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EXPEDIENTE

Capacitação contínua 
no foco do Registro Civil

Caros amigos, colegas do Registro Civil do Paraná. Iniciamos com esta edição 
mais uma gestão à frente do nosso querido IRPEN-PR, entidade que tem cada vez 
mais se tornado referência na representação da atividade em nosso País. Antes de 
mais nada, gostaria de agradecer à confiança que os registradores paranaenses 
delegaram a mim e a toda a minha Diretoria para guiar esta nau em meio a tantas 
dificuldades com as quais temos que lidar nas mais diferentes esferas.

Apesar do mar estar revolto, devemos seguir nosso curso, navegar com um ob-
jetivo delineado e não nos perdermos em meio a tempestade. Me alegro profun-
damente ao constatar a presença de 14 Diretores, das mais diferentes regiões de 
nosso Estado na primeira reunião de nossa diretoria, que traçou o planejamento 
estratégico que balizará nossas ações ao longo deste triênio.

E como não poderia deixar de ser, seguiremos nosso périplo de capacitação aos 
registradores paranaenses, desafio que temos enfrentado com galhardia nestes 
últimos anos e no qual seguiremos nesta gestão que se inicia.

É fato que o Registro Civil tem sido cada vez mais demandado quando os as-
suntos são inovações legislativas ou decisões inovadoras do Poder Judiciário. Nos 
defrontamos semanalmente com novos Provimentos, alguns federais, outros esta-
duais, ou mesmo julgados e decisões com efeitos vinculantes que alteram sobre-
maneira nossa rotina diária.

Para ficar apenas nas últimas, temos que lidar com a nova Lei Brasileira da In-
clusão, o Apostilamento de Documentos da Convenção da Haia, as Resoluções 
sobre registros de estrangeiros e por fim, a inovadora decisão do Supremo Tribu-
nal Federal que permitiu que a pessoa tenha o nome de dois pais no registro de 
nascimento. 

Desta forma, não há como fugir. A capacitação constan-
te deve ser uma norma para os registradores e seus funcio-
nários, de maneira a que sigamos prestando um serviço de 
excelência à sociedade, que tão bem valoriza o trabalho do 
Registro Civil das Pessoas Naturais em nosso Estado.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR

“É FATO qUE O REgISTRO CIvIL TEM SIDO CADA 
vEz MAIS DEMANDADO qUANDO OS ASSUNTOS 
SãO INOvAçõES LEgISLATIvAS OU DECISõES 
INOvADORAS DO PODER JUDICIáRIO”
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O Instituto do Registro Civil das Pes-
soas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR), em parceria com o Fundo de 
Apoio ao Registrador Civil (Funarpen), 
iniciou no mês de outubro uma campanha 
voltada à saúde de funcionários e usuários 
dos cartórios paranaenses. O projeto “Va-
lorize sua vida com apenas um toque” 
é a junção dos valores atribuídos às cam-
panhas “Outubro Rosa” e “Novembro 
Azul”, que visam a prevenção dos cânce-
res de mama e próstata, respectivamente.

Todos os cartórios de Registro Civil do 

Irpen-PR e Funarpen lançam campanha 
especial do “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”
AçãO INCENTIvA A PREvENçãO DO CâNCER DE MAMA E DE PRóSTATA, SENDO 
DISTRIBUÍDA JUNTO à EMISSãO DE CERTIDõES PELOS CARTóRIOS PARANAENSES

INSTITUCIONAL

“Nós lidamos muito com o ser 
humano, pois o acompanhamos 
em seu nascimento, casamento 
e óbito”

Elizabete Vedovatto, 
vice-presidente do Irpen-PR

Estado do Paraná receberam um folder 
para divulgar a ação, além de cartilhas 
com orientações sobre as doenças e como 
preveni-las. Ao expedir uma certidão, o 
registrador entrega ao cliente uma cartilha 
informativa.

“Este é mais um trabalho de responsa-
bilidade social. Devido ao grande fluxo de 
pessoas que atendemos no dia a dia, con-
seguimos atingir grande parte da socieda-
de”, diz o presidente do Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior.

Para a vice-presidente do Irpen-PR, Eli-

zabete vedovatto os cartórios de Registro 
Civil são distribuidores de cidadania. “Nós 
lidamos muito com o ser humano, pois o 
acompanhamos em seu nascimento, casa-
mento e óbito. Todo emocional é tratado 
no Registro Civil. Isso é uma oportunidade 
também de levarmos prevenção”, conta.

A vice-presidente conta ainda que mui-
tos distritos do Estado não têm sequer 
um posto de saúde, entretanto, possuem 
um cartório sempre à disposição, e neste 
caso, o cartório faz uso de sua proximida-
de com o cidadão, para levar informação.

O cartaz, que aborda as duas campanhas iniciadas 
pelo Irpen-PR e Funarpen-PR: valorização da vida

Cartilha orientativa traz informações de 
fácil leitura para a população paranaenses

O câncer de mama é a provocação de 
alterações genéticas em algum conjunto de 
células da mama, que gera um tumor 
maligno, que segundo o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), é o tumor mais comum entre 
mulheres e o que mais mata no Brasil.

Homens também podem apresentar casos 
de câncer da mama, porém em casos muito 
mais raros.

O CÂNCER 
DE MAMA E
SUAS CAUSAS

TODOS CONTRA 
O CÂNCER DE MAMA
E DE PRÓSTATA

O tumor maligno de próstata é o que mais atinge 
homens brasileiros, atrás somente do câncer de 
pele. Ele ocorre na glândula localizada abaixo da 
bexiga que envolve a uretra, canal que liga a 
bexiga ao orifício externo do pênis. A maioria dos 
casos acontecem após os 65 anos, por isso é 
considerado uma doença de terceira idade, 
porém os exames de prevenção devem ser feitos 
desde os 50 anos. Um a cada seis homens 
desenvolvem o tumor.

Apesar de existirem diversos tipos de cânceres, 
todos têm início a partir de um crescimento 
desenfreado das células. Ainda assim, não se 
sabe a causa exata desse câncer, entretanto, 
pesquisadores descobriram alguns fatores de 
risco que tornam as células prostáticas em 
cancerosas. As mutações hereditárias no DNA 
são responsáveis de 5% a 10% dos casos de 
cânceres de próstata, além de fatores hormonais 
e ambientais, idade avançada, má alimentação, 
sedentarismo e excesso de peso. Negros estão 
dentre os grupos que mais tendem a desenvolv-
er o tumor.

O CÂNCER
DE PRÓSTATA
E SUAS CAUSAS

VALORIZE
SUA VIDA

COM APENAS
UM TOQUE

OUTUBROROSA

VALORIZE
SUA VIDA
COM APENAS
UM TOQUE
NOVEMBROAZUL
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“Este é mais um trabalho de 
responsabilidade social. Devido 
ao grande fluxo de pessoas 
que atendemos no dia a dia, 
conseguimos atingir grande 
parte da sociedade”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

 SObRE A CARTIlhA
A cartilha do Projeto “Valorize sua vida 
com apenas um toque usa linguagem 
simples, de fácil leitura. Nela são abor-
dados os temas: câncer de mama e suas 
causas, câncer de próstata e suas causas, 
sintomas, prevenção, a importância da 
mamografia e diagnóstico.
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Desde o dia 15 de agosto, com base na re-
solução n° 228 do Conselho Nacional da 
Justiça (CNJ), algumas unidades de cartórios 
extrajudiciais de Curitiba (PR) iniciaram o 
atendimento de novo serviço de validação 
de documentos brasileiros para uso interna-
cional, conhecido como “apostilamento”.

De acordo com levantamento realizado 
pela Casa da Moeda do Brasil (CMB), res-
ponsável pela emissão do papel no qual é re-
alizado o procedimento, no Paraná já foram 
solicitados 35.250 formulários para emissão 
das apostilas. Os dados foram atualizados 
até o último dia 10 de outubro e compreen-
dem os 26 cartórios do Estado que já pres-
tam o serviço, conforme lista disponibilizada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em atendimento à demanda da capital 
paranaense, o titular do Registro Civil e Tabe-
lionato de Notas de Santa quitéria, Cid Ro-
cha Junior, relata que a procura já começou 
em alta porque, como o serviço foi extinto 
no Ministério das Relações Exteriores para os 
países signatários do acordo da Haia, as pes-
soas automaticamente buscaram os ofícios 
para legalizar seus documentos.

“Como havia uma demanda reprimida e 
o Ministério paralisou esse tipo de atendi-
mento, tivemos uma procura elevada, que 

inclusive tem se mantido constante. Nesse 
período verificamos receptividade por parte 
do público que está entrando em contato 
para agendar horário a fim de realizar o pro-
cedimento, mas ainda há muitas dúvidas 

Cid Rocha Júnior, Oficial do Registro Civil e Tabelionato de Notas 
de Santa Quitéria: “demanda tem se mantido constante”

Cartórios de Curitiba já solicitaram 
mais de 35 mil Apostilamentos
OFÍCIOS REALIzAM O NOvO SERvIçO DESDE AgOSTO E A DEMANDA SEgUE 
CONSTANTE PARA vALIDAçãO DE DOCUMENTOS PARA USO INTERNACIONAL

JURÍDICO

por parte dos usuários em relação a quais 
documentos precisam legalizar”, destaca o 
registrador e tabelião, que em sua unidade 
já realizou mais de 340 apostilamentos. O 
público mais frequente tem sido despachan-
tes, empresas e pessoas físicas.

Ainda segundo os dados da CMB foram 
solicitados 576 mil formulários para apostila-
mento pelos cartórios estaduais participan-
tes da Convenção da Apostila da Haia no 
Brasil. Até o momento o Estado que lidera 
o ranking com 164 mil apostilas solicitações 
é São Paulo, seguido do Rio de Janeiro (97 
mil), do Distrito Federal (61 mil) e de Minas 
gerais (54 mil).

“Como havia uma demanda 
reprimida e o Ministério 
paralisou esse tipo de 
atendimento, tivemos uma 
procura elevada, que inclusive 
tem se mantido constante”

Cid Rocha Júnior, Oficial do Registro Civil 
e Tabelionato de Notas de Santa Quitéria
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A Corregedoria Nacional de Justiça vai dar 
início à interiorização do apostilamento, 
que é a autenticação de documentos emi-
tidos no Brasil que devem ser reconheci-
dos no exterior. O Corregedor Nacional de 
Justiça, ministro João Otávio de Noronha, 
determinou que as Corregedorias dos Tri-
bunais de Justiça Estaduais terão 15 dias 
para informar quais cartórios de seus Es-
tados, estarão aptos a prestar o serviço 
dentro dos termos de segurança definidos 
pela Convenção da Apostila da Haia e pela 
Resolução 228 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

Após esta fase, a Corregedoria promo-
verá o credenciamento dos cartórios do 
interior dos Estados informados pelas Cor-
regedorias locais.

Cartórios do interior do 
País vão fazer o apostilamento 
de documentos
CORREgEDORIA NACIONAL DE JUSTIçA SOLICITOU 
AOS ESTADOS INFORMAçãO SOBRE CARTóRIOS APTOS 
A REALIzAR O PROCEDIMENTO FORA DAS CAPITAIS

JURÍDICO

PAPEl MOEdA
O Corregedor solicitou ainda estudo de 
viabilidade de utilização de outros papéis 
de segurança para o apostilamento. Hoje 
a Resolução do CNJ nº 228 determina que 
apenas o papel moeda produzido pela Casa 
da Moeda do Brasil pode ser usado. Dian-
te da decisão de iniciar a interiorização do 
apostilamento, e consequente aumento 
da demanda, o ministro Corregedor, com 
base nos resultados dos estudos, poderá 
levar ao plenário do Conselho proposta de 
alteração da Resolução 228, autorizando a 
utilização de outros papéis de segurança.

O apostilamento está em vigor desde o 
dia 14 de agosto deste ano. Este serviço, 
que facilita a legalização de documentos 
brasileiros e o reconhecimento deles no ex-
terior, atende a Convenção da qual o Brasil 
é signatário ao lado de outros 111 países.

AuTORIzAçãO
Por enquanto o atendimento está sendo 
realizado apenas pelos cartórios das capi-
tais, com previsão para, em curto prazo co-
meçarem em outras cidades. Para iniciar o 
atendimento do serviço, os titulares devem 
solicitar a autorização ao CNJ pelo site, re-
alizando o cadastro para emissão das apos-
tilas pelo Sistema Eletrônico de Informação 
e Apostilamento (SEI Apostila), sistema in-
formatizado desenvolvido pelo CNJ em par-
ceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4).

No procedimento, após a emissão eletrô-
nica da apostila no SEI, contendo itens de 
segurança exclusivos, deverá ser impressa 
em papel moeda fornecido pela CMB. Para 
isso, os cartórios devem solicitar individual-
mente os papéis de segurança pelo e-mail 
apostilahaia.cnj@cmb.gov.br.

A CMB orienta os cartórios a realizarem 
o cadastramento completo das informações 
solicitadas no Sistema da CMB - Haia, visto 
que o contato é feito por meio delas, evi-
tando, dessa forma, a incompatibilidade de 
dados nas próximas etapas. Depois da reali-
zação do pedido e da conferência de paga-
mento pelo órgão, a previsão de expedição 
do papel é de até cinco dias úteis.
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Maringá (PR) - Cerca de 180 pessoas de 
diferentes municípios paranaenses reuni-
ram-se no dia 25 de agosto na cidade de 
Maringá para a realização do 19º Seminá-
rio de Trabalho Registral Civil, promovi-
do pelo Instituto de Registro Civil das Pesso-
as Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR). 
Em pauta importantes novidades do seg-
mento registral brasileiro como a Lei Federal 
nº 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira 
de Inclusão (LBI) e a Resolução nº 288/2016 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que 
trata da Apostila da Haia.

Ao som de Maringá, música de Joubert 
gontijo de Carvalho, a recém-eleita nova 
diretoria da entidade deu início ao primeiro 
evento da gestão 2016-2019, coordenado 
pelo presidente Arion Toledo Cavalheiro Jú-
nior e pelas registradoras de Maringá, Cintia 
Scheid e Maria Regina Pereira Boeira. “Agra-
deço às colegas de Maringá e a todos que 
aqui estão por mais esta enorme acolhida 
que tem com a entidade, que podem ter 
certeza, trabalha unicamente em benefício 
de cada um de vocês”, declarou Arion.

Em sua palestra de abertura, o presidente 
do Irpen-PR destacou as novas ações do Ir-
pen-PR em relação ao projeto do e-certidões 
e da CRC, com o envio de cartazes para di-
vulgação nos cartórios, assim como a cam-

panha de combate ao câncer de próstata e 
ao câncer de mama. Também apresentou 
novidades relativas aos temas da emissão da 
identidade civil pelos cartórios, emissão do 
CPF no registro de nascimento, novas ações 
do Irpen-PR na Comunidade, e a reestrutu-
ração pela qual passará o site da entidade.

O evento realizado em Maringá contou 
ainda com a participação do Instituto de No-
tários e Registradores do Estado do Paraná 
(Inoreg-PR), representado por seu presiden-
te, Claudio Bley Carneiro, Oficial de Registro 
Civil de Pontal do Paraná, e do Crednoreg, 
representado também por seu presidente 
Cid Rocha Júnior, Oficial de Registro Civil de 
Santa quitéria. “Estes eventos são impor-
tantes para fixar aquilo que já conhecemos, 
consolidar o nosso conhecimento, mas es-
pecialmente acompanhar as novidades, que 
não são poucas e surgem a cada momento 
e devem ser acompanhadas por todos os 

Irpen-PR reúne cerca de 200 pessoas 
no 19º Seminário de Trabalho Registral Civil
EvENTO EM MARINgá DEBATE PRINCIPAIS TEMAS ATUAIS DA 
ATIvIDADE E TRAçA METAS PARA A NOvA gESTãO DA ENTIDADE

INSTITUCIONAL

“Agradeço às colegas de 
Maringá e a todos que aqui 
estão por mais esta enorme 
acolhida que tem com a 
entidade, que podem ter 
certeza, trabalha unicamente 
em benefício de cada um de 
vocês”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

diretores do Irpen-PR coordenam as atividades do 19º Seminário 
de Trabalho Registral na cidade de Maringá

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente do Irpen-PR, 
apresentou os principais projetos da entidade aos associados
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colaboradores e oficiais”, destacou.
Coube ao professor Christiano Cassetari 

dar início às palestras técnicas do evento, 
abordando a Lei Federal nº 13.146/2015 - 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) - e seus refle-
xos no casamento e no regime de bens.”A-
gora a curatela não é impedimento para o 
matrimônio e deve ser observada exclusiva-
mente para atos patrimoniais e negociais”, 
destacou o professor, que alertou os presen-
tes sobre diversos cuidados que devem ter 
ao lidar com os atos relacionados à pessoas 
portadoras de algum tipo de deficiência.

“É preciso destacar que a nova 
legislação trocou a excessiva 
proteção pelos valores da 
igualdade entre pessoas, 
portanto, somente em caso da 
pessoa não poder expressar 
sua vontade é que um ato 
deve ser negado, não por ela 
ser deficiente, mas sim por 
não conseguir expressar sua 
vontade”

Christiano Cassetari, 
professor de direito Civil

 “A Apostila da Haia é a única 
formalidade exigida para o 
aceite de documentos entre os 
países signatários da Convenção 
da Haia”

Fernando Abreu Costa Júnior, 
assessor jurídico do Irpen-PR

Público lota auditório de hotel em Maringá para acompanhar 
a realização do 19º Seminário de Trabalho Registral

Professor e especialista em direito Civil, Christiano Cassetari falou 
sobre os reflexos da lei brasileira de Inclusão no Registro Civil

“É preciso destacar que a nova legislação 
trocou a excessiva proteção pelos valores da 
igualdade entre pessoas, portanto, somen-
te em caso da pessoa não poder expressar 
sua vontade é que um ato deve ser negado, 
não por ela ser deficiente, mas sim por não 
conseguir expressar sua vontade”, destacou. 
“A partir de agora, o absolutamente incapaz 
passa a ser somente o menor de 16 anos”, 
apontou.

Cassetari defendeu ainda que a lei traz 
incongruências, como a exigência de auto-
rização para casamento do menor em idade 

núbio, mas que a mesma não é necessária 
para o portador de deficiência. “Trata-se de 
uma discriminação contra aquele que não é 
deficiente”, resumiu. O palestrante também 
defendeu que tanto a curatela, como a to-
mada de decisão apoiada devem ser regis-
tradas no Livro E.

“Muito bom o Seminário, muito esclare-
cedor. É bom para os cartorários aqui do 
interior que as vezes não tem condições de 
se aperfeiçoar, pois palestras são muito in-
teressantes”, disse Hélio Nocko, Oficial de 
Registro Civil de São José dos Pinhais (PR). 
“Tanto para mim quanto para os colegas 
que vieram comigo é essencial este Semi-
nário. Temos a oportunidade de adquirir co-
nhecimento e esclarecer dúvidas de todas as 
novidades que estão sendo promovidas em 
nossa atividade”, afirmou Lourenço Silvino 
Tramontini, Oficial de Tuneiras do Oeste (PR).

A legalização de documentos brasileiros 
para utilização no exterior, com base na 
Convenção da Haia, disciplinada no Brasil 
pela Resolução nº 228/2016 do Conselho 
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INSTITUCIONAL

“Está excelente. Principalmente 
para nós que precisamos estar 
nos reciclando, na busca de 
novos conhecimentos, e tanto 
o Irpen quanto o Funarpen 
oferecem esta oportunidade 
de estarmos buscando novas 
informações e conhecimentos”

João Carlos Piovezan, Oficial de 
Registro Civil distrital de Floresta (PR)

A advogada Carla Kantek fala sobre o tema “união Estável: constituição e consequências, 
dissolução, regimes de bens, sucessão e registro no livro E”

Fernando Abreu Costa Júnior, assessor jurídico do Irpen-PR, esclarece dúvidas dos 
participantes durante o evento em Maringá

Nacional de Justiça (CNJ), foi o tema da se-
gunda palestra do 19º Seminário Registral 
Civil, em Maringá. “A Apostila da Haia é a 
única formalidade exigida para o aceite de 
documentos entre os países signatários da 
Convenção da Haia”, explicou Fernando 
Abreu Costa Júnior, assessor jurídico do Ir-
pen-PR, que debateu artigo por artigo toda 
a normatização nacional do tema. 

“Acho muito bom este tipo de evento. 
Sempre que a gente pode participar a gente 
vem porque as palestras esclarecem muitas 
dúvidas que temos no dia a dia”, explicou 
Marli Marrone Baldívia Santos, Oficial de Re-
gistro Civil de Florestópolis (PR). “Parabenizo 
o Irpen e agradeço, pois é uma entidade que 
está sempre pensando em acrescentar co-
nhecimento aos registradores civis, promo-
vendo eventos que trazem novidades para 
que possamos desempenhar nosso trabalho 

com segurança nos serviços prestados”, 
disse Simara Aparecida Dério Boing, Oficial 
Substituta de Nova Aliança do Ivaí (PR)

Em seguida, foi a vez da advogada Carla 
Kantek falar sobre o tema “União Estável: 
constituição e consequências, dissolução, 
regimes de bens, sucessão e registro no 
livro E”. “Embora facultativa, o registro da 
união estável no Livro E traz o conceito de 
publicidade erga omnes - contra todos -, 
possibilitando maior segurança jurídica para 
os contraentes”, explicou a palestrante.

“Está excelente. Principalmente para nós 

que precisamos estar nos reciclando, na bus-
ca de novos conhecimentos, e tanto o Irpen 
quanto o Funarpen oferecem esta oportu-
nidade de estarmos buscando novas infor-
mações e conhecimentos”, disse João Carlos 
Piovezan, Oficial de Registro Civil Distrital de 
Floresta (PR). “Estou achando excelente por-
que é muito importante que a gente com-
pareça nesses eventos, uma vez que sempre 
há um aprendizado a ser obtido”, explicou 
Eunice Leandro Mariusso Lesse, Oficial do 
Registro Civil de Colorado (PR).

Encerrando as apresentações, o assessor 
jurídico do Irpen-PR, Fernando Abreu Costa 
Júnior, retornou à plenária para falar sobre 
o tema “Formação e Alteração do Patro-
nímico: no nascimento, no casamento, na 
união estável, até a maioridade, após a 
maioridade e retificações”, detalhando toda 
a legislação sobre o tema e a possibilidade 
de alteração e constituição de patronímicos. 

“Acho muito produtivo a nível de conhe-
cimento, de revisão de conteúdos. vejo es-
tes Seminários com muito bons olhos em 
relação a agregação entre as serventias, 
visto que atualmente acredito que é muito 
necessário a união, não só dos registradores 
civis mas de todas as especialidades e esse 
tipo de evento colabora para isso”, afirmou 
Alessandro Augusto de Araújo, Oficial de 
Registro Civil de Nova Tebas (PR).

Ao final do treinamento, diretores e pa-
lestrantes reuniram-se para esclarecer casos 
específicos dos presentes, assim como de-
bater sobre dúvidas relacionadas à atividade 
registral.
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Maringá (PR) – O Instituto de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Pa-
raná (Irpen-PR), teve em agosto a primeira 
reunião de planejamento da nova diretoria 
eleita para o triênio 2016-2019. Coordena-
da pelo presidente da entidade, Arion Tole-
do Cavalheiro Júnior, o encontro reuniu 14 
diretores de diferentes regiões do Estado, 
o que realça o comprometimento de todos 
com a gestão.

Inicialmente foram debatidas a ata da 
reunião anterior, apresentadas as contas da 

entidade e as propostas de auditorias exter-
nas para a gestão anterior. Superada esta 
questão, deu-se início ao debate das ações 
para a gestão que se inicia. “Temos projetos 
que foram sucesso e que serão mantidos 
como o Irpen na Comunidade e as cam-
panhas sociais do Instituto”, explicou Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, destacando o pro-
jeto que alcançou 137 municípios em todo 
o Estado do Paraná e que se reiniciará no 
mês de novembro na região de Colorado.

O presidente do Irpen-PR também desta-
cou que neste ano a campanha do câncer 
de mama e de próstata contará com uma 
cartilha e um cartaz já definidos. “vamos 
usar um material que conterá as duas cam-
panhas e que deve ser entregue com to-
das as certidões emitidas pelos cartórios”, 
explicou. 

Outra ação que permanecerá será a re-
alização dos Seminários de Trabalho Regis-
tral, que no último ano focou na questão 
da transmissão de certidões. “Além disso, 
fizemos um trabalho com todos os colegas 
e hoje somente 41 municípios ainda não 

diretores do Irpen-PR reúnem-se em Maringá para debater projetos e ações da entidade para o próximo triênio

Reunião de Planejamento marca o 
início da gestão 2016-2019 do Irpen-PR
ENCONTRO CONTOU COM A PRESENçA DE 14 DIRETORES 
DE DIFERENTES REgIõES DO ESTADO DO PARANá

emitem o CPF no registro de nascimento 
no Paraná”, explicou a vice-presidente Eli-
zabete vedovatto. 

A diretoria do Irpen definiu a Oficial do 
1° Oficio de Registro Civil de Maringá, Cin-
tia Scheid, como responsável pela reformu-
lação do site da entidade, que terá novo 
layout e novas funcionalidades. Ainda na 
questão tecnológica, o presidente do Ir-
pen-PR falou sobre as novas funcionalida-
des que serão implantadas no E-Certidões, 
como o pedido manual e possibilidade de 
certidões digitais. 

Funcionalidades da Central de Informa-
ções do Registro Civil (CRC) também foram 
apresentadas. “O importante é que houve 
grande crescimento de utilização destas 
ferramentas e o usuário está muito satis-
feito”, disse o ex-presidente do Irpen-PR, 
Ricardo Augusto de Leão. 

O projeto da identidade civil nos cartó-
rios também foi debatido, definindo-se 
uma estratégia de aproximação com as 
prefeituras para a viabilização do ressarci-
mento pela prestação do serviço.

“Temos projetos que foram 
sucesso e que serão mantidos 
como o Irpen na Comunidade 
e as campanhas sociais do 
Instituto”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR
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Relator do Projeto de Lei 1775/2015 na 
Câmara dos Deputados, que prevê a insti-
tuição do número único de identidade no 
País, o deputado federal Júlio Lopes (PP/RJ) 
falou com exclusividade ao Instituto de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais (Irpen-PR) 
sobre a tramitação da proposta que tramita 
em regime de urgência no Congresso Na-
cional.

Após mais de um ano de discussão na 
Comissão Especial, o relator construiu um 
consenso entre os diversos setores interes-
sados na proposta. “Acho que obviamente 
não é o ideal, mas é o consenso possível 
e vai possibilitar uma contribuição muito 
grande”, afirmou na entrevista, concedida 
durante o XXII Congresso Nacional do Re-
gistro Civil brasileiro, realizado na cidade de 
goiânia, em goiás.

Irpen-PR – Qual o atual estágio do 
Projeto de lei 1775/2015?
deputado Júlio lopes - Está em fase de 
tramitação final com urgência na Câmara 
dos Deputados para ir para o Senado.

Irpen-PR - Qual sua expectativa para a 
votação do Pl 1775?
deputado Júlio lopes - Espero que apro-
vemos na íntegra o relatório do PL 1775/15 
porque foi um texto bastante trabalhado, 
com muita dificuldade. Acho que obvia-
mente não é o ideal, mas é o consenso 
possível e vai possibilitar uma contribuição 
muito grande.

Irpen-PR – Como avalia a possibilida-
de de utilização do CPF como docu-
mento único de identidade?
deputado Júlio lopes - Na realidade o 
CPF vai passar a ser o número mais impor-
tante do Brasil e não o único. vai ser o guia, 
o número que vai orientar todos os demais 

e assim paulatinamente um dia vai passar a 
ser um número único.

Irpen-PR – Como vê a tramitação do Pro-
jeto de lei sobre desburocratização que 
está sendo tratado no Senado Federal?
deputado Júlio lopes - Acho que a segu-
rança jurídica é fundamental para a vida ci-
dadã. Para o cidadão, para toda empresa e 
para a sociedade civil, pois somos um todo 
que demanda que haja segurança jurídica 
em todos os atos. Estou sendo agora indi-
cado para ser presidente de uma Comissão 
Mista do Senado e Câmara para analisar o 
projeto de desburocratização. Nós precisa-
mos desburocratizar o Brasil, sem perder de 

“O CPF vai passar a ser o número 
mais importante do Brasil”
JúLIO LOPES, DEPUTADO FEDERAL RELATOR DO PROJETO DE LEI 1775/15, AgUARDA A vOTAçãO 
DO TEXTO qUE PREvê A INSTITUIçãO DE UM NúMERO úNICO DE IDENTIDADE CIvIL NO PAÍS

OPINIãO

vista a questão da segurança dos contratos 
e dos registros.

Irpen-PR - Como avalia o atual estágio 
do Registro Civil no brasil?
deputado Júlio lopes - Acho que o Re-
gistro Civil avançou muito no Brasil, com re-
sultados dignos de comemoração no com-
bate ao subregistro que foi erradicado e 
que muito se deve ao trabalho e empenho 
dos registradores. O Brasil precisa dar um 
reconhecimento maior ao trabalho e atua-
ção dessa classe na distribuição de cidada-
nia e na segurança dos negócios jurídicos 
em nosso País.

“Espero que aprovemos 
na íntegra o relatório do 
PL 1775/15, porque foi um 
texto bastante trabalhado, 
com muita dificuldade”

“O CPF vai passar a ser o 
número mais importante e 
não o único. vai ser o guia, 
o número que vai orientar 
todos os demais e assim 
paulatinamente um dia vai 
passar a ser um número único”

“Acho que o Registro Civil 
avançou muito no Brasil, 
com resultados dignos de 
comemoração no combate ao 
subregistro que foi erradicado e 
que muito se deve ao trabalho 
e empenho dos registradores”

Júlio lopes (PP/RJ), deputado federal, relator do Pl 1775/15: “é o consenso possível”
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Goiânia (GO) - O presidente da Seção de 
Direito Público do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ-SP), desembarga-
dor Ricardo Henry Marques Dip, abordou o 
tema “Os desafios e perspectivas para 
os registros e as notas na hora pre-
sente” na última apresentação do segundo 
dia de palestras do XXII Congresso Na-
cional do Registro Civil (Conarci 2016)

Durante todo seu discurso, o desembar-
gador deixou evidente sua preocupação 
com o futuro da atividade, principalmente 
com o que nomeou como “registrão”. “Me 
aflige o fato de ver que a proposta do regis-
tro único pode tornar o cartório de Registro 
Civil apenas um guichê de coleta e repasse 
de dados, algo que, além de descaracteri-
zar o trabalho do registrador civil, ainda cria 
um poder sem precedentes às instituições 
financeiras”, disse.

Dip também deixou registrada sua insa-
tisfação sobre a política de gratuidade nos 
atos de Registro Civil. “volto a repetir aqui 
o que disse no congresso que participei em 
São Paulo recentemente, e que muitos dos 
senhores estavam presentes, que a gratui-
dade está asfixiando o Registro Civil. E ain-
da digo mais: o trabalho que vocês fazem 
é um dos mais importantes da sociedade, 
e merece ser devidamente pago, por isso 
digo com todas as letras que os senhores 
não merecem esmolas. Se o Estado quer a 
gratuidade nos serviços, que pague pelas 
despesas e não jogue nas costas de vocês”, 
desabafou.

Segundo o desembargador, “o contra-
to de delegação do extrajudicial é o mais 
desrespeitado da história. A política da gra-
tuidade está asfixiando o registro civil das 
pessoas naturais”, disse o Dip. “Se o Estado 
acha que deve agraciar o usuário do serviço 
com a gratuidade, ele que arque com isso”, 
afirmou.  

Para o desembargador alguns posicio-
namentos do Judiciário, e certas atitudes 
dos registradores ajudam a enfraquecer o 
sistema. “Outro aspecto preocupante é a 
necessidade de se criar provimento para 
tudo. Os registradores não praticam nada 
se não estiverem embasados em provimen-
tos”, declarou o desembargador.  Para Dip 
o momento é de caos em relação aos regis-
tros, às notas e ao Poder Judiciário. “Hoje 

o Judiciário dá ao extrajudicial as suas fun-
ções para se desafogar, mas juntamente dá 
a gratuidade. Os senhores não devem se 
acomodar a estes casos”, disse.

O desembargador ainda falou sobre a 
tendência da responsabilidade objetiva 
conferida aos Oficiais. “A responsabilidade 
objetiva nada mais é do que um trabalho 
de desconstrução do Registro Civil, que tem 
muito mais cunho político do que qualquer 
outra coisa. E isso é culpa em grande parte 
do Poder Judiciário”. 

Sua participação foi finalizada reforçan-
do que é necessário que os “registradores 
civis se unam para tentar se fazer ouvir con-
tra os atrasos que estão sendo propostos”.

Para o desembargador o Registro Civil 

“O contrato de delegação do extrajudicial é 
o mais desrespeitado da história”
DESEMBARgADOR DO TJ-SP, RICARDO DIP ABORDOU O TEMA “OS DESAFIOS E 
PERSPECTIvAS PARA OS REgISTROS E AS NOTAS NA HORA PRESENTE” NO CONARCI 2016

OPINIãO

corre sério risco de perder seu objetivo ori-
ginal, pois a busca do interesse individual 
ultrapassou o interesse coletivo.

“O direito à felicidade individual justifi-
ca o acesso a qualquer coisa do Registro 
Civil e isso é preocupante. Eu, João, pos-
so chegar hoje ao cartório e dizer que me 
sinto Maria. Amanhã poderei chegar aos 
70 anos e ir ao cartório dizer que me sinto 
com 40. O Registro Civil está virando uma 
espécie de álbum de recordações”, disse o 
desembargador. “Neste mecanismo hipe-
rindividualista a minha intenção prevalece 
sobre o social. Na hora em que tudo puder 
ser feito no RCPN, pra que existir registro 
civil?”, completou Dip.

“O contrato de delegação 
do extrajudicial é o mais 
desrespeitado da história. A 
política da gratuidade está 
asfixiando o registro civil das 
pessoas naturais”

Ricardo henry Marques dip, 
desembargador do TJ-SP

“Hoje o Judiciário dá ao 
extrajudicial as suas funções 
para se desafogar, mas 
juntamente dá a gratuidade. 
Os senhores não devem se 
acomodar a estes casos”

Ricardo henry Marques dip, 
desembargador do TJ-SP

O desembargador do TJ-SP, Ricardo dip: “se o Estado acha que deve 
agraciar o usuário do serviço com a gratuidade, ele que arque com isso”
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O conceito de família se modificou. Nos úl-
timos 30 anos, o modelo tradicional sofreu 
profundas transformações e deu lugar a ou-
tros arranjos familiares. Em 2013, entrou em 
vigor o novo Código Civil Brasileiro, reflexo 
desta mudança comportamental da família. 
No antigo Código, de 1916, a família legí-
tima era aquela constituída pelo casamen-
to formal. Já no novo diploma, o conceito 
abrange as unidades familiares formadas 
por casamento, união estável ou comunida-
de de qualquer genitor e descendente.

Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu no dia 22 de setembro 
deste ano, por oito votos a dois, a tese de 
repercussão geral, admitida no Recurso Ex-
traordinário nº 898.060-SP, reconhecendo 
que uma pessoa pode ter, em seu documen-
to de identificação, o registro do pai biológi-
co e do socioafetivo, sem que se estabeleça 
nenhuma hierarquia entre eles.

Na sessão, os ministros aprovaram a se-
guinte tese: “a paternidade socioafetiva, 
declarada ou não em registro público, não 
impede o reconhecimento do vínculo de 
filiação concomitante baseado na origem 
biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.  

Com esta decisão, afirmaram que o pai 
genético tem a obrigação de fornecer ao 
filho sobrenome, pensão alimentícia e he-
rança, mesmo que outro homem tenha 
registrado a criança e mantenha, com ela, 
relação de paternidade. 

Segundo o relator da ação, ministro Luiz 
Fux, a decisão também permite que uma 
pessoa inicialmente registrada com o nome 
do pai de criação possa escolher entre man-
ter o sobrenome dele, trocá-lo pelo do pai 
biológico ou manter ambos em seu docu-
mento de identidade. Com isso, não há im-
pedimento do reconhecimento simultâneo 
de ambas as formas de paternidade – socio-

Supremo Tribunal Federal reconhece 
dupla paternidade no Brasil
TRIBUNAL RECONHECE DIREITO DE qUE A PESSOA TENHA EM SEU 
DOCUMENTO DE IDENTIFICAçãO O REgISTRO DO PAI BIOLógICO E DO 
SOCIOAFETIvO, SEM qUE SE ESTABELEçA NENHUMA HIERARqUIA ENTRE ELES

CAPA

Plenário do STF reconhece o direito da pessoa possuir dois pais no registro: julgamento com importantes reflexos no direito brasileiro

“A paternidade socioafetiva, 
declarada ou não em registro 
público, não impede o 
reconhecimento do vínculo de 
filiação concomitante baseado 
na origem biológica, com os 
efeitos jurídicos próprios”
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Ministro luiz Fux, relator da ação apresenta o voto: 
“é o direito que deve servir à pessoa, não o contrário”

afetiva ou biológica –, desde que este seja o 
interesse do filho. 

“Do contrário, estar-se-ia transforman-
do o ser humano em mero instrumento 
de aplicação dos esquadros determinados 
pelos legisladores. É o direito que deve ser-
vir à pessoa, não o contrário”, salientou o 
ministro em seu voto. Seguindo Fux, outros 
setes integrantes do STF foram a favor: Rosa 
Weber, Dias Toffoli, gilmar Mendes, Marco 
Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, Celso 
de Mello e Cármen Lúcia. Divergiram apenas 
dois ministros: Edson Fachin e Teori zavascki. 

Fachin votou no sentido de que a pater-
nidade socioafetiva prevalece sobre a bio-
lógica. Ressalvou, no entanto, que isso não 
impede a pessoa de buscar conhecer sua 
origem genética, por exames de DNA. “A 
paternidade biológica não gera necessaria-
mente relação de paternidade jurídica. No 
caso, há uma paternidade socioafetiva que 
persiste. Como ela não pode ser considera-
da menos importante, ela deve ser preserva-
da”, argumentou Teori. 

O caso tem repercussão geral, significan-
do que juízes de todo o País deverão seguir 
todas as regras da nova decisão. 

PATERNIdAdE SOCIOAFETIVA 
E A MulTIPARENTAlIdAdE
A Constituição de 1988 promoveu uma ver-
dadeira revolução no campo do Direito de 
Família. Isso aconteceu porque, com o pas-
sar dos anos, a sociedade evoluiu, e novas 
formas de organização familiar começaram 
a proliferar. “Se o conceito de família não 
pode ser reduzido a modelos padronizados, 
nem é lícita a hierarquização entre as diver-
sas formas de filiação, afigura-se necessário 
contemplar sob o âmbito jurídico todas as 
formas pelas quais a parentalidade pode se 
manifestar, a saber: (i) pela presunção decor-
rente do casamento ou outras hipóteses le-
gais (como a fecundação artificial homóloga 
ou a inseminação artificial heteróloga – art. 
1.597, III a v do Código Civil de 2002); (ii) 
pela descendência biológica; ou (iii) pela afe-
tividade”, explica o ministro Fux na minuta 
de seu voto.

Para o juiz da 2ª vara de Registros Públi-
cos do Estado de São Paulo, Marcelo Be-
nacchio, é um grande avanço no Direito de 
Família, assim como, no Direito Registral. “A 
Constituição não faz uma hierarquia entre 
as entidades familiares, desta mesma forma, 
ela não faz uma hierarquia entra a paterni-
dade biológica e a paternidade socioafetiva. 

A decisão trouxe um importante avanço no 
princípio da dignidade da pessoa humana”, 
afirma. 

Esse tema já é amplamente debatido entre 
doutrinadores e especialistas em Direito de 
Família, mesmo assim é pouco explorado na 
questão de seus efeitos. Estes foram os mo-
tivos que levaram o diretor de Relações In-
ternacionais do Instituto Brasileiro de Direito 
de Família de São Paulo (BDFam-SP), Chris-
tiano Cassettari, a publicar o livro “Multipa-
rentalidade e Parentalidade Socioafetiva: 
Efeitos Jurídicos”, que explica as consequ-
ências legais dessa forma de parentalidade, 
já que na jurisprudência há inúmeros julga-
dos que reconhecem a sua existência, mas 
nenhum que elenque as consequências de 
se estabelecer tal modalidade.

Para Cassetari é possível a coexistência da 
filiação socioafetiva com a biológica, situ-
ação na qual uma pessoa poderia ter dois 
pais ou duas mães, gerando assim a multi-
parentalidade, caracterizada pela igualdade 
entre as paternidades biológica e socioafe-
tiva, sem a existência de vínculo hierárquico 
e sobreposição de uma a outra, podendo, 
assim, coexistirem harmoniosamente. 

“A multiparentalidade é uma das con-
sequências da parentalidade socioafetiva. 
A pessoa que não possui uma mãe ou um 
pai biológico, quando o afetivo entra no 
Registro Civil ela continua no modelo de 
dupla paternidade. Já quando possui um 
pai biológico e uma mãe biológica, o re-
conhecimento do pai socioafetivo provoca 

“Se o conceito de família não 
pode ser reduzido a modelos 
padronizados, nem é lícita a 
hierarquização entre as diversas 
formas de filiação, afigura-se 
necessário contemplar sob o 
âmbito jurídico todas as formas 
pelas quais a parentalidade 
pode se manifestar”

luiz Fux, ministro do STF

a multiparentalidade, assim passa a ter três 
ou mais responsáveis em seu documento de 
identificação”, explicou Cassettari.

Com o advento do Recurso Extraordinário 
nº 898.060-SP, que trouxe igualdade entre 
os dois tipos de paternidade, foram suscita-
das discussões acerca da universalização dos 
direitos inerentes aos filhos, independente-
mente de sua origem. Fato que deu aos pais 
os mesmos deveres e direitos.

Cabe destacar, que após o reconhecimen-
to judicial da paternidade socioafetiva, atra-
vés da posse do estado de filiação, surgem 
os efeitos jurídicos decorrentes, pois, preva-
lece o poder do pai e seus deveres decorren-
tes da lei. Assim, assumindo-se a paternida-
de socioafetiva, assume-se todos os deveres 
inerentes à paternidade. 
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diretor de Relações Internacionais do IbdFam-SP, o professor e jurista Christiano 
Cassettari defende a multiparentalidade como extensão da paternidade socioafeitva

Marcelo benacchio, juiz da 2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo: “a decisão 
trouxe um importante avanço no princípio da dignidade da pessoa humana”

CAPA

“quando possui um pai 
biológico e uma mãe 
biológica, o reconhecimento 
do pai socioafetivo provoca a 
multiparentalidade, assim passa 
a ter três ou mais responsáveis 
em seu documento de 
identificação”

Christiano Cassettari, 
advogado e professor de direito

“A Constituição não faz uma 
hierarquia entre as entidades 
familiares, desta mesma forma, 
ela não faz uma hierarquia 
entra a paternidade biológica 
e a paternidade socioafetiva. A 
decisão trouxe um importante 
avanço no princípio da 
dignidade da pessoa humana”

Marcelo benacchio, juiz de direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos de SP

OS EFEITOS JuRídICOS
Os efeitos jurídicos da socioafetividade são 
idênticos aos efeitos gerados pela adoção, 
dispostos nos artigos 39 a 52 do ECA, quais 
sejam: a) a declaração do estado de filho 
afetivo afetivo; b) a feitura ou a alteração do 
registro civil de nascimento; c) a adoção do 
sobrenome dos pais afetivos; d) as relações 
de parentesco com os parentes dos pais afe-
tivos; e) a irrevogabilidade da paternidade e 
da maternidade sociológicos; f) a herança 
entre pais, filhos e parentes sociológicos; g) 
o poder familiar; h) a guarda e o sustento do 
filho ou pagamento de alimentos; i) o direito 
de visitas, entre outros.

“As questões do efeito desse reconheci-
mento é que são delicados, porque causará 
uma série de deveres. Deveres alimentares e 
também implicações nas questões sucessó-

rias. Por isto, insisto na delicadeza dos requisi-
tos a serem observados, até porque, se deixar 
uma questão meramente declarativa pode 
ter abuso no exercício desse direito da pa-
rentalidade socioafetiva”, explica Benacchio. 

O magistrado paulista, ao se referir à obri-
gação alimentar, salienta que o reconheci-
mento da paternidade gera, para o filho, o 
direito a alimentos, isto é, determina o surgi-
mento de obrigação alimentícia do pai para 
com o filho. Por exemplo, na hipótese de a 
mãe estar separada tanto do pai biológico 
quanto do pai socioafetivo, o filho poderá 

reclamar alimentos tanto a um quanto a ou-
tro, de acordo com as possibilidades econô-
micas de cada um.

Nas questões sucessórias, Benacchio se 
refere a capacidade adquirida para herdar 
ab intestato do pai e dos parentes deste. 
Isso significa que nos casos de multiparenta-
lidade, o filho será herdeiro necessário tanto 
do pai socioafetivo, quanto do pai biológico. 
Terá duplo direito à herança. 

Independentemente dos efeitos jurídicos 
originários da decisão do STF, fato é que a 
paternidade responsável certamente está re-
lacionada a dignidade da pessoa humana, 
eis que agrega identidade à pessoa e a au-
xilia como apoio moral, emocional e patri-
monial para seu desenvolvimento. O afeto, 
coroado como fator determinante da pater-
nidade e formador da família, agora ocupa 
papel de vanguarda na doutrina brasileira.
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A certidão de nascimento é o primeiro pas-
so para o pleno exercício da cidadania. Ela 
comprova sua existência, seu local e data 
de nascimento. Também contém o nome 
dos pais e avós. Sem esse documento, os 
cidadãos ficam privados de seus direitos 
mais fundamentais.

Já a filiação socioafetiva, porém, inde-
pende da realização de registro, bastando 
a consolidação do vínculo afetivo entre as 
partes ao longo do tempo, como costuma 
ocorrer nos casos de posse do estado de 
filho. 

Deste modo, alguns Tribunais de Justiça 
já regulamentaram o reconhecimento es-
pontâneo da paternidade socioafetiva dire-
tamente perante o Registro Civil de Pessoas 
Naturais, independentemente de declara-
ção judicial. A regulamentação já existe, 
por exemplo, no âmbito dos Tribunais de 
Justiça dos Estados do Maranhão (Provi-

mento 21/2013), Pernambuco (Provimento 
9/2013), Ceará (Portaria 15/2013), Santa 
Catarina (Provimento 11/2014) e Amazo-
nas (Provimento 234/2014).

As normas estaduais vão de acordo à 
manifestação vencedora do STF no caso 
que reconheceu a multiparentalidade. “É 
imperioso o reconhecimento, para todos 
os fins de direito, dos vínculos parentais de 
origem afetiva e biológica, a fim de prover 
a mais completa e adequada tutela aos 
sujeitos envolvidos. Na doutrina brasileira, 
encontra-se a valiosa conclusão de Maria 
Berenice Dias, in verbis: “não mais se pode 
dizer que alguém só pode ter um pai e uma 
mãe. Agora é possível que pessoas tenham 
vários pais”, escreveu Luiz Fux.

“Identificada a pluriparentalidade, é ne-
cessário reconhecer a existência de múl-
tiplos vínculos de filiação. Todos os pais 
devem assumir os encargos decorrentes 

Paternidade socioafetiva já pode ser 
reconhecida diretamente em Cartório

CINCO ESTADOS BRASILEIROS 
Já REgULAMENTARAM 
A POSSIBILIDADE DO 
REgISTRO DE PATERINIDADE 
SOCIOAFETIvA DIRETAMENTE 
NO REgISTRO CIvIL

Maranhão
Provimento nº 

21/2013

“É difícil falar em facilidade 
e ausência de burocracia no 
Brasil, essa frase não combina 
na minha opinião com o 
nosso País. Aparentemente, 
um Provimento do CNJ seria 
mais ágio do que uma Lei, até 
porque um projeto teria que 
ser discutido na Câmara e no 
Senado”

Christiano Cassettari, 
advogado e professor de direito

Pernambuco
Provimento 
nº 09/2013

Ceará
Provimento 
nº 15/2013

Santa Catarina
Provimento nº 11/2014

Amazonas
Provimento nº 234/2014
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do poder familiar, sendo que o filho des-
fruta de direitos com relação a todos. Não 
só no âmbito do direito das famílias, mas 
também em sede sucessória. (...) Tanto é 
este o caminho que já há a possibilidade 
da inclusão do sobrenome do padrasto no 
registro do enteado” (Manual de Direito 
das Famílias. 6ª. ed. São Paulo: RT, 2010. 
p. 370). Tem-se, com isso, a solução neces-
sária ante os princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) 
e da paternidade responsável (art. 226, § 
7º)”, completou.

Ainda antes da manifestação final do 
Supremo, o Estado de Pernambuco havia 
sido o primeiro a aprovar um Provimento 
relativo ao tema. Elaborado pelo então cor-
regedor geral de Justiça em exercício, de-
sembargador Jones Figueirêdo, e publicado 
no dia 3 de dezembro de 2013, o Provi-
mento de nº 009/2013, passou a permitir o 
reconhecimento voluntário de paternidade 
socioafetiva e seu registro em cartório de 
Registro Civil.Na sequência, o Estado do 
Ceará passou a autorizar o reconhecimen-
to da paternidade socioafetiva em Cartório 
de Registro Civil, mediante a aprovação do 
Provimento nº 15/2013, assinado pelo en-
tão corregedor geral, desembargador Fran-
cisco Sales Neto. A Corregedoria levou em 
consideração o texto constitucional, que 
ampliou o conceito de família, contem-

CAPA

“Tem uma pessoa que tem 
afeto à disposição e que quer 
reconhecer espontaneamente 
um filho. A Corregedoria 
está reconhecendo esse pai 
de criação. O laço afetivo 
não pode ser deixado de 
lado pensando apenas no 
lado sanguíneo daquele pai 
biológico que, muitas vezes, 
não reconhece nem convive 
com o filho”

Flávio humberto Pascarelli lopes, 
desembargador do TJ-AM

plando o princípio de igualdade da filiação. 
Ainda em 2013, o Estado do Maranhão 

editou o Provimento nº 21/2013, último 
ato assinado pelo desembargador Cleones 
Cunha como corregedor geral da Justiça. 
Entre suas considerações para embasar o 
provimento, o desembargador recorreu à 
ampliação do conceito de família previsto 

O juiz de direito da 7ª Vara da Família de Manaus, Gildo Alves de Carvalho Filho, 
coordena vara especializada em casos de paternidade socioafetiva no Amazonas

Jones Figueiredo, desembargador do TJ-PE, pioneiro na edição de Provimento 
que autorizou o reconhecimento de paternidade socioafetiva direto em Cartório

na Constituição, que prevê a contempla-
ção do “princípio de igualdade da filiação, 
através da inserção de novos valores, cal-
cando-se no princípio da afetividade e da 
dignidade da pessoa humana”. O corre-
gedor-geral ressaltou ainda que há gran-
de número de crianças e de adultos sem 
paternidade registral estabelecida, embora 
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Otávio Margarida, da Anoreg-SC: “contamos com a sensibilidade dos membros 
do órgão fiscalizador, que acataram a grande maioria das sugestões da classe”

tenham relação de paternidade socioafeti-
va já consolidada.

Esse foi o mesmo motivo que levou o en-
tão corregedor geral de Justiça do Estado 
do Amazonas, desembargador Flávio Hum-
berto Pascarelli Lopes, a elaborar o Provi-
mento nº 234/2014, que também permitiu 
o registro socioafeitvo direto no Cartório de 
Registro Civil. “Tem uma pessoa que tem 
afeto à disposição e que quer reconhecer 
espontaneamente um filho. A Corregedoria 
está reconhecendo esse pai de criação. O 
laço afetivo não pode ser deixado de lado 
pensando apenas no lado sanguíneo da-
quele pai biológico que, muitas vezes, não 
reconhece nem convive com o filho”, disse 
na época da edição da norma.

O juiz de Direito da 7ª vara da Família, 
gildo Alves de Carvalho Filho, pontua que 
esse processo veio consolidar uma situa-
ção que de fato já vinha acontecendo no 
meio social, onde juízes já vinham garan-
tindo a parentalidade socioafetiva com re-
percussão no Registro Civil. “Essa iniciativa 
foi bem recebida no Estado do Amazonas, 
principalmente, na questão social. Muitas 
famílias já estavam envolvidas nessa reali-
dade e só precisavam de uma oportunida-
de para consolidá-la”. 

Em 2014, o Estado de Santa Catarina 
editou o Provimento nº 11/2014. O docu-
mento foi assinado pelo então vice-corre-

gedor, desembargador Ricardo Orofino da 
Luz Fontes. A solicitação foi apresentada 
para a Corregedoria do Estado por Otávio 
guilherme Margarida, presidente da As-
sociação dos Notários e Registradores do 
Estado de Santa Catarina (Anoreg-SC), para 
que fosse regulamentada a possibilidade 
de registro direto perante as serventias ex-
trajudiciais da paternidade ou maternidade 
socioafetiva. 

“Entendendo a relevância do tema para 
a sociedade e imbuído do espírito público 
que deve nortear o exercício da atividade 
notarial e registral, provocamos a CgJ/SC a 
editar referido provimento, apontando as 
questões relevantes que deveriam ser tra-
tadas na norma técnica, e contamos com 
a sensibilidade dos membros do órgão fis-
calizador, que acataram a grande maioria 
das sugestões da classe, tornando-se este 
provimento referência em todo País”, expli-
cou Otávio Margarida. O Provimento, que é 
o mais atualizado sobre o tema, baseou-se 
principalmente no princípio da igualdade 
da filiação, contemplado pela Constituição 
Federal. 

O Estado de São Paulo ainda não possui 
um Provimento que regulamente o reco-
nhecimento espontâneo da paternidade 
socioafetiva. Marcelo Benacchio, juiz da 2ª 
vara de Registros Públicos, Marcelo Benac-
chio, explicou como tem sido o posiciona-

mento do órgão correcional sobre o assun-
to. “O entendimento que tenho aplicado 
é que as duas estão no mesmo grau, não 
haveria, por exemplo, uma hierarquia entre 
elas. A paternidade biológica não estaria 
acima da socioafetiva. Esses casos de con-
vivência entre os dois modos de parentali-
dade serão cada vez mais comuns”, disse.

O magistrado da 2ª vara paulista reforça 
a necessidade de que o tema deve ser pa-
dronizado nacionalmente. “Acho que será 
necessária uma padronização, até porque, 
não pode ter uma diferença nos requisitos 
entre os estados. Insisto que é um ponto 
muito delicado, o que temos de mais pró-
ximo nos dias de hoje é a adoção e pela 
disposição do Código Civil ela tem que ser 
judicial, então talvez fosse necessária uma 
mudança legislativa para se estabelecer 
exatamente quais são os requisitos e prin-
cipalmente quais são os poderes do Oficial 
de Registro Civil para examinar os casos”, 
explica.

Christiano Cassetari, advogado especia-
lista em Direito de Família, defende que em 
relação a paternidade socioafetiva, caberá 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) di-
tar as regras para que todos os cartórios 
do País passem a emitir documentos com 
dois nomes de pai ou mãe. “É difícil falar 
em facilidade e ausência de burocracia no 
Brasil, essa frase não combina na minha 
opinião com o nosso País. Aparentemente, 
um Provimento do CNJ seria mais ágil do 
que uma Lei, até porque um projeto teria 
que ser discutido na Câmara e no Senado”, 
afirma Christiano Cassetaria, advogado es-
pecialista em Direito de Família.

Marcelo Benacchio destaca que a possi-
bilidade do registro de paternidade socio-
afetiva contribuiria com a diminuição do 
número de crianças sem o nome do pai no 
registro de nascimento. “A própria legis-
lação já prevê isso há muitos anos. Existe 
uma preocupação do Direito que ninguém 
fique com a paternidade sem registro. Ago-
ra sem dúvida o aumento das possibilida-
des vai reduzir, visto que, se você abre uma 
nova maneira haverá um número menor de 
pessoas sem o registro civil da paternidade 
ou maternidade.
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Goiânia (GO) - Entre os dias 23 e 25 de 
setembro, o K Hotel em goiânia foi palco 
do XXII Congresso Nacional do Regis-
tro Civil (Conarci 2016), evento que reu-
niu mais de 300 registradores de 21 esta-
dos brasileiros para tratar dos assuntos mais 
recentes do universo extrajudicial, como a 
Lei Brasileira da Inclusão 13.146/2015, a Lei 
Federal nº 13.286/2016, que trata sobre as 
responsabilidades civis de notários e regis-
tradores, as repercussões dos atos norma-
tivos do CNJ no Registro Civil das Pessoas 
Naturais, as uniões estáveis e reprodução 
assistida, bem como os desafios e perspecti-
vas para os profissionais da classe.

Na abertura do evento, o presidente da 
Arpen-BR, Calixto Wenzel, alertou os pre-
sentes sobre as ameaças ao ramo extrajudi-
cial. “Acho que assumi a Arpen-Brasil em sua 
época mais complicada, com ameaças de di-
ferentes ordens, oriundas das mais variadas 
esferas, das quais eu destaco a questão do 
Sistema Integrado de Registro Civil (Sirc), o 
Projeto de Lei 1775/2015, e agora o projeto 
da Desburocratização que praticamente eli-
mina a exigência de certidões”, disse. 

A Arpen-gO, que colaborou com a rea-
lização do congresso, foi representada por 
seu presidente, Rodrigo Oliveira, que na 
abertura do evento se pronunciou sobre a 
implantação do fundo de ressarcimento dos 

atos gratuitos aos cartórios goianos e seu 
impacto na região. “Com a sustentabilidade 
alcançada pelo registrador civil, será possível 
implementar a completa adesão dos Cartó-
rios de Registro Civil à Central de Informa-
ções do Registro Civil (CRC), que dispõe de 
uma série de funcionalidades aos cartórios 
e principalmente à população, que terá o 

acesso facilitado aos serviços”, disse.
Na primeira palestra da manhã de sába-

do (24/09) o desembargador do Tribunal de 
Justiça de Minas gerais (TJ-Mg), Marcelo 
Rodrigues, focou sua apresentação no art. 
22 da recente Lei Federal nº 13.286/2016, 
que diz que os notários e oficiais de registro 
civil são civilmente responsáveis por todos os 
prejuízos que causarem a terceiros por culpa 
ou dolo, pessoalmente, por seus substitutos 
que designarem ou escreventes que autori-

Goiânia recebe o XXII Congresso 
Nacional do Registro Civil brasileiro
EvENTO REUNIU CERCA DE 300 PARTICIPANTES DE 21 ESTADOS BRASILEIROS

NACIONAL

“Praticamos uma média de 
25 apostilamentos por dia e 
a grande maioria é entregue 
ao cidadão no mesmo dia, 
mas isso só acontece porque 
o sistema é híbrido, meio 
digital, meio físico, de forma 
que é possível a utilização 
do certificado digital, mas é 
necessária também a assinatura 
física”

Mateus da Silva, 1º Oficial de Registro 
Civil e Tabelião de Notas de Goiânia

Participantes de 21 Estados brasileiros estiveram presentes 
no Congresso Nacional do Registro Civil em Goiânia (GO)

O presidente da Arpen-brasil, Calixto Wenzel, e o deputado federal 
Julio lopes (PP-RJ) discursam na abertura do Conarci 2016
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zarem, assegurado o direito de regresso.
Também destacou que o parágrafo único 

relata que prescreve em três anos a preten-
são de reparação civil, contado o prazo da 
data de lavratura do ato registral ou notarial, 
auxiliando no esclarecimento de muitos pro-
blemas de “actio nata”, uma vez que a pres-
crição se inicia somente quando o interessa-
do passa a ter pleno conhecimento do ato. 
“Podemos avaliar então que a atual redação 
do artigo 22, objetivamente equiparou o 
texto da responsabilidade civil com aquele 
outro previsto na lei de protesto, que é de 
1997, art. 38, proporcionando assim isono-
mia no tratamento das atividades”, afirmou.

Além disso, o magistrado fez questão de 
tornar pública sua opinião de que a respon-
sabilidade de notários e registradores deve 
ser subjetiva, pois disse que que estes “não 
têm bola de cristal para adivinhar se uma 
pessoa está mentindo na hora de realizar 
um registro de nascimento, e por isso não 
deve ser responsabilizado por isso”.

A segunda palestra do dia foi do doutor 
em Direito Civil pela Universidade de São 
Paulo (USP), o professor Christiano Cassetta-
ri, que tratou sobre o recente julgamento do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que aborda 
a possibilidade da multiparentalidade, com 
o registro de nascimento constando os no-
mes dos pais socioafetivo e biológico, os 
Provimentos nº 37, sobre união estável, e 
52, sobre reprodução assistida e gravidez 
por substituição, e a Resolução nº 228/2016 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que 
regulamentou o apostilamento de docu-

mentos pelos cartórios extrajudiciais.
Sobre o primeiro tema, Cassettari defen-

deu: “Trata-se de uma decisão do maior Tri-
bunal do País, dizendo que se já há a pater-
nidade socioafetiva é possível o acréscimo 
da paternidade biológica, então não vejo ra-
zão para que isso não seja feito diretamente 
em cartório”, defendeu.

Ao tratar do Provimento nº 37/2014 da 
Corregedoria Nacional de Justiça, que fa-
culta o registro da união estável no Cartório 
de Registro Civil, Cassetari alertou que cada 
vez mais o legislador e as decisões dos Tri-

“Trata-se de uma decisão do 
maior Tribunal do País, dizendo 
que se já há a paternidade 
socioafetiva é possível o 
acréscimo da paternidade 
biológica, então não vejo razão 
para que isso não seja feito 
diretamente em cartório”

Christiano Cassettari, doutor em direito 
Civil pela universidade de São Paulo (uSP)

A mesa que coordenou os trabalhos de abertura do 
XXII Congresso Nacional do Registro Civil brasileiro

O professor Christiano Cassettari falou sobre o recente julgamento 
de multiparentalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

bunais superiores buscam equivaler a união 
estável ao casamento. “Sou até criticado por 
expressar esta opinião, mas é notório que 
passamos a ter um novo estado civil, que 
chamo de estado de convivente, a partir do 
momento que a união estável passa a ser 
publicizada no Registro Civil”, disse.

Por fim ele abordou o Provimento nº 
52/2016 da Corregedoria Nacional. Casset-
tari comemorou os avanços na regulamen-
tação da reprodução assistida e na gravidez 
por substituição, fazendo a ressalva da ne-
cessidade de um contrato entre as partes, 
como ocorre nos Estados Unidos, para evi-
tar problemas futuros. Alertou ainda sobre a 
necessidade de apresentação dos documen-
tos da clínica de reprodução, como exige o 
Conselho Federal de Medicina, e na repro-
dução post mortem esclareceu que é neces-
sário a autorização do falecido para que a 
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NACIONAL

“Com a sustentabilidade 
alcançada pelo registrador civil, 
será possível implementar a 
completa adesão dos Cartórios 
de Registro Civil à Central de 
Informações do Registro Civil 
(CRC), que dispõe de uma série 
de funcionalidades aos cartórios 
e principalmente à população, 
que terá o acesso facilitado aos 
serviços”

Rodrigo Oliveira, presidente da Arpen-GO

delegação paranaense participante do Congresso 
Nacional do Registro Civil na cidade de Goiânia

Mesa que debateu o tema sobre a lei brasileira da Inclusão foi coordenada 
pelo presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior

filiação seja registrada em cartório.
A terceira palestra do dia foi dada pelo 

especialista em gestão de pessoas, mestre 
em administração na área de Recursos Hu-
manos e professor da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing – ESPM –, gilberto 
Cavicchiolli, que apresentou aos oficiais pre-
sentes quais são os métodos mais eficazes 
para se extrair o melhor rendimento dos fun-
cionários e angariar novos clientes. “Investir 
no funcionário, oferecendo incentivos para 
que se desenvolva pessoal e profissional-
mente é o diferencial para reter os melhores 
quadros”, revelou.

O professor concluiu sua apresentação 
usando uma parábola sobre uma manada 
de búfalos e um grupo de gansos. “O gran-

de segredo para o sucesso do cartório é ca-
pacitar as pessoas para que, na sua ausência 
(oficial), os que estão presentes possam dar 
continuidade ao gerenciamento da serven-
tia sem nenhuma perda de qualidade, como 
num grupo de gansos, que, numa eventual 
ausência do líder, o que vem logo atrás as-
sume o posto e dá continuidade ao caminho 
que já estava sendo trilhado. O oposto da 
manada de búfalos, que quando perdem 
seu líder, ficam perdidos”, finalizou.

Já o juiz de Direito de goiânia, Reinaldo Al-
ves Ferreira, explanou sobre a Lei Federal nº 

13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira 
da Inclusão (LBI), que, como destacou o ma-
gistrado, estabelece uma “isonomia entre as 
pessoas com e sem deficiência, separando 
o que é incapacidade do que é deficiência, 
promovendo assim uma inclusão necessária 
àquelas que pessoas que muitas vezes são 
deixadas à margem da sociedade”.

Em sua apresentação, Ferreira destacou 
que agora os incapazes são apenas os me-
nores de idade, sendo que os demais que 
apresentem algum tipo de incapacidade 
passam a ser relativamente capaz. “Isso faz 
com que o deficiente deixe de receber a tu-
tela do Estado para atos para os quais antes 
ele estava protegido”, avaliou.

Entretanto, o magistrado sugeriu aos ou-
vintes a terem cuidado sobre a avaliação do 
tema. “Minha orientação é que os registra-
dores guardem cautela sobre o tema, ava-
liem a questão da capacidade de manifesta-
ção de vontade e, na dúvida, encaminhem 
a dúvida fundada ao Ministério Público e 
ao juiz da Comarca para uma melhor ava-
liação”, falou.

O terceiro e último dia do Congresso foi 
marcado por um debate os principais temas 
atuais da atividade, como a Central Nacio-
nal de Informações do Registro Civil (CRC 
Nacional), o serviço de registro de veículos 
realizados pelos cartórios do Rio grande do 
Sul e o apostilamento de documentos com 
base na Convenção da Haia.

Inicialmente, o presidente da Arpen-Bra-
sil, Calixto Wenzel, apresentou um vídeo 
explicativo sobre o serviço dos Centros de 
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“Podemos avaliar então que 
a atual redação do artigo 22, 
objetivamente equiparou o texto 
da responsabilidade civil com 
aquele outro previsto na lei de 
protesto, que é de 1997, art. 38, 
proporcionando assim isonomia 
no tratamento das atividades”

Marcelo Rodrigues, desembargador do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG)

“Minha orientação é que os 
registradores guardem cautela 
sobre o tema (LBI), avaliem 
a questão da capacidade de 
manifestação de vontade e, na 
dúvida, encaminhem a dúvida 
fundada ao Ministério Público 
e ao juiz da Comarca para uma 
melhor avaliação”

Reinaldo Alves Ferreira, 
juiz de direito de Goiânia

Auditório lotado acompanha as palestras do XXII Congresso 
Nacional do Registro Civil brasileiro na cidade de Goiânia

O palestrante Gilberto Cavicchioli, professor da ESPM, fala 
sobre os métodos mais eficazes para o alto desempenho

Registro de veículos Automotores e os atos 
que são praticados pelos cartórios gaúchos 
desde 1998 e hoje conta com 300 centros 
instalados nos registros civis do Estado. Se-
gundo ele, o serviço “é muito bem visto pela 
sociedade e liberou um enorme contingente 
de policiais para atuarem na segurança pú-
blico ao invés de cuidarem dos trâmites de 
veículos automotores”.

O segundo tema abordado no debate foi 
a Central Nacional de Informações do Re-
gistro Civil (CRC Nacional) que, de acordo 
com o gerente de desenvolvimento gustavo 
Henrique Cervi, deverá estar em pleno fun-
cionamento no dia 1º de outubro.

Este assunto também foi abordado pelo 
ex-presidente da Arpen-Brasil, José Emygdio 
de Carvalho Filho apontou a necessidade de 

interligação nacional dos registradores civis 
por meio de suas Centrais, como forma de 
manutenção da base de dados da ativida-
de. “É importante que os dados estejam nas 
centrais, por que elas são a segurança da 
atividade do Registro Civil”, apontou.

Finalizando o congresso, o 1º Oficial de 
Registro Civil e Tabelião de Notas de goiâ-
nia, Mateus da Silva, citou um exemplo prá-
tico de como ocorre o funcionamento do 
apostilamento em seu cartório. “Praticamos 
uma média de 25 apostilamentos por dia e 
a grande maioria é entregue ao cidadão no 

mesmo dia, mas isso só acontece porque o 
sistema é híbrido, meio digital, meio físico, 
de forma que é possível a utilização do cer-
tificado digital, mas é necessária também a 
assinatura física”, explicou.

 
CONQuISTAS E CONARCI 2017
Durante a realização do congresso, duas 
notícias de suma importância foram adian-
tadas aos presentes: a primeira delas é que 
o Congresso Nacional do Registro Civil 2017 
será realizado em Pernambuco. A segunda, 
dada em primeira mão pelo presidente da 
Associação dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado de goiás (Arpen-gO), 
Rodrigo Oliveira, é que agora os Cartórios 
de Registro Civil do Estado de goiás passa-
rão a receber ainda este ano o ressarcimento 
pelos atos gratuitos.



24


