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EXPEDIENTE

Avanços estruturais 
para o registro Civil

Caros amigos do Registro Civil,

É unânime em nossa atividade que o investimento em tecnologia é essencial para a 
manutenção das atuais atribuições registrais. Em um mundo cada vez mais tecnoló-
gico e interconectado, onde as pessoas tem acesso às mais diversas ferramentas para 
se comunicar e exigir uma prestação de serviço ágil, eficiente e econômica é essencial 
que avancemos no aprimoramento de nossa atividade.

Imbuídos deste espírito, a atual diretoria do Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Paraná, vem executando ao longo deste primeiro semestre uma bateria 
incessante de treinamentos de capacitação destinados aos registradores civis de cada 
uma das regiões paranaenses. São nove ocasiões onde os responsáveis por prestar o 
mais essencial serviço de cidadania à população podem se inteirar das principais novi-
dades relacionadas ao desenvolvimento tecnológico de nossa atividade.

Ao lado do já conhecido projeto E-certidões, que privilegia a transmissão de certi-
dões entre os cartórios do Estado do Paraná, o Irpen agregou as funcionalidades de 
transmissão entre certidões de outros estados brasileiros, vinculados às Centrais de 
Informações do Registro Civil (CRC).

Estes dois projetos, implantados conjuntamente e de forma interligada no Estado 
do Paraná atendem à mais básica demanda do cidadão: ter acesso ao seu documen-
to de forma ágil e eficiente, sem ter que se deslocar ou ter gastos com serviços de 
intermediários.

Os Seminários abordam também o processo de emissão do CPF na certidão de 
nascimento, uma conquista do Registro Civil brasileiro. Não por de forma imediata an-
gariar uma nova remuneração para os combalidos cartórios registrais que por longos 
anos tiveram que enfrentar a gratuidade universal, mas por permitir que o Registro 
Civil se interligue ao mais utilizado documento brasileiro, agregando o acesso à base 
de dados da Receita Federal e tornando-se indispensável para a sociedade e os Pode-
res constituídos.

Reforço ainda os resultados da pesquisa Datafolha, que apontaram os cartórios como 
a instituição mais confiável do País, superando os Correios, que antes ocupavam esta 
colocação. Por fim, uma nova demanda reclama nossa aten-
ção: a implantação da Lei Brasileira da Inclusão e às mudanças 
na atribuição da capacidade das partes, novidade que desde 
já requer um amplo estudo de seus reflexos no Registro Civil.

Uma boa leitura a todos.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR

Estes dois projetos, implantados conjuntamente e de 
forma interligada no Estado do Paraná atendem à 
mais básica demanda do cidadão: ter acesso ao seu 
documento de forma ágil e eficiente, sem ter que se 
deslocar ou ter gastos com serviços de intermediários
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Pesquisa inédita realizada pelo Instituto Da-
tafolha no final do ano de 2015 constatou 
que os cartórios brasileiros são a instituição 
mais confiável do país, dentre todas as ins-
tituições públicas e privadas avaliadas. A 
pesquisa foi realizada com a população de 
cinco capitais brasileiras: Brasília, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.

A pesquisa apontou o nível de satisfa-
ção dos usuários com as atividades extra-
judiciais. Na avaliação da confiança nas 
instituições públicas, com notas de 0 a 10, 
os cartórios obtiveram a primeira posição, 
com média 7,6, à frente, por exemplo, dos 
Correios. Já na comparação com todos os 
demais serviços públicos, 77% dos usuários 
consideraram os Cartórios ótimos ou bons. 
A pesquisa ainda apurou que 74% dos usu-
ários são contra alterações no sistema atual.

Ao lado desta credibilidade e qualidade, 
chama a atenção o resultado do relatório 
Doing Business, produzido pelo Banco 
Mundial, segundo o qual o custo de trans-
missão de imóveis no Brasil (gastos com 
escritura pública, registro e imposto Muni-
cipal) é menor do que o praticado nos pa-
íses ricos e o da média da América Latina: 
3,5% Brasil (SP), 4,2% Países Ricos e 6,1% 
América Latina.

Segundo o presidente da Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg
-BR), Rogério Portugal Bacellar, a avaliação 
positiva é reflexo do esforço da categoria 
para aprimorar o sistema extrajudicial e do 
perfil constitucional que ela ostenta, que 
compreende a gestão privada, a responsa-
bilidade pessoal dos titulares e a fiscaliza-
ção do Poder Judiciário. “Nos dedicamos 

constantemente ao aperfeiçoamento do 
sistema, investindo em gestão, capacitação 
e tecnologia a fim de proporcionarmos ao 
cidadão segurança jurídica e acesso fácil, 
rápido e seguro às informações e às nossas 
atividades”, ressalta Bacellar.

universo pesquisado
Foram entrevistados homens e mulheres 
com mais de 18 anos, abordados na saída 
dos cartórios, logo após a utilização do ser-
viço. No total foram ouvidas 1.045 pessoas 
de quatro capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e Curitiba) e do Distrito Fe-
deral. As abordagens ocorreram no período 
de 29 de outubro a 04 de novembro, em 
97 cartórios, em diferentes horários e dias 
da semana, de forma a ser representativa da 
população usuária deste tipo de serviço.

Pesquisa realizada pelo Datafolha junto aos 
usuários de cartórios das cidades de Brasília, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Ho-
rizonte apontou que a população é contra a 
estatização dos cartórios extrajudiciais. Ou-
tra questão levantada se referia à possibilida-
de do deslocamento de algumas atividades 
dos cartórios para Prefeitura ou outros ór-
gãos públicos. O resultado mostra que 74% 
dos usuários são contra estas alterações.

Pesquisa datafolha aponta Cartórios como 
as instituições mais confiáveis do País
74% DOS USUáRIOS SãO CONTRáRIOS A TRANSFERêNCIA DOS 
SERvIçOS PRATICADOS PELAS UNIDADES PARA óRgãOS PúBLICOS

INSTITUCIONAL

“Nos dedicamos 
constantemente ao 
aperfeiçoamento do sistema, 
investindo em gestão, 
capacitação e tecnologia a 
fim de proporcionarmos ao 
cidadão segurança jurídica e 
acesso fácil, rápido e seguro 
às informações e às nossas 
atividades”

Rogério Portugal Bacellar,
presidente da Anoreg-BR

Os entrevistados esclarecem a razão de 
sua oposição quando questionados sobre 
o que aconteceria em tal hipótese: 89% 
afirmaram que haveria corrupção, 87% bu-
rocracia e dificuldade, 78% insegurança e 
73% elevação de custos.

A percepção se repete quando se cogita 
da migração de atividades dos cartórios ex-
trajudiciais privatizados para empresas priva-
das: 77% são contra. A maioria dos entrevis-

População é contra a estatização dos serviços cartorários brasileiros

tados (80%) acredita que os custos subiriam, 
enquanto 70% afirmam que haverá buro-
cracia, 69% dificuldades e 61% corrupção.

De outro lado, mais da metade dos en-
trevistados acreditam que alguns serviços 
públicos melhorariam se fossem prestados 
pelos cartórios. São eles: registro de empre-
sas (63%), emissão de CPF (53%), emissão 
de documento único de identidade (52%) e 
de passaportes (51%). 
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Janeiro de 2016 marcou o início de um novo 
olhar sobre os 45 milhões de brasileiros com 
algum grau de deficiência. Entrou em vigor a 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também cha-
mada de Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(Lei 13.146/2015), que afirmou a autonomia 
e a capacidade desses cidadãos para exerce-
rem atos da vida civil em condições de igual-
dade com as demais pessoas. Agora começa 
também a batalha para tornar realidade o 
rol de direitos garantidos pela nova lei.

A semente da LBI foi lançada no Con-
gresso Nacional, 15 anos atrás, pelo en-
tão deputado federal Paulo Paim (PT-RS). 
Ao chegar ao Senado, ele reapresentou a 
proposta, que acabou resultando na Lei 
13.146/2015. A tramitação na Câmara pos-
sibilitou à relatora, deputada federal Mara 
gabrilli (PSDB-SP), ajustar o texto original 
às demandas dos movimentos sociais e aos 
termos da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 
186/2008), que recomendava a eliminação 
de qualquer dispositivo que associasse defi-
ciência com incapacidade.

“A LBI foi um grande avanço. Agora, en-
tramos em um período de ajustes. O ideal 
é criar uma cultura de inclusão e derrubar 

Fonte: Agência Senado

lei Brasileira de Inclusão entra em 
vigor e beneficia 45 milhões de pessoas
MUDANçAS RELATIvAS à CAPACIDADE DAS PARTES PERMITIRá AOS DEFICIENTES 
CONTRAÍREM MATRIMôNIOS, UNIãO ESTávEL E DIREITOS DE REPRODUçãO

LEgISLATIvO

barreiras que ainda existem. Ao se exercer os 
direitos previstos na lei, devem surgir casos 
de punição por discriminação e isso vai ter 
um efeito cultural e pedagógico positivo”, 
comentou o consultor legislativo da área de 
Cidadania e Direitos Humanos do Senado, 
Felipe Basile.

“A LBI foi um grande avanço. 
Agora, entramos em um período 
de ajustes. O ideal é criar uma 
cultura de inclusão e derrubar 
barreiras que ainda existem”

Felipe Basile, consultor legislativo da área 
de Cidadania e Direitos Humanos do Senado

As inovações trazidas pela nova lei alcan-
çaram, entre outras, as áreas de saúde, edu-
cação, trabalho, assistência social, esporte, 
previdência e transporte. A seguir, desta-
cam-se alguns dos avanços fundamentais 
para a conquista da autonomia na causa da 
deficiência.
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Irpen-PR - Qual a importância da Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência que entrou em vigor no 
início deste ano?
Mara Gabrilli - O texto da Lei Brasileira 
de Inclusão aprovou mudanças importan-
tes em áreas fundamentais como a educa-
ção, trabalho, cultura, lazer, esporte, entre 
outras. Tendo como base a Convenção da 
ONU sobre os Direitos das Pessoa com De-
ficiência, a LBI é uma legislação moderna, 
completa e, principalmente, ela garante o 
protagonismo da pessoa com deficiência 
porque a tira da invisibilidade e a coloca 
como um agente de transformação da 
sociedade. Podemos dizer que a principal 
importância da LBI reside aí: no olhar impe-
trado à pessoa com deficiência.

Irpen-PR - Quais as principais novida-
des que podem ser destacadas na LBI?
Mara Gabrilli - Para garantir o direito de 
ir e vir, alteramos o Estatuto das Cidades, 
transferindo ao Poder Público a responsa-
bilidade pela manutenção e reforma das 
calçadas de todo os municípios do País. Na 
saúde, as unidades básicas de saúde devem 
ter não só equipamentos acessíveis, como 
por exemplo, mamógrafos e macas para 
mulheres cadeirantes, mas também intér-
pretes de Libras para prestar atendimento 

ao público com deficiência auditiva. Na 
educação, a Lei inclui a oferta de um au-
xiliar de vida escolar na educação básica. 
E as escolas que não aceitarem a matrícula 
de alunos com deficiência - ou cobrarem 
taxa extra desses alunos - serão multadas. 
Já no ensino superior, cursos de arquitetura 
e engenharia terão de oferecer disciplinas 
de acessibilidade. Ainda propomos pro-
gramas no mercado de trabalho. Empresas 
que contratarem pessoas com deficiência 
para participarem de programas de capa-
citação terão também de empregá-las du-
rante o mesmo período, garantindo não 
apenas a qualificação, mas um trabalho 
simultaneamente. Atuamos também para 
garantir o poder de escolha do público 
com deficiência em espaços como cinemas, 
teatros e casas de espetáculos, que agora 
deverão oferecer locais acessíveis em todo 
o estabelecimento, não só em áreas segre-
gadas. Além disso, alteramos o Código de 
Trânsito, permitindo que as autoridades 
possam fiscalizar as edificações públicas ou 
privadas de uso coletivo, como shoppings, 
supermercados e hospitais, onde as vagas 
reservadas para idosos e pessoas com de-
ficiência não forem respeitadas. Estas são 
apenas algumas das inovações. A Lei con-
templa muitas áreas e serviços.

Irpen-PR - Uma das alterações mais im-
portantes diz respeito à possibilidade 
da pessoa com deficiência intelectual 
casar-se civilmente sem necessitar de 
autorização judicial. Qual sua opinião 
sobre esta nova possibilidade? 
Mara Gabrilli - Precisamos garantir o pro-
tagonismo da pessoa com deficiência inte-
lectual, sem impedir, no entanto, quando 
necessário, a interferência do curador, que 
deve respeitar as potencialidades e auto-
nomia dessa pessoa. Por isso, na LBI traba-
lhamos para que o responsável pela pessoa 
com deficiência tenha o poder de decisão 
plena apenas em questões de cunho pa-
trimonial. Acredito que quando privamos 
as pessoas com deficiência intelectual de 

exercer cidadania só estamos arraigando 
o preconceito. Por isso, além de fortalecer 
direitos, não podemos deixar de ampliar o 
acesso à informação, que ainda é sem dú-
vida uma poderosa ferramenta inclusiva em 
qualquer aspecto.

Irpen-PR - A Lei também fala sobre a 
capacidade do deficiente de casar e 
constituir família. Qual a importância 
de conferir direitos civis equivalentes 
às pessoas com deficiência intelectual?
Mara Gabrilli - Antes de alteramos o 
Código Civil brasileiro, o texto restringia 
pessoas com deficiência intelectual, por 
conta própria, de se casarem. Essa reda-
ção do Código trazia incongruências com 
relação à Convenção da ONU sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência - a 
qual o Brasil é signatário -, e que garante 
o reconhecimento de que as pessoas com 
deficiência têm capacidade legal, em igual-
dade de condições com as demais pessoas, 
em todos os aspectos da vida, inclusive ao 
matrimônio. Mas, apesar de o Código Ci-
vil não ser claro ao pontuar essa questão, 
é prática recorrente atribuir ao curador de 
uma pessoa com deficiência intelectual as 
decisões de sua vida civil e, muitas vezes, 
atos de natureza não civil, sem levar em 
consideração a real capacidade e vontade 
do curatelado, que deveria ser assistido ao 
invés de representado. O direito ao voto, à 
afetividade, à sexualidade, entre muitos ou-
tros, são frequentemente negados às pes-
soas com deficiência intelectual do nosso 
país. Tudo em função da interdição judicial, 
um processo que se tornou mecânico na 
Justiça brasileira. A Lei Brasileira de Inclusão 
fez alterações justamente para alterar essa 
prática em todo o Brasil.

Irpen-PR - Houve também mudança 
quanto à curatela. Podemos destacar 
que a LBI concedeu maior liberdade na 
vida civil das pessoas com deficiência?
Mara Gabrilli - Com certeza, como falei, 
a LBI toda foi escrita pensando no protago-

“Precisamos garantir o protagonismo 
da pessoa com deficiência intelectual”
DEPUTADA MARA gABRILLI EXPLICA AS PRINCIPAIS MUDANçAS qUE A 
LEI BRASILEIRA DE INCLUSãO ESTá TRAzENDO à SOCIEDADE BRASILEIRA

LEgISLATIvO

“É prática recorrente atribuir 
ao curador de uma pessoa 
com deficiência intelectual as 
decisões de sua vida civil e, 
muitas vezes, atos de natureza 
não civil, sem levar em 
consideração a real capacidade 
e vontade do curatelado, que 
deveria ser assistido ao invés 
de representado”
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nismo de todas as pessoas com deficiência.

Irpen-PR - Alguns artigos do projeto de 
lei foram vetados. Quais pontos aca-
baram ficando de fora do texto final?
Mara Gabrilli - Foram vetados: A obriga-
ção da contratação de pelo menos uma 
pessoa com deficiência por empresas com 
50 a 99 funcionários; A reserva de no míni-
mo 10% no processo seletivo, para cursos e 
turnos, para estudantes com deficiência nas 
instituições de educação profissional e tec-
nológica, de educação, ciência e tecnolo-
gia, e de educação superior, públicas fede-
rais e privadas; A isenção de IPI na compra 
de automóveis por pessoas com deficiência 
auditiva e nos acessórios utilizados para 
adaptação de veículos destinados ao uso 
de pessoas com deficiência; O respeito aos 
princípios do Desenho Universal nos progra-
mas habitacionais, públicos ou subsidiados 
com recursos públicos; A acessibilidade nos 
veículos dos Centros de Formação de Con-
dutores (CFC) e prioridade à pessoa com 
deficiência no recebimento de precatórios. 

Irpen-PR - O que ainda pode ser apri-
morado no tratamento às pessoas 
com deficiência no Brasil?
Mara Gabrilli - Avançamos, mas ainda 
temos muito a conquistar. Mas se formos 
pensar no que de fato precisa ser aprimora-
do é a reabilitação, que praticamente não 
existe no Brasil, e a educação, que ainda 
é extremamente deficitária, ao cometer o 
crime de negar acesso ao brasileiro com 
deficiência nas escolas.

“Na LBI trabalhamos para 
que o responsável pela 
pessoa com deficiência tenha 
o poder de decisão plena 
apenas em questões de cunho 
patrimonial”
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Prezados(as) senhores(as),

O Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, insti-
tuído pelo Decreto nº 8.270, de 26 de junho de 2014, está im-
plantado em todo o território nacional, atendendo à Resolução 
nº 02, do Comitê gestor do Sirc, de 08 de outubro de 2015.

Informações sobre a implantação:

1. Os dados constantes do Sirc, enviados individualmente pelos 
cartórios ou por meio das centrais estaduais de informações de 
registros civis, contabilizam cerca de 1.900.000 registros inse-
ridos na base, até o momento. Deste total, 55% são registros 
de nascimento, 28% são registros de casamento e 17% são 
registros de óbito.

2. As serventias de registro civil de pessoas naturais que enviam 
as informações de registro civil por meio do Sirc terão acesso 
ao Sisobi desativado.

3. As formas de envio das informações ao Sirc permanecem 
as mesmas, a critério da serventia: a) Sirc Web Internet; b) Sirc 
Carga; c) Sirc Cartório; d) Central de Envio de Registro Civil.

4. As informações cadastrais de titulares e substitutos dos car-
tórios são obtidas pelo Sirc a partir do sistema Justiça Aberta, 
gerido pelo CNJ. Por essa razão, é importante manter suas in-
formações atualizadas. Diariamente as informações do Sirc e do 
Justiça Aberta são sincronizadas.

5. Um dos aprimoramentos do Sirc é a adoção de instrumentos 
para avaliação da qualidade dos dados dos registros, de modo 
a permitir a contínua evolução dos serviços. Nesse sentido des-
tacamos a importância da informação coletada se aproximar 
o máximo possível da realidade. A qualidade do processo de 
coleta e envio das informações ao Sirc é de grande importância, 
por exemplo, para decidir sobre a manutenção ou cessação do 
pagamento de benefício previdenciário, auxiliar na definição de 
políticas públicas, servir de insumos para estudos e pesquisas, 
dentre outros.

6. A responsabilidade pelo envio das informações é do 
titular do cartório. No caso de envio por Central ou rotina 
de carga é importante acompanhar os relatórios de processa-
mento para validar o cumprimento das obrigações individuais. 
É obrigação de cada cartório, individualmente, verificar se os 
registros enviados por meio de Central ou carga foram efetiva-
mente inseridos na base de dados. Caso os registros enviados 
não tenham sido processados com sucesso, deve-se identificar 
o motivo da rejeição neste relatório, corrigir e reenviar por uma 
das demais modalidades de envio.

7. As instruções para uso do Sirc estão detalhadas no site www.
sirc.gov.br. Lá é possível saber mais sobre acesso, documen-
tação legal e demais insumos para utilização do sistema, tais 
como tutoriais do sistema e guias de orientação. Em caso de 
dúvida, ainda poderá ser acionado o suporte pelo telefone 
0800 081 5899, das 07h00 às 19h00 (horário de Brasília) ou 
diretamente no endereço https://suporte.dataprev.gov.br/.

Atenciosamente,
Comitê Gestor do Sirc

Comitê gestor do sirc divulga 
comunicado sobre o sistema sisobi
CONCLUSãO DA IMPLANTAçãO NACIONAL DO SIRC; DESATIvAçãO DO ENvIO 
DE INFORMAçõES POR MEIO DO SISOBI; MODALIDADES DE ENvIO DE DADOS

JURÍDICO
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Em junho de 2015, o Poder Executivo pro-
tocolou na Câmara dos Deputados o Pro-
jeto de Lei 1.775/2015, que dispõe sobre 
a criação do Registro Civil Nacional (RCN). 
Referido projeto foi elaborado pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral, por meio de seu atual 
presidente, ministro Dias Toffoli, e prevê a 
criação de um documento único de identi-
ficação do brasileiro nato ou naturalizado 
em suas relações com a sociedade e os 
órgãos governamentais, revogando a Lei 
9.454 de 1997, que criou o Registro de 
Identificação Civil.

Pretende-se, com esse projeto de lei, via-
bilizar a instituição de um novo processo 
de identificação civil por meio do RCN. A 

responsabilidade pela gestão e atualização 
desse sistema será da Justiça Eleitoral, que 
deverá assegurar a integridade, disponibili-
dade, autenticidade e a confidencialidade 
de seu conteúdo.

Ao se criar um Registro Civil Paralelo, o 
PL 1.775/2015 viola o previsto no artigo 
236 da Constituição Federal, atribuindo à 
Justiça Eleitoral uma função que deve ser 
delegada a particulares, o que afronta o sis-
tema da unicidade registral, onde é vedada 
a instituição de duplicidade de registros por 
aniquilar a garantia da segurança jurídica.

O artigo 236 da CF é claro ao afirmar 
que os serviços notariais e de registro são 
de competência exclusiva do Poder Público, 
mas delegados constitucionalmente aos 
particulares. Assim, somente os delegatá-
rios dos cartórios de registro é que podem 
desempenhar estas atividades, sendo fisca-
lizados pelo Poder Judiciário, gozando de 
fé pública e conferindo segurança jurídica 
aos atos.

Em consonância com o disposto no arti-
go 121, caput, da Constituição Federal, as 
competências da Justiça Eleitoral só podem 
ser delimitadas por lei complementar, bem 
como não podem ser ampliadas para além 
dos limites constitucionalmente estabeleci-

Rachel Leticia Curcio Ximenes e Tiago de 
Lima Almeida são advogados no Celso 
Cordeiro de Almeida e Silva & Marco Au-
rélio de Carvalho Advogados.

Criação do registro 
Civil nacional 
afronta sistema de 
unicidade registral

OPINIãO

dos. Está automaticamente vedada qual-
quer pretensão de alterar validamente o 
âmbito de competência da Justiça Eleitoral 
por lei ordinária.

Ademais, em virtude da capilaridade do 
Registro Civil das Pessoas Naturais, o qual 
está presente em todos os municípios e 
distritos do território nacional, a coleta e a 
emissão da documentação de identificação 
civil poderão ser feitas diretamente pelo 
serviço de registro civil, não gerando maio-
res ônus e custos ao ente público federati-
vo e possibilitando maior segurança jurídica 
em virtude da fé pública delegada (artigo 
44, parágrafo 2º da Lei 8.935/1994).

Finalizados os trabalhos legislativos do 
ano de 2015, aguardemos a Comissão Es-
pecial da Câmara dos Deputados que dis-
cute o Projeto de Lei 1.775/15, que cria o 
RCN, votar o relatório do deputado Júlio 
Lopes (PP-RJ), sendo solicitado por este que 
o texto fosse apresentado em março de 
2016, visando com isso ter a oportunidade 
de discutir o seu relatório com o TSE.

Ao se criar um Registro Civil 
Paralelo, o PL 1.775/2015 
viola o previsto no artigo 
236 da Constituição Federal, 
atribuindo à Justiça Eleitoral 
uma função que deve ser 
delegada a particulares

Rachel Leticia Curcio Ximenes e Tiago de Lima Almeida
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A Corregedora Nacional de Justiça, Mi-
nistra Nancy Andrighi, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais,

Considerando o previsto no art. 227, § 
6º, da Constituição Federal, e no art. 1.609 
do Código Civil;

Considerando as disposições do Provi-
mento nº 13/2010 da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça, bem como da Resolução nº 
175/2013 deste Conselho;

Considerando o acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal, em 05.05.2011, 
no julgamento conjunto da ADPF nº 132/RJ 
e da ADI nº 4277/DF, em que foi reconhe-
cida a união contínua, pública e duradoura 
entre pessoas do mesmo sexo como famí-
lia, com eficácia erga omnes e efeito vincu-
lante para toda a Administração Pública e 
os demais órgãos do Poder Judiciário;

Considerando o acórdão proferido pela 
quarta Turma do Superior Tribunal de Justi-

ça, em 25/10/2011, no julgamento do REsp 
1.183.378/RS, que garantiu às pessoas do 
mesmo sexo o direito ao casamento civil;

Considerando a Resolução nº 2.121/2015, 
do Conselho Federal de Medicina, que es-
tabelece as normas éticas para o u so de 
técnicas de reprodução assistida, tornando
-a o dispositivo deontológico a ser seguido 
por todos os médicos brasileiros;

Considerando a necessidade de unifor-
mização em todo território nacional do re-
gistro de nascimento e da emissão da res-
pectiva certidão para os filhos havidos por 
técnica de reprodução assistida, de casais 
heteroafetivos e homoafetivos.

Resolve:

Art. 1º O assento de nascimento dos filhos 
havidos por técnicas de reprodução assisti-
da, será inscrito no livro “A”, independen-
temente de prévia autorização judicial e 
observada a legislação em vigor, no que for 

pertinente, mediante o comparecimento 
de ambos os pais, seja o casal heteroafetivo 
ou homoafetivo, munidos da documenta-
ção exigida por este provimento.

§ 1º Se os pais forem casados ou convive-
rem em união estável, poderá somente um 
deles comparecer no ato de registro, desde 
que apresentado o termo referido no art. 
2º, § 1º, inciso III deste Provimento.

§ 2º Nas hipóteses de filhos de casais ho-
moafetivos, o assento de nascimento deve-
rá ser adequado para que constem os no-
mes dos ascendentes, sem haver qualquer 
distinção quanto à ascendência paterna ou 
materna.

Art. 2º É indispensável, para fins de registro 
e da emissão da certidão de nascimento, a 
apresentação dos seguintes documentos:

I - declaração de nascido vivo - DNv;
II - declaração, com firma reconhecida, do 
diretor técnico da clínica, centro ou servi-

Corregedoria nacional regulamenta o registro 
de criança gerada por reprodução assistida
PROvIMENTO CNJ Nº 52/2016 – DISPõE SOBRE O REgISTRO DE NASCIMENTO E EMISSãO 
DA RESPECTIvA CERTIDãO DOS FILHOS HAvIDOS POR REPRODUçãO ASSISTIDA

JURÍDICO
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ço de reprodução humana em que foi re-
alizada a reprodução assistida, indicando 
a técnica adotada, o nome do doador ou 
da doadora, com registro de seus dados 
clínicos de caráter geral e características 
fenotípicas, assim como o nome dos seus 
beneficiários;
III -certidão de casamento, certidão de con-
versão de união estável em casamento, es-
critura pública de união estável ou senten-
ça em que foi reconhecida a união estável 
do casal.

§ 1º Nas hipóteses de doação voluntária de 
gametas ou de gestação por substituição, 
deverão ser também apresentados:
I - termo de consentimento prévio, por ins-
trumento público, do doador ou doadora, 
autorizando, expressamente, que o registro 
de nascimento da criança a ser concebida 
se dê em nome de outrem;
II - termo de aprovação prévia, por instru-
mento público, do cônjuge ou de quem 
convive em união estável com o doador ou 
doadora, autorizando, expressamente, a 

realização do procedimento de reprodução 
assistida.
III - termo de consentimento, por instru-
mento público, do cônjuge ou do com-
panheiro da beneficiária ou receptora da 
reprodução assistida, autorizando expres-
samente a realização do procedimento.

§ 2º Na hipótese de gestação por substitui-
ção, não constará do registro o nome da 
parturiente, informado na declaração de 
nascido vivo -DNv.

§ 3º Nas hipóteses de reprodução assistida 
post-mortem, além dos documentos elen-
cados acima, conforme o caso, deverá ser 
apresentado termo de autorização prévia 
específica do falecido ou falecida para o 
uso do material biológico preservado, la-
vrado por instrumento público.

§ 4º O conhecimento da ascendência bio-
lógica não importará no reconhecimento 
de vínculo de parentesco e dos respectivos 
efeitos jurídicos entre o doador ou a doa-

dora e o ser gerado por meio da reprodu-
ção assistida.

Art. 3º É vedada aos Oficiais Registradores 
a recusa ao registro de nascimento e emis-
são da respectiva certidão para os filhos ha-
vidos por técnicas de reprodução assistida, 
nos termos deste Provimento.

§ 1º A recusa prevista no caput deverá ser 
comunicada ao respectivo juiz corregedor 
para as providências disciplinares cabíveis.

§ 2º Todos os documentos referidos no art. 
2º deste Provimento deverão permanecer 
arquivados em livro próprio do Cartório de 
Registro Civil.

Art. 4º Este Provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 14 de março de 2016.

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça
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Irpen-Pr inicia série de seminários 
Intensivos de tecnologia no Paraná
FRANCISCO BELTRãO, CASCAvEL E gUARAPUAvA RECEBERAM AS PRIMEIRAS EDIçõES. CICLO 
ABORDA TEMAS RELACIONADOS à TRANSMISSãO ELETRôNICA DE CERTIDõES E EMISSõES DE CPFS

CAPA

Evento na cidade de Francisco Beltrão abriu os ciclos de Seminários sobre Tecnologia do Irpen-PR no Estado do Paraná

Três edições realizadas no mês de março 
marcaram o início dos Seminários Intensi-
vos de Transmissão Eletrônica promovidos 
pelo  Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Paraná (Irpen-PR) em parceria 
com o Fundo de Apoio ao Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Funarpen-PR). As cidades de Francisco Bel-
trão, Cascavel e guarapuava receberam os 
eventos que ao longo do mês de abril per-
correrão ainda outras seis cidades sedes de 
regiões paranaenses.

Em Francisco Beltrão, o evento condu-
zido por Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR reuniu registradores 
civis da região sudoeste do Estado para de-
bater novas ferramentas facilitadoras para a 

emissão de 2ª via de certidões nos cartórios.
Coube ao gerente de Tecnologia de In-

formação do Irpen-PR e Funarpen-PR, Mar-
cio Nigro, iniciar o Seminário apresentando 
informações sobre a emissão de certidões 
no sistema E-Certidões, já utilizado pelos 
cartórios no Estado. A nova ferramenta, dis-
ponibilizada em fevereiro de 2016, permite 
que o cidadão solicite ao cartório uma cer-
tidão emitida em qualquer unidade do Es-
tado e receba o documento no mesmo dia.

A iniciativa desenvolvida pelo Irpen aten-
de ao disposto no Provimento 239 da Cor-
regedoria geral da Justiça do Estado do 
Paraná (CgJ-PR), assim como a disponibi-
lização da pesquisa de certidões no site E-
certidões a partir de 2010.  Além disso, em 

razão da integração com a CRC Nacional, a 
emissão de 2ª via de certidões de cartórios 
de São Paulo, Espirito Santo, Santa Catari-
na, Acre, goiás, Mato grosso do Sul e Per-
nambuco também pode ser oferecida pelos 
cartórios do Paraná.

Dando continuidade ao Seminário, Arion 
reforçou a importância dos oficiais tratarem 
as solicitações e notificações de emissão de 
certidões com prioridade. “A transmissão 
eletrônica aumenta a fluidez entre os cartó-
rios agilizando o serviço prestado ao cida-
dão. Por isso é importante que cada cartório 
seja ativo nesta questão. Além de reduzir os 
custos de envio via correio, o atendimento 
fortalece a atuação dos cartórios perante a 
sociedade”, explicou o presidente.
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emissão de CPF na certidão
Outro projeto, agora apresentado por Hum-
berto Brione, gerente de Tecnologia da As-
sociação dos Registradores de Pessoas Natu-
rais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) foi a 
emissão de CPF direto na certidão de nasci-
mento, em razão de parceria firmada com a 
Receita Federal e disponível no Paraná desde 
dezembro de 2015.

As informações práticas e técnicas neces-
sárias foram explicadas aos oficiais, como 
quais documentos são imprescindíveis para 
geração do número, por exemplo. Este fica 
disponível no sistema em menos de um 
minuto e deve ser inserido na certidão de 
nascimento. Caso alguma informação esteja 
errada, a alteração pode ser feita no cartó-
rio até três meses após a emissão e depois 

deste período somente na Receita Federal.
Os esclarecimentos foram primordiais 

para Cleusa Pimental, Oficial do Cartório 
de Registro Civil de Coronel vivida que já 
disponibiliza a emissão de CPF em sua ser-
ventia há dois meses. “Esse seminário é uma 
oportunidade para sanarmos nossas dúvidas 
e compartilharmos experiências, o que con-
tribui para o aprimoramento dos serviços 
para o cidadão. Cada vez que implantamos 
essas ferramentas em nosso atendimento o 
usuário fica mais satisfeito”, explica a oficial.  

Finalizando o evento, Claudia Karine 
Menger, escrevente do cartório de Francisco 
Beltrão, falou sobre a integração de dados 
no Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil (SIRC). Os cartórios que não 
possuem sistemas tecnológicos próprios 
para gestão interna, como o Ansata cujo 
software disponibiliza a possibilidade de in-
tegração, poderão realizar os processos por 
meio do Funarpen-PR.

A atuação prática fica a cargo da escre-
vente Carla Campara, do Cartório de Mari-
ópolis, que percebeu o evento como uma 
chance de agilizar seu trabalho. ‘Eu vim com 
a expectativa de aprender como usar a tec-
nologia para melhorar o serviço e oferecer 
soluções mais eficientes para os usuários. Foi 
o que aconteceu”, finaliza a escrevente. 

“A transmissão eletrônica 
aumenta a fluidez entre os 
cartórios agilizando o serviço 
prestado ao cidadão. Além 
de reduzir os custos de envio 
via correio, o atendimento 
fortalece a atuação dos 
cartórios perante a sociedade”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

A equipe responsável pelas palestras ministradas no Seminário Intensivo de Tecnologia 
do Estado do Paraná em Francisco Beltrão

“Esse seminário é uma 
oportunidade para 

sanarmos nossas dúvidas 
e compartilharmos 
experiências, o que 

contribui para o 
aprimoramento dos 

serviços para o cidadão”

Cleusa Pimental, Oficial do 
Cartório de Registro Civil de 

Coronel Vivida



14

CAPA

em Cascavel 
No dia 18 de março, foi a vez dos regis-
tradores civis da região oeste do Estado re-
ceberem os esclarecimentos do Seminário 
Intensivo de Transmissão Eletrônica.

Marcio Nigro, gerente de tecnologia do 
Irpen-PR e Funarpen-PR, abordou a trans-
missão eletrônica entre cartórios por meio 
do sistema E-Certidões. Para avançar com 
esta iniciativa, o sistema “Pen-Drive” migrou 
a integração dos atos para o SIRC Digital. 
Já quem utiliza o sistema de gestão inter-
na Ansata receberá as notificações na área 
de trabalho para tratar o atendimento com 

prioridade. Além disso, as solicitações oriun-
das do Ministério Público serão enviadas di-
retamente para este sistema, eliminando o 
acúmulo de papéis e facilitando o processo.

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Junior, reforçou junto aos regis-
tradores a importância de atender à notifi-
cação que aparece no sistema como uma 
solicitação de usuário no balcão. Além dis-
so, aproveitou uma dúvida dos presentes 
para esclarecer que o pedido de envio de 
certidão por outros meios com o objetivo 
de baratear o processo é uma prática con-
denada pelo Irpen-PR.

CrC nacional
Humberto Brione, supervisor de suporte da 
CRC Nacional, conduziu os registradores 
a conhecerem os serviços disponibilizados 
pela Central de Registro Civil Nacional. Op-
ções como envio de mala direta em lote e 
transmissão eletrônica de certidões estão 
disponíveis, mas o serviço que desperta 
mais curiosidade nos oficiais é a emissão de 
CPF na certidão de nascimento.

Foi caso de Nair Bonissoni Empinotti, 
Oficial de Registro Civil de Pallotino, que, 
desde o lançamento do serviço no Estado, 
percebeu grande interesse por parte da po-
pulação, mas tinha dúvidas a respeito do 
funcionamento do sistema. “As dificulda-
des que eu encontrava para atender o cida-
dão foram esclarecidas. A partir de agora 
tenho certeza que as emissões serão reali-
zadas de forma mais fácil e rápida”, contou 
a Oficial.

 
guarapuava recebe a 
3ª edição do seminário 
A cidade de guarapuava, sede da Regional 
centro-sul do Estado recebeu a 3ª edição 
do Seminário Intensivo de Transmissão Ele-
trônica.

Marcio Nigro, gerente de tecnologia 
do Irpen-PR e do Funarpen-PR, abordou a 
transmissão eletrônica estadual que é fei-
ta por meio do sistema E-Certidões. Neste 

“As dificuldades que eu 
encontrava para atender o 
cidadão foram esclarecidas. 
A partir de agora tenho 
certeza que as emissões serão 
realizadas de forma mais fácil e 
rápida”

Nair Bonissoni Empinotti, 
Oficial de Registro Civil de Pallotino

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, durante abertura dos trabalhos 
na cidade de Cascavel

Participantes do Seminário do Irpen-PR em Cascavel, segunda cidade a receber a iniciati-
va de capacitação do Instituto
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sistema, disponibilizado pelo Funarpen-PR 
o cartório solicita ao cartório acervo a cer-
tidão necessária. Caso exista algum erro, 
é possível informar ao cartório e solicitar 
a correção no próprio sistema. Além des-
te, os cartórios podem solicitar certidões 
do Paraná no próprio software de gestão 
interna do cartório, como o Ansata, por 
exemplo.

O prazo de envio de acordo com o Provi-
mento nacional é de cinco dias, mas Arion 
Cavalheiro Toledo Júnior, presidente do Ir-
pen-PR reforçou que para contribuir com 
a ascensão do Projeto é importante que o 

oficial priorize o atendimento das deman-
das solicitadas por outros cartórios. “Fo-
carmos no atendimento dessas solicitações 
é um jeito de integrarmos os serviços dos 
cartórios e oferecer ao cidadão um serviço 
mais eficaz”, explica.

Foi colocada em pauta a responsabilida-
de das informações fornecidas pelos car-
tórios. “Minha preocupação é a emissão 
de certidão que não está nos arquivos in-
ternos. Anteriormente, a certidão enviada 
via correio vinha certificada pelo Oficial da 
outra unidade. Como vou ter garantia de 
quem assume a responsabilidade da emis-

são?”, questionou Alfeu Leite Agner, Oficial 
do cartório de Boqueirão de guarapuava.

Para esclarecer, Marcio explicou que a 
certidão sai com o certificado do cartório 
acervo. Como garantia de segurança na 
emissão de certidões é necessário que o 
cartório solicitante e o cartório acervo dis-
ponham de assinatura digital, disponibiliza-
da via cartão ou token.

 
CrC nacional
A transmissão interestadual foi o tema de 
Humberto Brione, supervisor de tecnologia 
da CRC Nacional. O sistema permite a re-
quisição de certidões emitidas nos estados 
São Paulo, Espirito Santo, Santa Catarina, 
Acre, goiás, Mato grosso do Sul e Per-
nambuco. Além disto, também é possível 
emitir o CPF no ato de primeiro registro da 
criança,

Ao fim do primeiro ciclo de seminários, 
Silvana Keller de Oliveira, Oficial de Man-
gueirinha, afirmou que estava ansiosa com 
as mudanças apresentadas. “quando sou-
be das novas ferramentas achei que sofre-
ríamos muito, mas no fim fiquei aliviada, 
pois os processos pareceram simples. Todo 
dia recebemos cidadãos pedindo certidões 
de outro cartório, e na maioria das vezes 
as pessoas precisam com urgência. Essa 
rapidez vai favorecer o nosso trabalho e a 
população”, finalizou a oficial.

“Todo dia recebemos cidadãos 
pedindo certidões de outro 
cartório, e na maioria das 
vezes as pessoas precisam 
com urgência. Essa rapidez vai 
favorecer o nosso trabalho e a 
população”

Silvana Keller de Oliveira, 
Oficial de Registro Civil de Mangueirinha

Evento em Guarapuava fechou o primeiro Ciclo de treinamentos do Irpen voltados à 
capacitação tecnológica

Márcio Nigro (dir.) e Humberto Briones, responsáveis pelas áreas de serviços eletrônicos 
esclareceram as dúvidas dos participantes em Guarapuava
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Entre os dias 26 e 28 de fevereiro, o 
presidente do Instituto do Registro 
Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen-PR), Arion 
Toledo Cavalheiro Jr, acompanhado 
da equipe do projeto Irpen na 
Comunidade, visitou os cartórios da 
região litorânea e metropolitana do 
Paraná que fizeram parte do “Dia do 
Sim” para conhecer os registradores 
que contribuíram com o projeto e sua 
atuação na cidade.

Irpen-PR visita o Cartório de Registro Civil e TDPJ de Antonina

Irpen na Comunidade visita Cartórios de 
registro Civil em quatro cidades do Paraná
INSTITUTO ESTEvE PRESENTE EM UNIDADES qUE REALIzARAM NOvA 
EDIçãO DO DIA DO SIM NA REgIãO METROPOLITANA DE CURITIBA

CIDADANIA

“Antes da criação do fundo 
em 2002 eu me mantive no 
cartório porque sou teimosa e 
gosto do que faço, mas agora 
vejo que a parceria com essas 
entidades tem melhorado cada 
vez mais o serviço cartorário”

Joana D’Arc Alves Meyer,
Oficial de Registro Civil de Antonina

Cartório de Morretes, administrado por Ivonete Pazinatto 
Wistuba, recebeu a visita da equipe do Irpen-PR

A primeira visita foi feita à serventia de Regis-
tro Civil e Títulos e Documentos de Antonina, 
administrado pela Oficial Joana D’Arc Alves 
Meyer. A registradora contou que o casa-
mento comunitário já era esperado pela co-
munidade e que foi muito bem recebido, ra-
tificando o impacto do projeto socialmente.

Joana revelou ainda que o apoio do Irpen 
e Funarpen é imprescindível para o funcio-
namento integral dos cartórios de Registro 
Civil. “A criação do Fundo para ressarcimen-

to dos atos foi uma iniciativa muito impor-
tante para contribuir com os nossos custos 
fixos, tornando possível que os cartórios 
pequenos também possam oferecer serviços 
gratuitos sem prejudicar as obrigatorieda-
des financeiras”, disse. “Antes da criação do 
fundo em 2002 eu me mantive no cartório 
porque sou teimosa e gosto do que faço, 
mas agora vejo que a parceria com essas 
entidades tem melhorado cada vez mais o 
serviço cartorário”.

Antonina

Na sequência, a equipe visitou o Registro 
Civil de Morretes, que tem como Oficial 
Ivonete Pazinatto Wistuba, desde 2001. 
A registradora contou que o convite para 
participar do Projeto foi uma oportunidade 
para alavancar o registro de casamento na 
cidade, estagnado em cerca de 4 registros 
por mês.

“Eu fiquei muito feliz com o casamento 
comunitário em Morretes. Decidimos co-
meçar a divulgar em janeiro, contratamos 
um carro de som para passar pelas ruas e 
compartilhamos nas redes sociais. Em 20 
dias já estávamos com as vagas esgota-
das”, relata Ivonete, contente pelo incenti-
vo que a iniciativa gerou na população.

Morretes

O Cartório de Registro Civil de Pinhais, ad-
ministrado por Karen Lúcia Cordeiro Ander-
sen, Oficial e vice-presidente do Irpen-PR, 
recebeu a visita do Irpen na Comunidade. 
A registradora contou que o casamento co-
munitário já é um evento recorrente muito 
aguardado pela comunidade e que a parce-
ria com o Irpen-PR trouxe à população mais 

uma oportunidade de realizar o sonho.
“Além de março, organizamos o casa-

mento em fevereiro. Então é muito visível 
a alegria da comunidade. Já perdi as contas 
de quantos casamentos já foram realiza-
dos, mas sei que o Irpen-PR tem ajudado 
muito as comunidades e tenho orgulho de 
fazer parte disto”, finalizou a Oficial.

Pinhais
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Corregedoria geral da Justiça 
do Paraná apoia o Projeto 
“dia do sim” do Irpen-Pr

A Corregedoria Geral da Justiça 
tem apoiado as iniciativas do 

IRPEN – Instituto de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do 
Paraná, como o “Dia do Sim”, data 
em que são realizados casamentos 

comunitários.
Na última semana de feverei-

ro/2016 foram celebrados 149 ca-
samentos civis em Colombo e 30 
em Antonina no “Dia do Sim”, os 
eventos foram organizados pelo 

Cartório de Registro Civil local. 
Fonte: TJ-PR

“O projeto oferece tanto a 
possibilidade de casamento, 
quanto a de esclarecer dúvidas 
da população. E essa falta 
de informação reflete muitos 
problemas sociais, por isso que 
ser registrador civil é quase ser 
um assistente social”

Elizabete Regina Vedovatto,
Oficial de Registro Civil de Colombo

Visita ao Cartório de Registro Civil da cidade de Pinhais adminis-
trado pela Oficial Karen Lúcia Cordeiro Andersen

Equipe do Irpen-PR durante visita ao Registro Civil da cidade de 
Colombo

A última visita da edição de fevereiro foi feita 
no Cartório de Registro Civil de Colombo, ad-
ministrado por Elizabete Regina vedovatto, 
apoiadora do projeto e integrante do Irpen. 
A Oficial contou que sua jornada com o Irpen 
só aumentou sua vontade de oferecer o casa-
mento comunitário na cidade e poder ajudar 
efetivamente a comunidade em que atua.

“O projeto oferece tanto a possibilidade 
de casamento, quanto a de esclarecer dúvi-
das da população. E essa falta de informa-
ção reflete muitos problemas sociais, por 

isso que ser registrador civil é quase ser um 
assistente social. Temos a função de esclare-
cer as dúvidas e, às vezes, fornecer um do-
cumento gratuito já é um ato de doação”, 
relata Elizabete, comemorando a oportuni-
dade que o Irpen na Comunidade oferece.

Com o registro de 325 casamentos e aten-
dimento ao público em dúvidas relacionadas 
a nascimento tardio, reconhecimento de pa-
ternidade e registro civil no geral, o Irpen na 
Comunidade de fevereiro efetivou sua atua-
ção em quatro cidades do Paraná.

Colombo 
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Mais de 300 casais se reuniram entre os 
dias 26 e 28 de fevereiro para oficializar 
seus matrimônios durante a edição do Dia 
do Sim do mês de fevereiro, ação que in-
tegra o projeto Irpen na Comunidade. 
O projeto percorreu as cidades de Anto-
nina, Morretes, Pinhais e Colombo com o 
objetivo de oferecer cidadania a centenas 
de famílias. Os eventos, coordenados pelo 
presidente do Instituto do Registro Civil de 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Ir-
pen-PR), Arion Toledo Cavalheiro Jr, conta-
ram ainda com a participação de prefeitos 
e demais representantes municipais.

dia do sim oficializa casamentos em regiões 
litorânea e metropolitana do Paraná
AçãO qUE INTEgRA O IRPEN NA COMUNIDADE ATENDEU MAIS 
DE 300 CASAIS qUE REALIzARAM O SONHO DA CERIMôNIA CIvIL

CIDADANIA

“Essa iniciativa, além de ajudar 
a minha família, é muito 
importante para a cidade. Hoje 
vejo que tem muita família 
realizando o sonho”

Helejane Gonçalves

Antonina
A cidade recebeu o “Dia do Sim” no dia 
26 de fevereiro e contou com a participa-
ção da Oficial Joana D’Arc que apoiou o 
Irpen na realização do evento, estabelecen-
do contato com a Prefeitura e realizando a 
divulgação do evento para os munícipes. A 
celebração de 30 casamentos foi feita no 
Teatro Municipal da cidade e contou com a 
participação do prefeito Wilson Crio de Al-
meida Filho, do presidente da Câmara Mu-
nicipal, Odileno garcia Toledo, e da juíza de 
Direito, Louise Nascimento de Silva.

A juíza destacou que a população da ci-
dade é muito carente de projetos sociais e 
que esta ação foi motivo de muita expec-
tativa para a população. “O casamento é a 
base da família, que por sua vez é a base 
da sociedade. Esse casamento, antes de 
legalizar a união, traz a realização de um 
sonho”.

Esse foi o caso do Jair Pereira Barcelos 
e Alice dos Santos Barcelos, juntos há 23 
anos, que ficaram sabendo do “Dia do 

Sim” por meio de um aviso no teatro da 
cidade. O casal veio de vitória, no Espírito 
Santo, procurando mais tranquilidade em 
uma cidade do interior. “Estava passando 
em frente e vi o papel informando sobre o 
casamento comunitário. Como Deus faz as 
coisas acontecerem na hora certa, resolve-
mos aproveitar essa oportunidade. E agora 
fiquei mais animado porque a cerimônia foi 
mais emocionante do que na igreja. Estou 
muito feliz”, disse o recém-casado Jair.

Para Joana, a iniciativa promove uma 
inclusão necessária para os moradores da 
região que há muito esperavam por algo 
parecido. “A expectativa da população no 
interior sempre é sobre o casamento comu-
nitário, embora a divulgação do Irpen na 
Comunidade tenha despertado algumas 
dúvidas sobre os outros serviços. quando 
as vagas do casamento já estavam esgota-
das, eu só ouvia uma coisa ‘Então eu espe-
ro o próximo, você pode me avisar?’ e isso 
já diz tudo sobre como foi o recebimento 
do projeto na cidade.”

Dezenas de casais estive-
ram no Teatro Municipal 
de Antonina para a rea-
lização do Dia do Sim na 
cidade. No destaque, Jair 
e Alice, juntos há 23 anos
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“Sem o sim da Oficial não estaríamos 
aqui. Ela foi a primeira a dizer sim para 
esse projeto”, disse o presidente do Irpen, 
Arion Toledo, ao falar do trabalho da Ofi-
cial Ivonete Pazinatto Wistuba, responsá-
vel pela celebração em Morretes

“O casamento é a base da 
família, que por sua vez é 
a base da sociedade. Esse 
casamento, antes de legalizar a 
união, traz a realização de um 
sonho”

Louise Nascimento de Silva, 
juíza de Direito de Antonina

Morretes
A cidade de Morretes foi a segunda a rece-
ber o “Dia do Sim” e contou com a parti-
cipação da Oficial Ivonete Pazinatto Wistuba 
no desenvolvimento da iniciativa na cidade.
Arion Cavalheiro destacou o papel do car-
tório na concretização do evento. “Sem o 
sim da Oficial não estaríamos aqui. Ela foi 
a primeira a dizer sim para esse projeto”. E 
posto isto o juiz de Direito, Fernando Adriolli 
Pereira, foi convidado a legalizar o casamen-
to, seguido de uma benção do Padre Luiz 
gonzaga Perez, destinada aos 49 casais que 
oficializaram a união naquela tarde.

O evento celebrou a união e muitos re-
encontros. Carolaine vanessa Peres Lacerda 
e Joelson Araujo de Oliveira foram o primei-
ro amor um do outro em Jandaia do Sul. 
O destino fez com que Carolaine mudasse 
para Curitiba há 7 anos e que o casal per-
desse contato, até ela resolver visitar a avó 

no norte do Paraná. “quando nos encon-
tramos já começamos a namorar e resolvi 
acompanha-la em Morretes. Já moramos 
juntos e temos uma benção a caminho, o 
Pietro. Foi só a mãe dela nos avisar do ca-
samento para legalizarmos o nosso amor”, 
conta Joelson, apaixonado.

Já zoleide Claudino gonçalves e Hélio 
gonçalves estavam separados há 19 anos 
e aproveitaram a oportunidade para de-
monstrar que ficariam juntos novamente. A 
filha Helejane gonçalves, assistente social, 
informou ao pai do casamento comunitário 
e com o apoio da família conseguiu incen-
tivá-los. “Essa iniciativa, além de ajudar a 
minha família, é muito importante para a 
cidade. Como assistente eu recebi muitos 
contatos de noivos querendo saber como 
fariam para participar e quando seria o 
próximo evento. E hoje vejo que tem muita 
família realizando o sonho”.

Pinhais
Pinhais foi a terceira cidade a receber o 
“Dia do Sim” realizado no dia 27 de feve-
reiro incentivado por Karen Lúcia Cordeiro 
Andersen, oficial e vice-presidente do Ins-
tituto do Registro Civil de Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR). “A cidade 
sempre aguarda os casamentos gratuitos 
no início do ano e o projeto do Irpen deu 
mais oportunidade para os casais. Agora a 
cidade é só alegria e eu também”.

O evento concretizou o casamento de 

97 casais, com a participação da juíza de 
Direito, Marcia Regina Hernandez de Lima, 
da vice-prefeita Marli Paulino Fagundes. 
Desses, muitos casais se destacaram pela 
excentricidade. Esse é o caso das gêmeas 
Karla de Oliveira zanoni e Karina de Oliveira 
zanoni. “Crescemos, estudamos e vivemos 
juntas. Os nossos filhos, coincidentemente, 
também nasceram no mesmo dia, embora 
tenham um ano de diferença. Nada mais 
justo nos casarmos na mesma data e esse 
evento foi uma oportunidade para isso”, 
revela Karla.

Andressa Tavares dos Santos e Lucas vini-
cius Ribeiro dos Santos chamaram atenção 
de todos os presentes. O casal se conheceu
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“Felizmente ficamos sabendo 
que pessoas do mesmo 
sexo podiam se casar e 
que o evento do Irpen 
trazia uma oportunidade 
para oficializarmos nosso 
relacionamento. Mais um 
passo contra o preconceito”

Lídia Oliveira de Santana

“Nessa função eu consigo 
auxiliar as pessoas com as 
dúvidas que tem e, muitas 
vezes, até dou alguns 
documentos que precisam e 
não podem pagar. É isso que 
me inspira a participar do 
projeto Irpen na Comunidade”

Elizabete Vedovatto, 
Oficial de Registro Civil de Colombo

por meio de amigos e teve o romance inicia-
do em 2012 depois de um beijo roubado. 
quatro anos depois, com o sonho de se ca-
sar amadurecido, Andressa ficou sabendo 
do projeto e logo tomaram a decisão.  “Esse 
projeto abre portas para a comunidade, 
para que casais que também tem o sonho 
de se casar tenham uma oportunidade”.

Merenilce Camargo de Lima e Lídia Oli-
veira de Santana se conheceram no traba-
lho e moram juntas há oito anos. Ficaram 
sabendo do casamento comunitário e fo-
ram se informar sobre a possibilidade do 
casamento homoafetivo. “Felizmente fica-
mos sabendo que pessoas do mesmo sexo 
podiam se casar e que o evento do Irpen 

trazia uma oportunidade para oficializar-
mos nosso relacionamento. Mais um passo 
contra o preconceito”.

Colombo
A quarta cidade a receber o “Dia do Sim”, 
já no dia 28 de fevereiro foi Colombo, sede 
do Cartório da Oficial Elizabete vedovatto, 
apoiadora e integrante da diretoria do Ir-
pen. A oficial conta que sua jornada com 
o Irpen só aumentou sua vontade de ofe-
recer o casamento comunitário na cidade 
e ajudar a comunidade. “Já participo auxi-
liando os casamentos nas demais cidades 
e agora atuei efetivamente na preparação 
do evento. São emoções bem diferentes”.

Durante a cerimônia, Arion Cavalheiro 
agradeceu o apoio da Oficial e reforçou seu 
empenho em levar o evento até a cidade. 
Iniciativa salientada também por Maria da 
Silva Souza, secretaria de ação social, que 
corroborou a participação social da Oficial.

Ao final do evento, 149 casamentos fo-
ram oficializados. Casos como o de Elizete 
Terêncio da Silva e Luis Adalberto Ferreira 
que vivem juntos há 17 anos e não haviam 
casado por impossibilidades financeiras. 
“quando fomos morar juntos, não pode-
mos casar porque precisamos investir nos 
móveis. Depois os filhos nasceram e nossas 
responsabilidades surgiram. quando fiquei 
sabendo do casamento comunitário fiquei 

feliz por finalmente poder casar e realizar 
um sonho”, conta Elizete, emocionada.

“A comunidade tem muitas dúvidas a 
respeito dos documentos necessários para 
registrar um casamento, o que reflete a falta 
de informação relacionada a muitos fatores. 
Por isso que ser registrador civil é quase ser 
um assistente social. Nessa função eu con-
sigo auxiliar as pessoas com as dúvidas que 
tem e, muitas vezes, até dou alguns docu-
mentos que precisam e não podem pagar. 
É isso que me inspira a participar do projeto 
Irpen na Comunidade”, disse Elizabete ve-
dovatto, comemorando o sucesso do Irpen 
na Comunidade em sua cidade.

Dia do Sim na cidade 
de Colombo. Trabalho 

da equipe da Oficial 
Elizabete Vedovatto 

reuniu 149 casais para 
celebrarem a união

Casamento comuni-
tário na cidade de 
Pinhais reuniu 97 
casais, fruto do 
trabalho da equipe 
coordenada pela 
Oficial Karen Lúcia 
Cordeiro Andersen
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Foi assinada no dia 29 de dezembro de 2015 a Lei Estadual nº 
19.191, que institui o Fundo de Ressarcimento dos Atos gratui-
tos do Registro Civil das Pessoas Naturais no Estado de goiás.

Desde que a Lei Federal nº 9.534 foi assinada em 10 de de-
zembro de 1997, estabelecendo a gratuidade dos registros de 
nascimento e óbito, bem como a 1ª via destes, os Estados têm 
aprovado leis para ressarcir esses atos gratuitos praticados pelos 
registradores civis. quase 20 anos após a gratuidade, muitos 
ainda não possuem este fundo para ressarcimento.

A batalha dos registradores civis em goiás possibilitou que 
eles começassem o ano de 2016 de forma diferente. Se-
gundo Rodrigo Barbosa Oliveira e Silva, presidente da Asso-

goiás aprova lei de ressarcimento 
dos atos gratuitos do registro Civil
LEI Nº 19.191/2015 CHEgA APóS 20 ANOS DA 
INSTITUIçãO DA gRATUIDADE DO NASCIMENTO E óBITO

NACIONAL

ciação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de 
goiás (Arpen-gO), a lei “alivia e fortalece o registrador civil 
no exercício de sua atividade, bem como a todo extrajudi-
cial”. “Com isso, o registrador civil ganha espaço e dignida-
de em sua árdua tarefa em garantir a cidadania”, completa.

Pela lei, 3% dos emolumentos recolhidos pelos cartórios se-
rão destinados ao Fundo de Compensação dos Atos gratuitos 
Praticados pelos Notários e Registradores e de Complementa-
ção da Receita Mínima das Serventias Deficitárias (FUNCOMP).

Serão considerados deficitários os cartórios que não atingi-
rem a receita bruta de 10 salários mínimos mensais. Estes terão 
complementação da renda até atingir o valor mínimo.

“Com isso, o registrador civil 
ganha espaço e dignidade em 
sua árdua tarefa em garantir a 
cidadania”

Rodrigo Barbosa Oliveira e Silva,
presidente da Arpen-GO
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A emissão do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) a menores de um ano no Paraná 
vem aumentando nos primeiros meses de 
implantação do serviço no Estado, que já 
ocupa a terceira colocação nacional no nú-
mero de emissões do documento que ago-
ra vem inserido na certidão de nascimento.

Enquanto no primeiro mês foram emiti-
das 2.264 certidões com o número do CPf 
na certidão de nascimento, até o dia 20 do 
mês de março o número atingiu a casa das 
mais de 6 mil edições, consolidando o Pa-
raná como um dos Estados com maior nú-
mero de emissões no País, com um total de 
18.207 registros de nascimento com CPF. 
São Paulo, com 98.959 registros, e Rio de 
Janeiro, com 36.631 emissões, ocupam as 
primeiras posições.

A iniciativa, que teve início em 1º de 
dezembro de 2015, totalizou 33.569 emis-
sões no primeiro mês de prestação do ser-
viço, segundo dados da Receita Federal do 
Brasil. No mês anterior ao início do projeto 
foram 11.419 CPFs emitidos a menores de 
1 ano de idade, segundo dados da Receita.

A emissão do CPF nos cartórios é gratuita 
e está disponível também em maternidades 
que possuem unidades interligadas dos 
Cartórios para registro de nascimento.

A possibilidade de emissão nos cartórios se 
dá por um convênio entre a Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo (Arpen-SP) e a Receita Federal 
do Brasil. Cartórios de Registro Civil de todo 
o Brasil podem aderir ao convênio e passar a 

Paraná é o terceiro estado que mais emite 
CPF em certidões de nascimento no País
NOvIDADE LANçADA EM DEzEMBRO DE 2015 Já COLOCA AS 
UNIDADES REgISTRAIS NO SEgUNDO POSTO DE EMISSõES à POPULAçãO

INSTITUCIONAL

emitir o número de CPF automaticamente no 
ato do registro de nascimento, possibilitan-
do que a criança saia da maternidade já com 
o número do documento em sua certidão.

Esse serviço facilita a vida dos pais, que 

antes tinham que se deslocar e gastavam 
mais tempo para conseguir o CPF, neces-
sário em diversas situações, como para o 
acesso do bebê a benefícios sociais, planos 
de saúde e poupanças bancárias.

 São Paulo 98.959

 Rio de Janeiro 36.631

 Paraná 18.207

 Minas gerais 17.022

 Pernambuco 12.439

 Dez/2015     3.569

 Jan/2016 57.947

 Fev/2016 72.325

 Mar/2016 79.974

 Dez/2015 2.364

 Jan/2016 4.717

 Fev/2016 4.865

 Mar/2016 6.261

Paraná ocupa a 3ª colocação entre os estados que 
mais emitem CPF na certidão de nascimento

evolução da emissão de CPFs nas certidões de nascimento no Brasil

Mês a mês, cresce a emissão de CPFs nas 
certidões de nascimento no estado do Paraná

Cartórios devem se tornar os 
principais emissores de CPF
Segundo a Receita Federal do Brasil, em dezembro de 2015, 
em termos de quantidade de emissão de CPFs, os cartórios 
ultrapassaram o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, 
ficando atrás apenas dos Correios. Há previsão de que até o fi-
nal de 2016 as serventias extrajudiciais se tornem os principais 
emissores de CPF. Segundo o órgão federal, a inscrição de CPF 
realizada nos cartórios agrega mais qualidade e segurança ao 
cadastro da Receita Federal e ainda proporciona um serviço 
gratuito e cômodo ao cidadão que necessita inscrever seu filho 
no CPF para os mais diversos fins, como inclusão em progra-
mas assistenciais do governo, planos de saúde ou abertura de 
conta corrente ou poupança.

353415

59379

33569

14989 9249

Correios

Conveniadas Web

Arpen

Banco do Brasil

Caixa

Volume de inscrições 
por entidade conveniada
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Irpen-PR - Qual avaliação da Receita 
Federal do Brasil sobre os dois primei-
ros meses do projeto de emissão de 
CPFs no registro de nascimento?
Daniel Belmiro Fontes - A parceria RFB
-Arpen superou todas as expectativas, tan-
to em termos de quantidade de serviços 
prestados quanto em termos de qualida-
de.  O serviço propicia ao cidadão obter, 
por meio de atendimento único e gratuito, 
dois documentos básicos para o exercício 
da cidadania. Nos dois primeiros meses, 
mais de 1.100 cartórios implementaram 
o serviço, e a RFB tem recebido feedback 
bastante positivo da sociedade em geral.  

Irpen-PR - Hoje os cartórios ocupam a 
terceira posição entre os órgãos que 
mais emitem CPF pela Receita. Há 
expectativa de que a emissão em car-
tórios supere os demais postos que 
emitem este documento?
Daniel Belmiro Fontes - Nos primeiros 
2 meses, os cartórios emitiram cerca de 
70 mil Certidões de Nascimento com CPF, 
e há perspectiva de aumento significativo 
para os próximos meses. No que se refere 
à volumetria, os cartórios já são o segundo 
emissores de CPF, ficando atrás somente 
dos Correios. 

Irpen-PR - Há algum tipo de men-
suração da Receita Federal do 
Brasil sobre a repercussão 
deste serviço junto ao cida-

dão? Caso positivo, como esta novida-
de foi avaliada?
Daniel Belmiro Fontes - O serviço teve 
repercussão bastante positiva junto à so-
ciedade em geral, pois traz comodidade 
aos cidadãos que necessitam inscrever seus 
filhos no CPF para os mais diversos fins. Há 
de se ressaltar que se trata de um serviço 
de excelência prestado de forma gratuita. 
Já nas demais entidades conveniadas à RFB 
o serviço de emissão de CPF é tarifado em 
R$ 7,00 (sete reais). 

Irpen-PR - A RFB firmou dois convê-
nios para este projeto – com São Pau-
lo – que engloba todos os Estados – e 
com o Rio de Janeiro. Há intenção de 
se firmar novos convênios com cen-
trais estaduais?
Daniel Belmiro Fontes - A RFB não pre-
tende celebrar novos convênios com cen-
trais estaduais, além dos já celebrados com 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

Irpen-PR - Quais razões motivaram a 
Receita Federal a firmar estes convê-
nios que permitiram a emissão do CPF 
nos cartórios?
Daniel Belmiro Fontes - A principal razão é 
melhorar cada vez mais a prestação de servi-
ços para a sociedade concedendo a inscrição 

de forma gratuita e ampliando o acesso 
ao CPF, considerado pelos norma-

tivos um documento civil básico 
do cidadão. Os cartórios, além 

“os cartórios agregam mais segurança ao CPF”
gRATUIDADE, CAPILARIDADE EM TODO O TERRITóRIO NACIONAL E EXCELêNCIA NA PRESTAçãO 
DE SERvIçO. “A PARCERIA RFB-ARPEN SUPEROU TODAS AS EXPECTATIvAS”, DIz DANIEL BELMIRO 
FONTES, COORDENADOR-gERAL DE gESTãO DE CADASTROS DA RECEITA FEDERAL

da credibilidade e excelência na prestação 
de serviços já reconhecidos pela sociedade, 
agregam ainda mais segurança aos proces-
sos de inscrição. Some-se a isso o fato de os 
cartórios possuírem grande capilaridade em 
todo o território nacional podendo atender a 
população de todos os municípios. 

Irpen-PR - A RFB avalia a possibilidade 
de ampliação destes serviços utilizan-
do a capilaridade dos cartórios pre-
sentes em todos os municípios do Bra-
sil? Caso positivo, quais outros atos 
poderiam ser realizados nos cartórios?
Daniel Belmiro Fontes - Numa segunda 
fase, há previsão de os cartórios prestarem 
os serviços de Cancelamento de CPF por 
óbito e de Alteração Cadastral (nome, data 
de nascimento etc). Assim, via de regra, os 
atendimentos de CPF serão realizados por 
meio dos cartórios, e somente os casos de 
exceção serão tratados nas unidades da Re-
ceita Federal, como inscrição de estrangei-
ro em trânsito no Brasil, por exemplo. 

Irpen-PR - Além da emissão de CPFs 
para recém nascidos o convênio per-
mite a conferência de bases de dados. 
Qual a importância da interligação en-
tre estes cadastros?
Daniel Belmiro Fontes - A interligação 
dos cadastros agrega consistência aos 
dados de ambos os cadastros e otimiza 
seus processos também. Os cartórios, por 
exemplo, podem validar o CPF do falecido 
quando da lavratura do registro de óbito ou 
ainda agilizar o processo de registro, ao re-
cuperar a informação de filiação a partir do 
dado número de inscrição no CPF. A RFB, 
por sua vez, reduz o risco de gerar uma ins-
crição de CPF em duplicidade ou com erro 
em função de apresentação incorreta de 
documentação original de identidade.

“Os cartórios, além da 
credibilidade e excelência 
na prestação de serviços já 
reconhecidos pela sociedade, 
agregam ainda mais segurança 
aos processos de inscrição”

Daniel Belmiro Fontes é audi-
tor-fiscal da Receita Federal do 
Brasil e coordenador-geral de 
Gestão de Cadastros do órgão
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No início do mês de março, o Registro Civil 
da cidade de Colombo (PR), administrado 
pela Oficial e diretora do Instituto do Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais do Estado do 
Paraná (Irpen-PR), Elizabete vedovatto, foi 
agraciado com mais uma premiação, desta 
vez, por sua excelência no atendimento e 
na prestação de serviços: o Prêmio Desta-
que Empresarial 2016 – Categoria Cartórios.  

Em pesquisa realizada com clientes da 
serventia, o serviço foi avaliado como ex-
tremamente responsivo e satisfatório e de-

registro Civil de Colombo
recebe Prêmio destaque
empresarial 2016
INICIATIvA vALORIzA A EXCELêNCIA NO ATENDIMENTO 
E NA PRESTAçãO DE SERvIçOS à POPULAçãO

INSTITUCIONAL

clararam que recomendariam a serventia a 
outras pessoas.

“O sentimento é de que nosso esforço 
foi recompensado, pois sempre trabalha-
mos com o objetivo de atender muito bem 
as pessoas. Este prêmio comprova que es-
tamos fazendo o correto”, afirmou Elizabe-
te. A oficial ainda falou sobre a excelência 
do atendimento prestado pelo cartório. 
“O diferencial é que valorizamos a parte, 
tratando-a como se nós estivéssemos do 
outro lado do balcão. Ou seja, tratamos o 
cliente como gostaríamos de ser tratados”, 
destacou.

“O sentimento é de que nosso 
esforço foi recompensado, 
pois sempre trabalhamos 
com o objetivo de atender 
muito bem as pessoas. Este 
prêmio comprova que estamos 
fazendo o correto”

Elizabete Vedovatto,
Oficial de Registro Civil 
de Colombo (PR)


