartórios finalizados até 1976 36
Cartórios com atos cadastrados 
em andamento 5
Cartórios com cadastros de atos 
ainda não iniciados (1976 até 1997) 5
Total de atos inseridos 160.842
Fotos 134.683
livros 785
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“Dos temas que foram 
abordados, o que mais me 
chamou a atenção foi o 
ressarcimento para os cartórios 
deficitários e os projetos sociais 
do Instituto, como o Irpen na 
Comunidade por exemplo, e 
inclusive este último me cativou 
pelo engajamento social”

Vanessa Pontarola Maito, 
Oficial de Registro Civil de 
Campina Grande do Sul

Aprovados no recém-finalizado concurso paranaense acompanharam treinamento 
promovido pelo Irpen na cidade de Maringá

para emissão do selo digital aos cartórios 
que não tem sistema integrado de empre-
sas fornecedoras.

Em março de 2016, foi disponibilizado 
módulo para solicitação eletrônica de cer-
tidões entre os cartórios. Agora, o atendi-
mento é realizado somente através de sis-
tema integrado com transmissão eletrônica 
via certificação digital. o tema central foi 
finalizado com um exemplo prático de utili-
zação da interface do e-certidões.

A equipe do Irpen ainda apresentou seu 
principal projeto social, o Irpen na Comu-
nidade, ação que tem o intuito distribuir 
cidadania a todos os cidadãos paranaen-
ses, além de manter erradicado os índices 
de subregistro no Estado. o projeto tam-
bém promove casamentos comunitários 
em regiões onde a população carente não 
pode subsidiar o custo da cerimônia.

ALÉM DAS EXPECTATIVAS
Apesar de tentar seguir uma linha de ra-
ciocínio durante o evento, as dúvidas e 
curiosidades dos recém-aprovados foram 
surgindo, e a interação foi aumentando, 
o que estendeu o encontro em três horas. 
para a vice-presidente e oficial de Registro 
Civil de Colombo, Elizabete Regina Vedo-
vatto, a produtividade alcançada no even-
to surpreendeu todas as expectativas. “o 

evento foi muito produtivo, pois o pessoal 
que passou no concurso conhece muito de 
teoria, mas pouca prática, então realizamos 
esta aula para recepcionar os novos oficiais, 
bem como sanar diversas dúvidas”, disse.

“os novos oficiais se mostraram muito 
interessados em aprender, e pude perce-
ber que o assunto que mais interessou foi 
a parte prática de como operar as ferra-
mentas para elaborar o trabalho diário. Foi 
nossa obrigação fazer uma boa recepção 
aos novos oficiais, pois como muitos deles 
sequer trabalharam numa serventia, foi ne-
cessário fazer um acolhimento destas pes-
soas para que se sentissem mais leves para 
exercer sua função”, concluiu.

Já Vanessa pontarola Maito, oficial de 
Registro Civil de Campina Grande do sul, 
viajou 462 quilômetros até Maringá para 
acompanhar a palestra. “saí de lá com a 
melhor impressão possível do Irpen, pois 
além de terem sido extremamente atencio-
sos conosco, o que acho essencial, foi bem 
esclarecedora, por isso estou ansiosa pelos 
próximos encontros, pois foram tantos as-
suntos abordados nesta reunião de Marin-
gá, que fiquei com a sensação de que, se 
tivesse durado mais tempo, ele seria preen-
chido com dúvidas que com certeza surgi-
riam, já que todas foram esclarecidas pela 
equipe”, disse.

“Dos temas que foram abordados, o 
que mais me chamou a atenção foi o res-
sarcimento para os cartórios deficitários 
e os projetos sociais do Instituto, como o 
Irpen na Comunidade por exemplo, e in-
clusive este último me cativou pelo enga-
jamento social. Trabalho em cartórios há 
oito anos e me apaixonei pela função so-
cial da tarefa, principalmente do registro 
civil”, concluiu.

uma observação de um ponto de vista 
diferente foi dada pelo oficial de Registro 
Civil de sarandi, Yuri Amorim da Cunha, 
que destacou a abertura dada na palestra 
para a interação entre os presentes. “Achei 
excelente, pois várias dúvidas foram sa-
nadas e também houve uma abertura de 
espaço para a discussão de alguns temas 
sensíveis e que certamente promoverá 
nos próximos encontros uma fomentação 
do conhecimento bem maior do que foi 
esta última vez em Maringá”, disse. “Este 
Encontro também foi importante porque 
como a maioria de nós está assumindo o 
primeiro cartório, a falta de experiência 
prática é um problema e foi resolvido”.

o presidente do Irpen, Arion Toledo Ca-
valheiro Júnior, ressaltou a importância do 
trabalho da entidade em reconhecer e va-
lorizar o registrador civil. “Foi importante 
demonstrar pra eles como é feito o serviço 
aqui no paraná, e que existe sim uma va-
lorização do trabalho feito, além de uma 
padronização, o que faz com que eles se 
sintam mais seguros na prestação do servi-
ço e assim haverá mehora na qualidade. E 
reforço que saibam que podem contar com 
o Irpen para o que precisar”.
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Até hoje, o Brasil não dispõe de uma lei 
para regular a coleta, armazenamento, 
processamento e divulgação de dados 
pessoais. Regular essa prática não signifi-
ca impedir que dados sejam coletados e 
pesquisados para trazer benefícios sociais, 
como, por exemplo, quando informações 
da população são usadas para analisar uma 
epidemia de saúde ou desenvolver políticas 
públicas para atender a uma parcela espe-
cífica da população.

Esta lacuna não foi suficiente para que o 
plenário da Câmara dos Deputados apro-
vasse no dia 21 de fevereiro o projeto de 
lei 1775/15, do poder Executivo, que cria o 
Documento de Identificação Nacional (DIN) 
para substituir os demais documentos cujos 

Câmara aprova PL 1775/15 
que cria a Identificação 
Civil Nacional (ICN)

dados estejam inseridos nele por meio de 
tecnologia de chip. A matéria, aprovada na 
forma de um substitutivo do deputado Julio 
lopes (pp-RJ), será enviada ao senado.

Embora conste no projeto a proibição da 
comercialização, total ou parcial, da base 
de dados da ICN, com pena de detenção de 
2 a 4 anos e multa para quem descumprir 
esta determinação, fato é que a legislação 
que agora seguirá para debate no senado, 
permite o serviço de conferência de dados, 
para entes públicos e privados, sem espe-
cificar quais dados poderão ser conferidos.

Após um trabalho intenso de toda a 
classe dos registradores civis brasileiros por 
quase dois anos – o projeto foi apresentado 
em junho de 2015 – pelo poder Executivo, 

AINDA sEM REGulAMENTAR os pRoJETos DE lEI QuE TRAMI-
TAM soBRE CoNTRolE DE ACEsso Aos DADos pEssoAIs Do 
CIDADão, NoVA lEGIslAção oFERECE RIsCos à pRIVACIDADE

NACIoNAl
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subsidiado pelo Tribunal superior Eleitoral 
(TsE), foram obtidos importantes avanços, 
que nem por isso fazem com que o pl seja 
visto com restrições pela atividade, uma vez 
que pode ferir de morte o trabalho de guar-
dião dos dados civis da população brasileira.

Entre os principais avanços estão a mu-
dança do nome do projeto, um ponto que 
os órgãos governamentais não queriam 
abrir mão, a inclusão da CRC Nacional 
como uma das bases de dados fornecedora 
de atos ao ICN, a retirada das multas pre-
vistas aos registradores pelo envio de infor-
mações, a inclusão do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) como um dos membros do 
Comitê do projeto, e a conferência de da-
dos que envolva apenas a biometria.

De acordo com o projeto, o DIN dispen-
sará a apresentação dos documentos que 
lhe deram origem ou nele mencionados e 
será emitido pela Justiça Eleitoral, ou por 
delegação do Tribunal superior Eleitoral 
(TsE) a outros órgãos, podendo substituir o 
título de eleitor.

Nesse documento, que será impresso 
pela Cada da Moeda, o Cadastro de pes-
soa Física (CpF) será usado como base para 
a identificação do cidadão. para facilitar o 
controle no recebimento de benefícios so-
ciais, o poder público deverá oferecer me-
canismos que possibilitem o cruzamento 
de informações de bases de dados oficiais 
a partir do número de CpF do solicitante, 

O deputado Julio Lopes (PP/RJ), relator do PL 1775/15 na Câmara dos Deputados

para comprovar o cumprimento dos requi-
sitos para a concessão desses benefícios.

o DIN será emitido com base na Identifi-
cação Civil Nacional (ICN), criada pelo pro-
jeto com o objetivo de juntar informações 
de identificação do cidadão. A ICN usará a 
base de dados biométricos da Justiça Elei-
toral; a base de dados do sistema Nacional 
de Informações de Registro Civil (sirc) e da 
Central Nacional de Informações do Regis-
tro Civil (CRC – Nacional); e outras informa-
ções contidas em bases de dados da Justiça 
Eleitoral, dos institutos de identificação dos 
estados e do Distrito Federal, do Instituto 
Nacional de Identificação, ou disponibiliza-
das por outros órgãos, conforme definido 
pelo Comitê Gestor da ICN.

A nova base dados assim gerada será ar-
mazenada e gerida pelo TsE, que terá de 
garantir a interoperabilidade entre os siste-
mas eletrônicos governamentais, ou seja, 
sua comunicação eficiente sem problemas 
de compatibilidade, conforme recomenda-
ções técnicas da arquitetura dos padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrônico 
(e-pING).

o TsE garantirá à união, aos estados, ao 
Distrito Federal, aos municípios e ao poder 
legislativo o acesso à base de dados da 
ICN, de forma gratuita, exceto quanto às 
informações eleitorais. A integração da ICN 
ocorrerá ainda com os registros biométri-
cos das polícias Federal e Civil.

Ainda sem uma 
lei que trate da 
proteção de dados 
pessoais, Câmara dos 
Deputados aprova 
o pl 1775/15, que 
prevê a conferência 
de dados pessoais do 
cidadão
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Curitiba (PR) – No dia 10 de março foi 
realizada na sede do Instituto do Registro 
Civil das pessoas Naturais do Estado do pa-
raná (Irpen-pR) a Assembleia Geral e posse 
do novo presidente da Associação Nacio-
nal dos Registradores de pessoas Naturais 
(Arpen-BR), Arion Toledo cavalheiro Junior, 
que ficará à frente da associação pelos pró-
ximos dois anos. Na ocasião, foram nome-
ados os novos diretores que farão parte da 
gestão do próximo biênio, apresentado o 
estatuto e definidas as diretrizes a serem 
seguidas para a sustentabilidade do Regis-
tro Civil. 

presidentes de Arpens de todo o país fize-
ram questão de prestigiar a posse da nova 
diretoria. Estiveram presentes cerca de 10 
representantes, incluindo também alguns 
oficiais de Registro Civil dos Estados de são 
paulo, Ceará, Rio Grande do sul, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Alagoas, 
pernambuco, Bahia e santa Catarina. “Que-
ro fazer questão de ressaltar que somos 
uma grande família, e que seguiremos com 
os mesmos objetivos que estavam sendo 
buscados. Mas para tanto, conto com a 
colaboração de todos, pois ninguém faz 
gestão sozinho, por isso sempre deixarei as 
portas abertas para receber críticas e suges-
tões”, disse o novo presidente.

Arion recebeu o apoio de representantes 
de todos os estados, bem como palavras 
de incentivo do agora ex-presidente, Calix-
to Wenzel, que ressaltou as conquistas du-
rante sua gestão, principalmente a Central 
de Informações do Registro Civil Nacional 
(CRC). “sei que o Arion fará um trabalho 
excepcional à frente da Arpen-Brasil, dan-
do continuidade ao nosso carro chefe, que 
atualmente é a CRC Nacional, que trouxe 
grandes avanços para a atividade e está 
promovendo a integração entre estados, 
e saiba que sempre poderá contar comigo 
para o que precisar”, disse Wenzel. 

o vice-presidente da Associação dos Re-
gistradores de pessoas Naturais do Estado 
de são paulo (Arpen-sp), Ademar Custódio, 

resumiu a principal característica que o pre-
sidente deverá ter. “para que seu trabalho 
seja bem-sucedido, você deverá adotar três 
características: paciência, paciência e paci-
ência, porque já te adianto que não vai ser 
nada fácil, mas conte conosco também para 
tudo”, emendou, provocando risos na sala.

Na sequência, começaram as tratativas 
para as estratégias que deverão ser toma-
das para os próximos dois anos. Entre os 
assuntos tratados, estavam o futuro do pl 
1775, o pl 6651, que cria o ofício da cida-
dania e transforma o “ofício Civil das pes-
soas Naturais” em “ofício da Cidadania”, 
o que fará com que atos relacionados ao 
cidadão sejam realizados pelas unidades 
registrais. outro tema de relevância e que 
foi abordado na reunião foi a participação 
mais efetiva da Arpen-Brasil nos Estados 
que ainda não possuem uma associação 
formada, assim como o incentivo da cria-
ção dos fundos estaduais. 

Também foram destacadas a importân-
cia do fortalecimento da CRC Nacional, da 
apresentação de propostas ao Congresso 
Nacional que visem a sustentabilidade do 
Registro Civil, por meio do grupo formado 
para este fim, o ressarcimento dos assentos 
enviados pela serventia à CRC a partir de 
1976, que já estão sendo ressarcidos como 
valor de uma segunda via, o acompanha-

Assembleia Geral define metas da nova gestão 
da Arpen-Brasil para o biênio 2017/2019
ENCoNTRo RATIFICA ElEIção DE ARIoN TolEDo CAVAlHEIRo JúNIoR, ApREsENTA 
NoVos MEMBRos DA DIREToRIA E AçõEs EsTRATéGICAs Do REGIsTRo CIVIl;

NACIoNAl

“Quero fazer questão de 
ressaltar que somos uma 
grande família, e que 
seguiremos com os mesmos 
objetivos que estavam sendo 
buscados”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

Calixto Wenzel, ex-presidente da 
Arpen-Brasil, transmite o cargo ao novo 
presidente da entidade nacional, Calixto 
Wenzel

Registradores Civis brasileiros participaram da AGE que ratificou a eleição de Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior para a presidência da entidade
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“sei que o Arion fará um trabalho 
excepcional à frente da Arpen-Brasil, dando 
continuidade ao nosso carro chefe, que 
atualmente é a CRC Nacional, que trouxe 
grandes avanços para a atividade e está 
promovendo a integração entre estados”

Calixto Wenzel, 
ex-presidente da Arpen-Brasil

Presidente: Arion Toledo Cavalheiro Junior (pR)
1° vice-presidente: Eduardo Ramos de Corrêa luiz (RJ)
2° vice-presidente: luis Carlos Vendramin Junior (sp)
3° vice-presidente: Carlos José Ribeiro de Castro (MG)
4° vice-presidente: Juliana Follmer Bortolin lisboa (AM)
5° vice-presidente: Cleomadson Abreu Figueiredo Barbosa (Al)
6° vice-presidente: Anita Cavalcanti de Albuquerque Nunes (pE)
7° vice-presidente: Rodrigo Barbosa de oliveira e silva (Go)

1° secretária: Elizabete Regina Vedovatto (pR)
2° secretária: liane Alves Rodrigues (sC)

1° tesoureira: Karen lúcia Cordeiro Andersen (pR)
2° tesoureiro: luiz Manoel Carvalho dos santos (RJ)
Secretário Nacional: leonardo Munari de lima (sp)
 
Conselho Superior:
Calixto Wenzel (Rs)
José Emygdio Carvalho Filho (sp)
Ricardo Augusto leão (pR)
Jaime Araripe (CE)
 
Conselho Fiscal:
luiz Fernando Eleutério Mestriner (RJ)
Elaine de Cássia silva (MG)
Romário pazutti Mezzari (Rs)
 
Suplente do Conselho Fiscal: 
Maria salete Jereissati de Araújo (CE)
Alan lourenço Nogueira (Go)
luiza Gesilânia Freitas Cavalcanti de santana (pE)
 
Conselho de Ética:
Everson luís Matoso (sC)
Robert Jonczyk (pR)
Fernando Brandão Coelho Vieira (Es)
 
Suplentes do Conselho de Ética:
José Augusto silveira (MG)
Alaor Mello (RJ)
Arioste schnorr (Rs)
 
Diretor Nacional para Assuntos Acadêmicos: 
Christiano Cassettari
Diretor Nacional para Assuntos Sociais: 
priscilla Milhomem

Veja abaixo a diretoria eleita da Arpen-Brasil

Encontro apresentou metas da nova gestão para o biênio 
2017/2018, com foco no projeto Ofício da Cidadania

mento do sistema Nacional de Informações do Registro 
Civil (sIRC) e também a criação de um livro F nos cartórios 
para registrar os presos.

Além da nomeação dos novos diretores Arion surpreen-
deu a todos e convidou dois participantes do evento para 
compor novos cargos na Associação: Christiano Cassetta-
ri, oficial de Registro Civil do Cartório de passo, salvador, 
como Diretor Nacional para Assuntos Acadêmicos, e pris-
cilla Milhomem, oficial do 4°Registro civil do Rio de Janeiro, 
como Diretora Nacional para Assuntos sociais. o presiden-
te também salientou que pretende contar, para o quadro 
de diretores, com as atuais diretoras da Arpen-sp, Monete 
Hipólito serra e Karine Boselli, por “terem uma atuação bri-
lhante e que tem muito a contribuir para a Arpen Brasil.

Após as discussões e apresentação do planejamen-
to, Arion relembrou a todos do real objetivo de se levar 
adiante todos estes projetos. “Aqui estamos tratando de 
assuntos profissionais, mas o nosso compromisso não é 
conosco, e sim com a sociedade, porque sabemos que se 
eles nos reconhecerem, e por isso será difícil nos derrubar”, 
sacramentou.
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Jantar de Confraternização marca a 
transmissão de presidência da Arpen-Brasil
EVENTo MARCou oFICIAlMENTE A TRANsMIssão DE CARGo NA ENTIDADE 
E HoMENAGEou EX-pREsIDENTE CoM A CoMENDA pINHão Do pARANá

NACIoNAl

Curitiba (PR) - Na agradável noite do dia 
10 de março, o salão de festas do Hotel 
Radisson, localizado no centro da capital 
paranaense recebeu oficiais de cartórios de 
todo o país, juntamente com seus familia-
res, para o Jantar de Confraternização de 
posse do novo presidente da Associação 
Nacional dos registradores de pessoas Na-
turais (Arpen-BR), Arion Toledo Cavalheiro 
Junior, que assumirá a direção da entidade 
nacional pelos próximos dois anos. 

A julgar pelos discursos e homenagens 
durante o evento, Arion já inicia sua jorna-
da com amplo apoio do segmento extra-
judicial brasileiro. Além das Arpens estadu-
ais, estiveram presentes outras entidades 
vinculadas ao segmento registral brasileiro, 
como a Associação dos Notários e Registra-
dores do Brasil (Anoreg-BR), a Cooperativa 

de Economia e Crédito Mútuo dos Notários 
e Registradores (Coopnore), o sindicato 
dos Registradores públicos do Estado do 
Rio Grande do sul (sindiregis), membros do 
poder Judiciário e legislativo.

Compuseram a mesa de abertura do 
evento Rogério portugal Bacellar, presidente 
da Anoreg-BR, o desembargador do Tribu-
nal de Justiça do Estado do paraná (TJ-pR), 
paulo Roberto Vasconcellos, a assessora do 
deputado federal Julio lopes (pp-RJ), sra. 
Juliana lepesteur, o agora ex-presidente 
da Arpen-BR, Calixto Wenzel, e o presiden-
te eleito, Arion Toledo Cavalheiro Júnior.

logo após o início da cerimônia, tomou a 
palavra o superintendente da Coopnore, Rai-
nor Fraga, que disse que a cooperativa estará 
à disposição do novo presidente para auxiliar 
a Arpen e seus associados nas demandas fi-

Evento de posse contou com a presença de representantes de diversos Estados e autoridades de todos os poderes constituídos

nanceiras dos cartórios. Em seguida foi a vez 
do presidente do sindiregis, Carlos Fernando 
Reis expor sua satisfação em participar do 
evento. “é uma alegria estar aqui, após ter 
recebido o convite do Calixto e do Arion, 
que representam o Registro Civil que há 
muito tempo acompanho e vejo a luta que 
os cartórios travam para se manter”, disse. 

Em seguida, o desembargador do TJ-pR, 
paulo Roberto Vasconcellos, destacou 
a amizade que há com o novo gestor da 
Arpen nacional. “Estou aqui não como 
desembargador do Tribunal, mas como 
amigo. é uma grande satisfação te ver 
assumindo esta grande responsabilidade 
que é estar à frente de uma associação tão 
importante como é a Arpen-Brasil, e acho 
que você é a pessoa certa para dar con-
tinuidade a este trabalho que o Calixto já 
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vinha fazendo, pois ambos têm um grande 
caráter e dignidade por querer fazer bem 
ao próximo, algo que hoje é muito raro de 
encontrar nas pessoas”, disse. 

Já o presidente da Anoreg-BR, Rogério 
Bacellar, parabenizou Calixto pelo excelen-
te trabalho feito na direção da Arpn-BR, 
principalmente no tocante à integração 
com vários estados, e desejou sorte ao 
novo presidente. “A Arpen foi muito bem 
representada nestes últimos anos por pes-
soas comprometidas à causa da luta pela 
sobrevivência do Registro Civil e, entre eles 

“Agora assumo a pauta dos 
aproximadamente 8.500 
registradores do país, e que 
em mais de 13 mil pontos 
de atendimento, incluindo 
maternidades, formam a 
maior rede de atendimento 
e distribuição da cidadania 
brasileira”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil e do Irpen/PR

“Ao Arion desejo toda a sorte 
do mundo, e conte comigo e 
com a Anoreg/BR para ter todo 
o apoio necessário para esta 
empreitada”

Rogério Portugal Bacellar, 
presidente da Anoreg/BR

Transmissão oficial de posto na entidade nacional: Arion Toledo Cavalheiro Júnior assume 
o cargo ocupado por Calixto Wenzel

Arion Toledo Cavalheiro Júnior entrega a comenda Pinhão do Paraná ao agora ex-
presidente da Arpen-Brasil, Calixto Wenzel
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“Destaco que o Arion foi 
escolhido de maneira cirúrgica, 
pois é a pessoa certa para o 
momento certo que a categoria 
precisa, devido a sua grande 
capacidade de agregar pessoas”

Eduardo Ramos Corrêa, 
presidente da Arpen/RJ

Eduardo Ramos Corrêa, que exaltou a im-
portância do novo presidente. “Destaco 
que o Arion foi escolhido de maneira cirúr-
gica, pois é a pessoa certa para o momento 
certo que a categoria precisa, devido a sua 
grande capacidade de agregar pessoas”, 
destacou Eduardo, que em seguida, divul-
gou a lista dos novos diretores para o biênio.

Calixto Wenzel realizou seu último dis-
curso antes de passar a gestão e revelou 
estar extremamente satisfeito com os ru-
mos que a Arpen-Brasil está tomando e 
pela quase erradicação do sub-registro no 
Brasil. “Confesso que estou muito con-
tente e lisonjeado em passar este bastão 
para você, pois tenho certeza que vai fazer 
um excelente trabalho e trazer ainda mais 
melhorias a classe”, disse. “Contudo, não 
posso deixar de ressaltar aqui que, graças 
ao árduo trabalho de todos, reduzimos de 
18 para 1% o sub-registro no país, e isso é 
uma vitória muito grande pra todos nós”, 
finalizou.

COMENDA PINHãO DO PARANÁ
Ao assumir a palavra o novo presidente leu 
uma breve biografia do agora ex-presiden-
te, transcorrendo toda a sua trajetória no 
Registro Civil, desde a infância no cartório 
de seu pai, passando pela fundação do 
sindiregis, concluindo na sua transmissão 
de cargo. Entretanto, a surpresa da noite 
veio como forma de homenagem feita pela 
equipe do Irpen-pR para Calixto: a Comen-
da pinhão do paraná. 

“A comenda foi criada em 2014, e o pri-
meiro agraciado por este prêmio foi o atual 
ministro da Justiça, osmar serraglio, que na 
época era deputado federal. o pinhão é o 
fruto que representa o nascimento, aquilo 
que dá vida, e o Registro Civil é assim, pois 
é ali que fazemos nascer o nome da crian-
ça, oficializando o momento em que entra 
para a sociedade. Além disso, o pinhão é o 
fruto que representa o paraná, e somente 
grandes pessoas receberam esta comenda” 
disse. Esta é a sexta comenda entregue em 
três anos de existência. “Não há maneira 
melhor de terminar um mandato, tendo seu 
trabalho reconhecido e admirado por todos, 
mas não quero receber este prêmio sozinho, 
e sim dividi-lo com todos que me ajuda-
ram nesta caminhada”, agradeceu Calixto.

Ao realizar seu discurso de posse Arion 
adiantou os principais desafios que serão 
enfrentados pela nova diretoria. “Nosso 
trabalho é fundamental para o exercício da 

o Calixto, e por causa da sua persistência 
trouxe muitos avanços para a classe, prin-
cipalmente a integração entre os Estados”, 
destacou. “Ao Arion desejo toda a sorte do 
mundo, e conte comigo e com a Anoreg 
para ter todo o apoio necessário para esta 
empreitada. Tenho certeza que vai conse-
guir, pois você já é um vencedor nato, além 
de muito trabalhador”, finalizou Bacellar.

Após os discursos, se deu a transmissão 
oficial de cargos, conduzida pelo primeiro 
vice-presidente da Associação nacional, 

NACIoNAl

Jaime Araripe (esq.), Arion Toledo Cavalheiro Júnior e Rogério Portugal Bacellar durante o 
jantar de posse do novo presidente

O ex-presidente Calixto Wenzel ao lado de Cristina Bergamaschi (MT) e o presidente 
eleito da Arpen-Brasil
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Registradores civis brasileiros prestigiam a posse de Arion Toledo Cavalheiro Júnior à 
frente da Arpen-Brasil

“Confesso que estou muito 
contente e lisonjeado em passar 
este bastão para você (Arion), 
pois tenho certeza que vai fazer 
um excelente trabalho e trazer 
ainda mais melhorias a classe”

Calixto Wenzel, presidente da Arpen-BR

cidadania, pois quando a pessoa chega ao 
balcão, ou está com um sentimento de ex-
trema alegria, registrando um filho nascido, 
ou de extrema tristeza, registrando o óbito 
de um familiar, por isso nosso trabalho me-
rece ser valorizado. Contudo, para isso, é 
importante ressaltar o simbolismo de even-
tos como este, pois compareceram mais de 
uma dezena de representantes das Arpens 
de todo o país, que mesmo apesar das difi-
culdades financeiras que o RCpN enfrenta, 
principalmente neste período de crise, se 
dispuseram a estar aqui em Curitiba para 
esta confraternização, e isto é um ótimo 
começo, porque unidos conseguiremos al-
cançar nossos objetivos”, disse.

Em seguida elencou os principais pro-
jetos para o biênio, como o futuro do pl 
1775, o pl 6651, que cria o ofício da cida-
dania e transforma o “ofício Civil das pes-
soas Naturais” para “ofício da Cidadania”, 
a participação mais efetiva da Arpen-Brasil 
nos estados que ainda não possuem uma 
associação formada, assim como o incen-
tivo da criação dos fundos estaduais. Tam-
bém destacou o fortalecimento da CRC 
Nacional, propostas de sustentabilidade 
para Registro Civil, o ressarcimento dos 
assentos enviados pela serventia à CRC a 
partir de 1976, os cuidados com o sistema 
Nacional de Informações do Registro Civil 
(sIRC), a criação de um livro F nos cartórios 

para registrar os presos e o trabalho junto 
aos povos indígenas. “Vamos transformar o 
balcão da serventia no balcão da cidadania, 
onde todo cidadão poderá buscar qualquer 
certidão em um único lugar, de maneira 
mais rápida e descomplicada”.

por fim, foi exibido no telão do salão 
um vídeo produzido pelo deputado federal 
Júlio lopes (pp), justificando sua ausência 
e reforçando a união entre as partes para 
aprovar propostas no legislativo. por fim, 
Arion encerrou o evento fazendo uma auto 
reflexão sobre os desafios que enfrentará 
pela frente. “Agora assumo a pauta dos 
aproximadamente 8.500 registradores do 
país, e que em mais de 13.000 pontos de 
atendimento, incluindo maternidades, for-
mam a maior rede de atendimento e distri-
buição da cidadania brasileira”.
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Renato Braga Bettega foi eleito presidente 
do Tribunal de Justiça do paraná (TJ-pR), 
com 66 votos. o pleito ocorreu no mês de 
novembro em Curitiba e todos os demais 
já assumiram seus cargos para a gestão no 
biênio 2017 e 2018.

A decisão saiu em segundo turno, dispu-
tado entre os desembargadores Fernando 
Wolff Bodziak, que recebeu 52 votos, e 
Renato Braga Bettega. Houve um voto em 
branco e uma ausência. o desembargador 
Eugênio Achille Grandinetti também con-
correu ao cargo.

119 desembargadores do TJ-pR ainda ele-
geram o primeiro e o segundo vice-presiden-
tes, o corregedor-geral da Justiça e o correge-
dor – todos eles pertencem à cúpula diretiva. 

Também escolheram os membros que 
vão compor o Conselho de Magistratura, 
o ouvidor-geral e o ouvidor. Todos os can-
didatos eram desembargadores do Tribunal 
de Justiça.

RESPONSABILIDADES
o presidente do TJ-pR é quem pode substi-
tuir o governador, no caso de impossibilida-
de do vice-governador e do presidente da 
Assembleia legislativa. é ele o responsável 
por gerir o orçamento do órgão, autorizar 
concursos públicos, nomear novos servido-
res, entre outras funções

Além disso, a nova direção do Tribunal 
de Justiça vai ter a responsabilidade de 
decidir o futuro das operações publicano, 
Quadro Negro e Diários secretos.

TJ-PR elege nova cúpula diretiva 
para o biênio 2017/2018
RENATo BETTEGA é ElEITo pREsIDENTE Do TRIBuNAl DE JusTIçA Do pARANá. 
DEsEMBARGADoR MáRIo HElToN JoRGE é ElEITo CoRREGEDoR Do TJ-pR.

INsTITuCIoNAl

PERFIL
Renato Braga Bettega nasceu no dia 6 de 
novembro de 1948, em Curitiba. Ele se 
formou em direito pela pontifícia universi-
dade Católica do paraná (puC-pR), no ano 
de 1972, e em administração de empresas 

pela FAE, em 1977.
o novo presidente do TJ-pR é mestre em 

ciências jurídicas pela faculdade de Direito 
da universidade Clássica de lisboa (portu-
gal). Ingressou na Magistratura do paraná 
em 1980, exercendo atividades funcionais 
nas Comarcas de paranaguá (substituto), 
Capanema (regime de exceção), Formosa 
do oeste, Reserva, Rio Negro, são José dos 
pinhais e Foz do Iguaçu.

Desde 1991, está na Comarca de Curi-
tiba, tendo sido juiz auxiliar da presidên-
cia do Tribunal de Justiça na gestão do 
desembargador Ronald Accioly Rodrigues 
da Costa. Recebeu, na condição de repre-
sentante da Magistratura paranaense, os 
títulos de Cidadão Honorário do Municí-
pio de Reserva e Vulto Emérito da Cidade 
de Curitiba.

Renato Braga Bettega foi promovido ao 
cargo de desembargador do Tribunal de 
Justiça do paraná em 23 de março de 2007 
e eleito para o cargo de 1° Vice-presidente 
em no dia 31 de novembro de 2014.A nova cúpula da TJ-PR eleita para o biênio 2017/2018
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1) Menina com 16 anos quer habili-
tar-se para o casamento, representa-
da pela mãe biológica e pelo pai so-
cioafetivo, sendo que o pai biológico 
encontra-se em lugar incerto e não 
sabido. (todosfiguram no registro da 
menina)
R: Necessita-se de alvará judicial para o su-
primento do consentimento do pai biológi-
co (art. 238,IV CN, 1525,II CC ,1517 CC.) o 
artigo 1631 CC dispõe que na falta ou im-
pedimento de um dos pais o poder familiar 

Prática Registral: Habilitação 
de Menor para casamento
REVIsTA Do IRpEN/pR INICIA sEssão CoM DúVIDAs 
pRáTICAs soBRE o REGIsTRo CIVIl DAs pEssoAs NATuRAIs

JuRÍDICo

será exercido com exclusividade pelo outro. 
ocorre que este depende do poder Juris-
dicional - art. 1635,V, 1637, 1638 todos 
do CC- provocação do judiciário. o Foro 
Extrajudicial, como se sabe está adstrito 
ao princípio da legalidade estrita, cabendo 
somente ao juiz a interpretação da norma.

uma outra forma de resolver essa questão 
seria através de escritura de emancipação, 
pois nesta há previsão no CC para que o 
Tabelião de Notas lavre a escritura somente 
com a declaração de um dos pais.

CONHEçA OS ELEITOS

1° Vice-Presidente 
o desembargador Arquelau Araújo Ribas 
foi eleito 1° Vice-presidente no segundo 
turno, com 69 votos. seu concorrente 
desembargador Wellington E. Coimbra 
de Moura recebeu 48 votos. Dois 
Desembargadores votaram em branco e 
um esteve ausente.

2° Vice-Presidência
o Tribunal de Justiça elegeu mais uma 
vez uma mulher para o cargo de 2° 
Vice-presidente. A desembargadora 
lídia Maejima recebeu 76 votos. A 
desembargadora Joeci Machado Camargo, 
também candidata ao cargo, teve 41 
votos. Houve dois votos brancos e uma 
ausência.  

Corregedor-Geral da Justiça
o desembargador Rogério luis Nielsen 
Kanayama é o novo Corregedor-Geral da 
Justiça. Ele venceu em primeiro turno com 
65 votos. os desembargadores Robson 
Marques Cury e José Augusto Gomes 
Aniceto receberam, respectivamente, 26 e 
28 votos.

Corregedor
Foi eleito ao cargo de Corregedor o 
desembargador Mário Helton Jorge, com 
61votos. os outros desembargadores 
candidatos obtiveram os seguintes 
votos: Carvílio da silveira Filho: 12, Hélio 
Henrique l. Fernandes lima: 22,Gamaliel, 
seme scaff: 14 e luis Carlos Xavier: 9.

Ouvidora-Geral
A ouvidora-Geral, eleita com 57 votos, 
é a desembargadora lenice Bodstein. 
sua concorrente, Desembargadora Astrid 
Maranhão de Carvalho Ruthes, teve 53 
votos. 

Ouvidora-Substituta
A desembargadora Ana lúcia lourenço 
foi eleita por antecipação por ser única 
candidata.

Conselho da Magistratura
A desembargadora Maria Aparecida 
Blanco de lima, o desembargador luiz 
osório Moraes panza, o desembargador 
Fabio Haick Dalla Vechia e a 
desembargadora Ana lúcia lourenço 
foram eleitos por antecipação ao Conselho 
da Magistratura por serem candidatos 
únicos.



32


