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EXPEDIENTE

Modelo de Vanguarda
Passados quatro anos desde o início do projeto, o E-Certidões, plataforma tec-

nológica desenvolvida e administrada pelo Instituto de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR), que permite a busca, localização, soli-
citação e transmissão de certidões de Registro Civil entre cartórios registrou um 
aumento mais do que significativo: 77% em quatro anos.

Em uma época de contínua migração do documento físico para o meio eletrôni-
co, o E-Certidões trata-se de uma iniciativa vital para a sobrevivência da atividade 
registral brasileira. No Paraná, o modelo desenvolvido pelo Irpen, além de aten-
der a demanda interna da população paranaense, possibilita a integração com os 
demais Estados brasileiros, tornando nossa atividade interoperável e acessível ao 
cidadão.

Trata-se de um projeto de muitas mãos, com início na gestão de nosso colega e 
ex-presidente Robert Joncyzik, passando pelas mãos de Ricardo Augusto de Leão, 
que deu forma e iniciou os primeiros passos desta iniciativa inovadora no Estado 
do Paraná.

Ao citar meu colega Ricardo Augusto de Leão, obtive na última Assembleia da 
Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) a indica-
ção de 12 Estados brasileiros para presidir a entidade nacional de nossa atividade. 
Trata-se de uma honra e um desafio, uma vez que estar à altura de nomes cruciais 
que construíram a valorização do Registro Civil não será simples.

Embora a indicação de meu nome e o referendo unânime de todas as entidades 
estaduais tenha sido uma surpresa, chamado à batalha, não podemos nos furtar e 
faremos de tudo para ao menos igualar o trabalho daqueles que me precederam. 
Mais do que uma valorização pessoal, entendo esta indicação como um reconhe-
cimento ao trabalho desenvolvido à frente do Irpen-PR e à valorização do Estado 
do Paraná.

Mais do que nunca estaremos juntos neste novo desafio. 
E conto com todos vocês.

Um abraço e um Feliz 2017 a todos nós.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR

“EM UMA éPOCA DE CONTÍNUA MIgRAçãO DO 
DOCUMENTO FÍSICO PARA O MEIO ELETRôNICO, O 
E-CERTIDõES TRATA-SE DE UMA INICIATIvA vITAL PARA 
A SOBREvIvêNCIA DA ATIvIDADE REgISTRAL BRASILEIRA”
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O Instituto do Registro Civil das Pessoas Na-
turais do Estado do Paraná (Irpen-PR) pres-
tigiou no dia 10 de novembro a reinaugura-
ção do Palácio da Justiça, sede do Tribunal 
de Justiça do Paraná, no Centro Cívico, em 
cerimônia com a participação de diversas 
autoridades do Estado. O prédio, projetado 
na década de 1950, foi totalmente restau-
rado, reformado e modernizado, sem per-
der suas características históricas.

Entre as principais preocupações da re-
forma estão a política ambiental e a eco-
nomia de água e energia, em uma iniciati-
va do presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJ-PR), desembargador 
Paulo Roberto vasconcelos. A execução 
das obras proporcionará melhor estrutura 
aos desembargadores, servidores e a toda 
população que busca a Justiça. O Palácio 
é uma edificação tombada pelo Patrimônio 
Cultural Estadual, que acompanhou de per-
to a execução das obras.

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, e o 2º vice-presidente da 
entidade, Cláudio Roberto Bley Carneiro, 
representaram os registradores civis para-
naenses na cerimônia.

 
SOlEnIdAdE
Após fazer um breve histórico dos 125 anos 
do TJ-PR em seu discurso, o presidente do 
Tribunal falou sobre a importância da obra 
de restauro, reforma e modernização da 

sede entregues nesta data. “é um momen-
to de muita emoção. Estamos hoje entre-
gando instalações fantásticas, uma das me-
lhores do País, o que torna o Paraná uma 
referência nacional”, disse vasconcelos.

O presidente citou também os muitos 
novos fóruns construídos recentemente nas 
Comarcas, bem como as reformas constan-
temente efetuadas em todo o Estado. “Sem-
pre buscamos o equilíbrio, dando a mesma 
atenção para o 1º e 2º graus”, afirmou.

Em seu discurso, o presidente da Asso-
ciação dos Magistrados do Paraná (Ama-
par), juiz Frederico Mendes Junior, comen-
tou que a sede do TJ-PR, após a obra de 
reforma e restauro, possibilitará melhores 
condições de trabalho aos magistrados e 
servidores e, principalmente, à população 
que busca atendimento. “Por aqui já pas-
saram homens e mulheres que fizeram o 
Paraná melhor”, disse. “As paredes, agora 
renovadas, estão impregnadas com o fazer 
Justiça”, citou.

Irpen-PR prestigia reinauguração 
do Palácio da Justiça do Paraná
SEDE DO TJ-PR, TOMBADA PELO PATRIMôNIO CULTURAL ESTADUAL, 
é ENTREgUE RESTAURADA APóS 125 ANOS DE SUA INAUgURAçãO

INSTITUCIONAL

descerramento da placa de inauguração das remodeladas instalações do Palácio da Justiça do Estado do Paraná

“é um momento de muita 
emoção. Estamos hoje 
entregando instalações 
fantásticas, uma das melhores 
do País, o que torna o Paraná 
uma referência nacional”

desembargador Paulo Roberto 
Vasconcelos, presidente do TJ-PR
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“Por aqui já passaram homens e 
mulheres que fizeram o Paraná 
melhor”

Frederico Mendes Junior,
juiz presidente da AmaparA remodelada fachada do TJ-PR no bairro do Centro Cívico de Curitiba

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, e o vice-presidente, Cláudio 
Bley Carneiro, representaram os registradores civis no evento

InAuguRAçãO dAS InSTAlAçõES
Após a sessão solene, o presidente do TJ-PR 
entregou oficialmente as obras de restauro 
e reforma do Palácio da Justiça, sede his-
tórica do Poder Judiciário paranaense. Na 
ocasião, acompanhado dos desembarga-
dores da Cúpula e das demais autoridades, 
descerrou a placa inaugural da entrega das 
obras de restauro e reforma do Palácio da 
Justiça. Os visitantes tiveram acesso ao 8º 
andar do Palácio da Justiça, que foi aberto 
à visitação.

 
AuTORIdAdES 
A mesa de honra da solenidade foi compos-
ta pelas seguintes autoridades: presidente 
do Tribunal de Justiça do Paraná, desem-
bargador Paulo Roberto vasconcelos; re-
presentando o governador do Estado, Beto 
Richa, o Procurador geral do Estado Paulo 
Sergio Rosso; o presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, deputado Ademar 
Traiano; representando o Ministério Públi-
co, o sub-procurador geral de Justiça para 
Assuntos Jurídicos Eliezer gomes da Silva; 
o vice-presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seção Paraná, Airton Martins 
Molina; o presidente da Associação dos 
Magistrados do Paraná (Amapar), Frederi-
co Mendes Júnior; o presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná, desembarga-
dor Luiz Fernando Tomasi Keppen, e o pre-

sidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, conselheiro Ivan Lelis Bonilha.

Também estavam presentes na cerimô-
nia as autoridades: 1º vice-presidente do TJ
-PR, desembargador Renato Braga Bettega; 
o 2º vice-presidente, desembargador Fer-

nando Wolff Bodziak; o corregedor-geral, 
desembargador Eugênio Achille grandinet-
ti; o corregedor da Justiça, desembargador 
Robson Marques Cury; o ouvidor geral, 
desembargador Arquelau Araújo Ribas; a 
ouvidora do Tribunal Regional do Traba-
lho da 9ª Região, desembargadora Nair 
Maria Lunardelli Ramos; a diretora do Foro 
da Justiça Federal do Paraná, juíza Federal 
gisele Lemke; o defensor Público-geral do 
Paraná, Sérgio Roberto Rodrigues Parigot 
de Souza; representando a Arquidiocese 
de Curitiba, padre José Aparecido Pinto; o 
superintendente Regional da Caixa Econô-
mica Federal, Renato Scalabrin; os diretores 
da Construtora Sial, Ednilso Rossi Arnaldi e 
Armando Nonose; desembargadores; juí-
zes de Direito; procuradores e promotores 
de Justiça e servidores.
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No dia 15 de novembro, a Associação de 
Notários e Registradores do Brasil (Anore-
g-BR) abriu os trabalhos da 18º edição do 
Congresso Brasileiro de Direito Notarial e 
de Registro, em Maceió/AL. O evento, rea-
lizado até o dia 18 de novembro reuniu, na 
solenidade de abertura, mais de 500 con-
gressistas de todos os Estados brasileiros.

Em seu discurso, o presidente da Ano-
reg-BR, Rogério Portugal Bacellar, destacou 
os encontros descentralizados durante a 
sua gestão, os quais permitiram conhecer 
a realidade dos notários e registradores no 
país, incluindo a situação alagoana. “Foi ár-
dua e gratificante essa tarefa, mas foram 
inúmeras ações conquistadas, tudo com a 
dedicação e o apoio de toda a minha dire-
toria. Agradeço aos diretores que estiveram 
comigo e à equipe da Anoreg-BR”.

Foram convidados a participar da mesa 
de abertura o presidente do IRIB, João Pe-
dro Lamana Paiva; o presidente do IEPTB, 
Léo Barros Almada; o presidente do CNB, 
Ubiratan guimarães, o presidente IRTDPJB, 
Paulo Rêgo; o presidente do Instituto de 
Interdições do Brasil, José Cruz; o represen-
tante da ARPEN-BR Dante Ramos; os de-
putados Federais gonzaga Patriota e Alex 
Canziani; o secretário de Estado do Desen-
volvimento Econômico e do Turismo repre-
sentando o governador de Alagoas (Renan 
Filho), Helder Lima; o deputado estadual e 
representante da Câmara Legislativa, Sérgio 
Toledo; representantes da CgJ-AL e do TJAL.

O presidente do Instituto do Registro Ci-
vil das Pessoas Naturais do Estado do Para-
ná (Irpen-PR) esteve representado por seu 
presidente, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 

Maceió/AL recebe o XVIII Congresso Brasileiro 
de Direito Notarial e de Registro da Anoreg/BR
COM MAIS DE 500 CONgRESSISTAS, EvENTO DEBATEU IMPORTANTES TEMAS ATUAIS DA 
ATIvIDADE E CONTOU COM A PRESENçA DO MINISTRO DO STF, MARCO AURéLIO MELLO

Membros da delegação paranaense presentes ao XVIII Congresso Brasileiro de direito notarial e de Registro da Anoreg/BR

“Digo em primeiro lugar que 
se implementa nos cartórios 
um serviço público da maior 
gradação e, em segundo lugar 
que nós, servidores, lidamos 
com a coisa alheia e ao fazê-lo 
devemos ter um cuidado maior 
do que teríamos se tratássemos 
de coisas particulares”

Marco Aurélio Mello, 
presidente do STF

NACIONAL
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“Foi árdua e gratificante essa 
tarefa, mas foram inúmeras 
ações conquistadas, tudo com 
a dedicação e o apoio de toda 
a minha diretoria. Agradeço aos 
diretores que estiveram comigo 
e à equipe da Anoreg-BR”

Rogério Portugal Bacellar, 
presidente da Anoreg/BR

Marco Aurélio Mello, ministro do STF: “Cartórios de notas e de registro são para mim 
verdadeiras oficinas da segurança jurídica”

e por membros da diretoria, entre eles o 
ex-presidente Ricardo Augusto de Leão e 
Karen Andersen.

O evento debateu temas atuais da ativida-
de notarial e registral brasileira como Estatu-
to da Desjudicialização, Cadastros Integra-
dos e Centrais Eletrônicas, Dados Pessoais 
e o Sigilo das Informações, Estatuto da Pes-
soa com Deficiência, A gratuidade e os Me-
canismos de Compensação, entre outros.

O encerramento do evento ocorreu no 
Armazén Uzina, com a participação do mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Marco Aurélio Mello que destacou a im-
portância da atividade notarial e registral 
para a sociedade. “Cartórios de notas e de 
registro são para mim verdadeiras oficinas 
da segurança jurídica”, disse, para depois 
completar. “Digo em primeiro lugar que se 
implementa nos cartórios um serviço públi-

co da maior gradação e, em segundo lugar 
que nós, servidores, lidamos com a coisa 
alheia e ao fazê-lo devemos ter um cuidado 
maior do que teríamos se tratássemos de 
coisas particulares”, afirmou.



8

Maceió (Al) - No dia 18 de novembro foi 
realizada na casa de festas Armazém Uzina, 
em Maceió (AL) a 12ª edição do Prêmio de 
Qualidade Total da Anoreg-BR (PQTA). A 
iniciativa tem por objetivo auditar e premiar 
os serviços notariais e de registro de todo o 
País, que atenderam aos requisitos de exce-
lência e qualidade na gestão organizacional 
da serventia e na prestação de serviços aos 
usuários.

O Registro Civil paranaense obteve duas 
conquistas, com o 1º Cartório de Registro 
Civil e 5º Tabelionato de Notas de Maringá, 
administrado pela registradora Cíntia Ma-
ria Scheid, e o Registro Civil do Distrito de 
Portão, em Curitiba, administrado pela Ofi-

ciala Carolina Feliz Ferri, ambos premiados 
na categoria Diamante. Por ter conquistado 
a maior premiação por quatro anos conse-
cutivos, o Registro Civil do Portão também 
angariou um troféu especial da Anoreg-BR.

Para a Oficiala, Cintia Maria Scheid, a pre-
miação foi uma recompensa para os oito 
anos de trabalho árduo que ela tem feito 
no cartório. “Sempre priorizei a questão da 
excelência no atendimento, por isso atu-
alizamos e integramos todo o sistema de 
informática, treinamento dos funcionários, 
divisão clara das funções, além de planos 
de valorização da equipe, da elaboração de 
um sistema de gestão próprio para padro-
nizar o trabalho de todas as especialidades 

Cartórios de Registro Civil do Paraná 
são premiados em evento nacional 
de Qualidade da Anoreg-BR
PREMIADOS NA CATEgORIA DIAMANTE, A MAIS ALTA CONDECORAçãO NACIONAL DA 
ATIvIDADE, CARTóRIOS SãO MODELOS BRASILEIROS DE EFICIêNCIA NO SEgMENTO EXTRAJUDICIAL

NACIONAL

Cíntia Maria Scheid, Oficiala do 1º Cartório de Registro Civil e 5º Tabelionato 
de notas de Maringá, e sua equipe premiada no norte paranaense

“Sempre priorizei a questão da 
excelência no atendimento, por 
isso atualizamos e integramos 
todo o sistema de informática, 
treinamento dos funcionários, 
divisão clara das funções, além 
de planos de valorização da 
equipe”

Cíntia Maria Scheid, 
Oficiala do 1º Cartório de Registro Civil 
e 5º Tabelionato de notas de Maringá
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do cartório, indo do atendente ao financei-
ro”, explicou Cíntia. “Tudo isso foi algo que 
otimizou a nossa prestação de serviço. Coi-
sas que parecem simples, mas que fazem 
o cliente se sentir especial e possibilitaram 
que nosso trabalho fosse recompensado” 
declarou.

Cíntia também ressaltou a ação que 
considera o carro-chefe de sua gestão: O 
Projeto gerar. Trata-se de uma iniciativa 
que procura fazer sua equipe entender a 
responsabilidade do cartório na comunida-
de em que está inserido. Ações que vão de 
campanhas de arrecadação de cobertores, 
organização das instalações para fazer a 
coleta seletiva do lixo, ponto de coleta de 
pilhas, lixo eletrônico, bicicletário para os 
clientes e até doações mensais para insti-
tuições de Maringá, além de parceria com a 
Rede Feminina de Combate ao Câncer.

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, cumprimenta o presidente da Anoreg-BR, 
Rogério Portugal Bacellar, durante a entrega do PQTA em Maceió (Al)

notários e registradores de todo o Brasil prestigiaram 
a entrega do PQTA 2016 da Anoreg/BR
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Pedidos no E-Certidões 
Online registra aumento 
de 77% em quatro anos
PLATAFORMA DE LOCALIzAçãO, BUSCAS 
E PEDIDOS DE CERTIDõES ENTRE OS 
CARTóRIOS DE REgISTRO CIvIL DO PARANá 
ATINgE MATURIDADE TECNOLógICA

CAPA

10
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Instituído em junho de 2013 por meio do 
Provimento nº 239/2013 da Corregedoria 
geral de Justiça do Estado do Paraná (Cg-
J-PR) o sistema E-Certidões, administrado 
pelo Instituto de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR), já 
facilitou a vida de mais 7 mil usuários que 
solicitaram certidões em cartórios diversos 
daqueles onde estavam registrados o do-
cumento original, apresentando um cres-
cimento exponencial de 77% em quatro 
anos de implantação.

A base de dados que reúne informações 
dos 537 Cartórios de Registro Civil parana-
enses conta com um total de 13.723.061 
milhões de atos (nascimentos: 8.804.236, 
casamentos: 2.408.661, óbitos: 2.254.790, 
natimortos: 73.175 e Livro E: 182.199), e 
possibilita a localização de registros e soli-
citação de certidões de forma online entre 
todos os cartórios de Registro Civil do Esta-
do do Paraná.

Com a evolução do sistema sua utiliza-
ção teve um salto extraordinário em qua-

tro anos. Em 2013, ano do lançamento 
do projeto, foram emitidas 361 certidões, 
enquanto até novembro de 2016 foram so-
licitados 2797 registros pelo sistema.

O sistema é bem simples. Para requerer 
uma certidão de nascimento, por exemplo, 
basta informar dados como nome comple-
to, nome da mãe e data de nascimento. Em 
seguida, a solicitação é enviada ao cartó-
rio que possui os registros do documento 
sem a necessidade do cidadão deslocar-se. 
Após a compensação do pagamento, que 
pode ser feito em boleto ou cartão, em um 
prazo de até cinco dias, a certidão é envia-
da ao destino indicado pelo usuário.

As facilidades implementadas pelo sis-
tema E-Certidões, despertaram o interesse 
dos órgãos públicos que viram na plata-
forma uma forma de facilitar as buscas de 
registros e a solicitação de certidões direta-
mente ao cartório detentor do registro ori-
ginal. Para todas eles, os benefícios foram 
percebidos logo nos primeiros meses. 

Primeiro órgão a firmar a parceria, em 

dezembro de 2014, o Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná aprovou o sistema. 
“Além da utilidade ao público em geral e 
aos próprios registradores, o Poder Judici-
ário do Estado do Paraná também se be-
neficia com a Central, na medida em que, 
por exemplo, todos os magistrados podem 
acessar o acervo e obter as informações re-
gistrais que necessitam diretamente do res-
pectivo cartório”, explica o desembargador 
Robson Marques Cury, atual Corregedor da 
Justica do Estado do Paraná.

De acordo com o magistrado, observou-
se uma redução no número de pedidos 
de localização de certidões direcionadas 
à Corregedoria geral de Justiça, uma vez 
que, nos termos do artigo 8º do Provimen-
to 239/2013, “a Central poderá ser consul-
tada por entes públicos e por pessoas na-
turais ou jurídicas privadas”, observados os 
procedimentos legais vigentes.

“é Inegável que para o Poder 
Judiciário do Estado do 
Paraná a mencionada Central 
e sua respectiva ferramenta 
eletrônica de busca reduziu de 
forma significativa o tempo 
e o custo para a obtenção 
das informações essenciais 
junto aos registradores civis de 
pessoas naturais deste Estado”

Róbson Marques Cury, 
desembargador corregedor geral 
da Justiça do Estado do Paraná

Aumento exponencial 
do número de certidões 
emitidas via E-Certidões

2013 2014 2015 2016
até novembro

3
6
1

1
3
9
2

2
3
9
2

2
7
9
7

Total de atos na base de dados do E-Certidões

13.723.061 milhões de atos 

8.804.236 nascimentos 
2.408.661casamentos

2.254.790 óbitos
73.175 natimortos

182.199 Livro E
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O site E-Certidões facilita a localização e agiliza os pedidos de certidões entre os cartórios do Paraná

CAPA

“Nessa esteira, o acesso à 
Central de Registro Civil é de 
suma importância, uma vez 
que o crédito público deverá 
ser novamente constituído em 
face do espólio e os prazos 
decadenciais e prescricionais 
devem ser respeitados”

leticia Ferreira da Silva, da coordenadoria 
de Assuntos Fiscais (CAF) da Procuradoria 
geral do Estado do Paraná

Desde sua criação, em 2013, 
E-certidões já emitiu 7.212 
certidões. Agilidade na emissão 
já possibilitou parcerias com 
o TJ-PR, MP-PR, PgE e Justiça 
Federal

“é Inegável que para o Poder Judiciário 
do Estado do Paraná a mencionada Central 
e sua respectiva ferramenta eletrônica de 
busca reduziu de forma significativa o tem-
po e o custo para a obtenção das informa-
ções essenciais junto aos registradores civis 
de pessoas naturais deste Estado, garantin-
do a devida celeridade aos procedimentos 
administrativos e judiciais que dela se utili-
zam”, finalizou.

O segundo órgão a firmar um acordo 
com o Irpen-PR foi o Ministério Público 
Federal. Em convênio datado de maio de 
2015, fica permitido aos membros do MP 
o acesso rápido e eficiente a dados que só 
poderiam ser obtidos, anteriormente, me-
diante a expedição de ofício. “A parceria 
entre o Irpen-PR e a nossa instituição signi-
fica, em resumo, economia de tempo e de 

recursos públicos com prestação de serviço 
público eficiente”, diz em nota oficial.

Este convênio está sendo executado no 
âmbito do MP pelo Centro de Apoio Técni-
co à Execução (Caex), através do Núcleo de 
Inteligência (NI). Segundo consta, 50% dos 
acessos diários ao setor tem por base pedi-
dos de informação sobre registro de nasci-
mento, casamento ou óbito, com destaque 
para este último.

A Procuradoria geral do Paraná, firmou 
convênio em 22 de fevereiro de 2016 para 
acesso à Central de Registro Civil. Com a 
edição da súmula 392, do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e a consolidação do 
entendimento jurisprudencial que veda 
a substituição da certidão de dívida ativa 
para modificar o sujeito passivo, o Estado 
do Paraná ficou impedido de aplicar as re-
gras de responsabilidade tributária e redi-
recionamento da execução fiscal nos casos 
em que o falecimento do devedor ocorre 
anteriormente ao ajuizamento. 

Como o espólio e os herdeiros não tem 

obrigação legal de comunicar o óbito do 
devedor, cabe à Fazenda Pública obter essa 
informação junto aos Cartórios de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, explica Leticia 
Ferreira da Silva, da coordenadoria de As-
suntos Fiscais (CAF) da Procuradoria geral 
do Estado do Paraná.

“Nessa esteira, o acesso à Central de 
Registro Civil é de suma importância, uma 
vez que o crédito público deverá ser nova-
mente constituído em face do espólio e os 
prazos decadenciais e prescricionais devem 
ser respeitados. Assim, o quanto antes a 
Fazenda Pública obtiver essa informação, 
maior possibilidade de constituir o crédi-
to e efetuar a cobrança de forma célere e 
eficiente. Por fim, este Convênio tem sido 
utilizado como um importante mecanismo 
de incremento na cobrança da dívida ativa 
estadual”, completou.

O último órgão a firmar uma parceria 
foi a Justiça Federal do Paraná, em 18 de 
novembro de 2016, em convênio que terá 
vigência inicial de 60 meses.

“A parceria entre o Irpen-PR e 
a nossa instituição significa, em 
resumo, economia de tempo e de 
recursos públicos com prestação 
de serviço público eficiente”

Ministério Público Federal no Paraná, 
em nota oficial
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CAPíTulO I 
dA ATA nOTARIAl PARA FInS dE 
RECOnhECIMEnTO EXTRAJudICIAl 
dE uSuCAPIãO 
 
Art. 1º. A ata notarial destinada a instruir 
pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião tem por finalidade atestar, se-
gundo as evidências, o tempo da posse do 
requerente e eventual cadeia possessória, 
conforme o caso e suas circunstâncias.
Parágrafo único. O tabelião deverá, sempre 
que necessário, realizar diligência ao imóvel 
que se situe em sua circunscrição territorial, 
do que fará menção na ata, indicando a 
existência de benfeitorias e acessões e de 
cercas ou muros divisórios, bem como iden-
tificando vizinhos e confrontantes. 

Art. 2º. Além do tempo da posse e eventual 
cadeia possessória, a ata notarial para fins 
de usucapião extrajudicial deverá, sempre 

CGJ-PR edita o Provimento nº 263 
e regulamenta a Usucapião 
Extrajudicial no Paraná
PROCEDIMENTO PREvISTO PELO CóDIgO DE PROCESSO CIvIL PERMITE A 
ATUAçãO DE NOTáRIOS E REgISTRADORES NA REgULARIzAçãO IMOBILIáRIA

PROVIMEnTO nº 263/2016 
 
O Desembargador EugÊnIO AChIllE 
gRAndInETTI, Corregedor-geral da Justi-
ça do Estado do Paraná e o Desembargador 
ROBSOn MARQuES CuRY, Corregedor 
da Justiça do Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais,

COnSIdERAndO que compete ao Poder 
Judiciário a fiscalização dos serviços nota-
riais e de registro, zelando para que sejam 
prestados com rapidez, qualidade e eficiên-
cia (art.236, § 1º, da Constituição Federal e 
arts. 37 e 38 da Lei n.8.935/94); 

COnSIdERAndO que compete ao Cor-
regedor-geral da Justiça expedir provi-
mentos, instruções, portarias, circulares e 
ordens de serviço no âmbito de sua com-
petência (art.21, inciso XXX, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Paraná);

COnSIdERAndO o disposto no art.
216-A da Lei de Registros Públicos (Lei n° 
6.015/73), inserido pelo art. 1071 do Novo 
Código de Processo Civil, disciplinando o 
pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião;

COnSIdERAndO a conveniência da edi-
ção de normas que regulamentem a fiel 
execução desta lei; 

COnSIdERAndO que a necessidade de 
edição destas normas restou demonstrada 
através de solicitações feitas à Corregedo-
ria-geral da Justiça por notários e registra-
dores, os quais, inclusive, contribuíram para 
a sua formulação; 
 
RESOlVEM BAIXAR 
O SEguInTE PROVIMEnTO: 

JURÍDICO
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que possível, conter dentre outros elemen-
tos que o tabelião entenda pertinentes: 
I referência à modalidade de usucapião 

pretendida, com indicação da base legal;
II Identificação do imóvel usucapiendo, 

com as informações previstas em lei;
III referência ao imóvel ou aos imóveis atin-

gidos, no todo ou em parte, com indi-
cação dos registros anteriores, se houver, 
ou comprovação de sua inexistência pe-
los meios possíveis;

Iv descrição de eventual título que originou 
a posse; 

v identificação dos vizinhos e confrontan-
tes, sempre que possível;

vI declarações do requerente a respeito:
a) da data de início da posse, exata ou 

aproximada, com eventual cadeia su-
cessória;

b) das características e circunstâncias 
com que a posse foi adquirida, com 
os esclarecimentos pertinentes; 

c) da existência ou não de fatos inter-
ruptivos, suspensivos ou impeditivos 
do curso do prazo da usucapião, com 
indicação das circunstâncias e data, 
caso tenham ocorrido;

d) da inexistência de impugnação de sua 
posse por qualquer interessado; 

e) da existência ou não de compossui-
dores;

f) da existência de edificações, época 
em que foram realizadas, área cons-
truída e sua regularidade ou não pe-
rante os órgãos competentes;

g) do valor de mercado do imóvel usuca-
piendo; 

h) dos demais requisitos da usucapião a 
depender da modalidade pretendida. 
Parágrafo único. Não se admite a la-
vratura de ata notarial de usucapião 
baseada exclusivamente em declara-
ções do requerente. 

Art. 3º. Conforme as peculiaridades do 
caso, a ata poderá ser complementada por 
escritura declaratória, ou por outra ata no-
tarial, lavrada pelo mesmo tabelião ou por 
tabeliães diversos. 

CAPíTulO II 
dO PEdIdO dE RECOnhECIMEnTO 
EXTRAJudICIAl dE uSuCAPIãO

Art. 4º. O pedido de reconhecimento ex-
trajudicial de usucapião, subscrito por ad-

vogado, será processado perante o serviço 
de registro de imóveis da comarca em que 
estiver situado o imóvel usucapiendo e au-
tuado mediante protocolização no Livro 1, 
devendo o requerimento conter os seguin-
tes elementos:
I identificação e qualificação do possuidor 

ou possuidores; 
II referência à modalidade de usucapião 

pretendida, com indicação da base legal; 
III identificação do imóvel usucapiendo, 

com as informações previstas em lei;
Iv referência do imóvel ou imóveis atingi-

dos, no todo ou em parte, com indicação 
dos registros anteriores, se houver, ou 
comprovação de sua inexistência pelos 
meios possíveis;

v descrição de eventual título que originou 
a posse, indicando as razões que impos-
sibilitam seu registro; 

vI identificação dos vizinhos e confrontan-
tes;

vII esclarecimentos a respeito:
a) da data de início da posse, exata ou 

aproximada; 
b) das características e circunstâncias 

com que a posse foi adquirida, com 
os esclarecimentos pertinentes; 

c) da existência ou não de fatos inter-
ruptivos, suspensivos ou impeditivos 
do curso do prazo da usucapião, com 
indicação das circunstâncias e data, 
caso tenham ocorrido; 

d) da existência ou não de compossui-
dores; 

e) de eventual acréscimo da posse atual 
a de antecessor;

f) da existência de edificações, época 
em que foram realizadas, área cons-
truída e sua regularidade ou não pe-
rante o Poder Público.

Art. 5°. O pedido de reconhecimento ex-
trajudicial de usucapião deverá ser instruído 
com os seguintes documentos:
I procuração outorgada ao advogado;
II ata notarial lavrada pelo tabelião, atestan-

do, segundo as evidências, o tempo de 
posse do requerente e seus antecessores, 
conforme o caso e suas circunstâncias;

III planta e memorial descritivo assinado 
por profissional legalmente habilitado, 
com prova de anotação de responsabi-
lidade técnica no respectivo conselho de 
fiscalização profissional, e pelos titulares 
de direitos reais e de outros direitos re-

gistrados ou averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes, com as respectivas 
firmas reconhecidas;

Iv certidões negativas dos distribuidores da 
comarca da situação do imóvel e do do-
micílio do requerente;

v justo título ou quaisquer outros documen-
tos que demonstrem a origem, a continui-
dade, a natureza e o tempo da posse, tais 
como o pagamento dos impostos e das 
taxas que incidirem sobre o imóvel;

§ 1º. Caso a área usucapienda atinja parte 
de imóvel ou mais de um imóvel, a ata deve-
rá ser instruída com planta de sobreposição 
indicando a situação existente no registro e 
a situação de fato, sem prejuízo da planta 
mencionada no item III supra.
§ 2º. Caso o registro anterior tenha sido 
efetuado em outra circunscrição, deverá ser 
apresentada certidão atualizada daquele re-
gistro. 
§ 3º. Deverão ainda ser apresentados do-
cumentos e declarações que comprovem o 
preenchimento dos requisitos específicos, 
conforme a modalidade de usucapião pre-
tendida. 
.∙ ver LRP, art. 229.
§ 4º. Em caso de falecimento de algum dos 
titulares de direitos reais e de outros direi-
tos registrados ou averbados na matrícula 
do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos 
imóveis confinantes, a anuência poderá ser 
manifestada pelo inventariante nãodativo, 
se houver, ou pelos herdeiros identificados 
em escritura declaratória de inexistência de 
outros herdeiros. 

Art. 6°. Não será admitido pedido de reco-
nhecimento extrajudicial de usucapião:
I de bem imóvel público;
II de imóvel atingido por declaração de 

indisponibilidade determinada por auto-
ridade judicial ou administrativa, quando 
não houver expressa manifestação dessa 
autoridade;

§1º. A usucapião de fração ideal somente 
será admitida quando o requerente for pro-
prietário da parte ideal restante. versando 
eventual título sobre fração ideal, pode o 
requerente indicar a parte física do imóvel 
que é objeto de usucapião. 
§2º. A usucapião de regularização fundiária 
de interesse social obedecerá o procedimen-
to específico da Lei n° 11.977, de 7 de julho 
de 2009.

JURÍDICO
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Art. 7°. verificada a necessidade de com-
plementação ou regularização das declara-
ções ou da documentação, ou de realização 
de quaisquer diligências para elucidação do 
pedido, o registrador expedirá no prazo 
de 15 (quinze) dias, nota devolutiva, com 
prazo de 30 (trinta) dias para cumprimen-
to, permitida a retirada do requerimento e 
documentação para regularização.
Parágrafo único. é facultada ao registrador 
a realização de diligência ao local, do que 
será cientificado previamente o requerente 
para acompanhamento. Feita a diligência, 
seu resultado será instrumentalizado por 
auto lavrado pelo registrador e juntado à 
documentação. 

Art. 8º. verificada a regularidade formal 
do pedido, o registrador:
I notificará os titulares de direitos reais e 

de outros direitos, registrados ou aver-
bados nas matrículas atingidas pela 
usucapião e na matrícula dos imóveis 
confinantes, que não tenham assinado 
a planta, para que se manifestem no 
prazo de 15 (quinze) dias; 

II dará ciência à União, ao Estado e ao 
Município, para que se manifestem no 
prazo de 15 (quinze) dias;

III expedirá edital de notificação, a ser pu-
blicado às expensas do requerente em 
jornal de grande circulação, onde hou-
ver, para a ciência de terceiros eventu-
almente interessados, que poderão se 
manifestar em 15 (quinze) dias.

§ 1º. As notificações previstas nos incisos I 
e II serão instruídas com cópia do requeri-
mento a que se refere o art.4º, e poderão 
ser feitas, a critério do registrador:
I pessoalmente pelo registrador, quando 

possível sua realização dentro da cir-
cunscrição; 

II pelo registrador de títulos e documen-
tos competente; ou

III pelo correio, com aviso de recebimento.
§ 2º. Na hipótese do art. 1240-A do Código 
Civil somente será expedida notificação ao 
ex-cônjuge ou ex-companheiro.
§ 3º. Contar-se-á o prazo de 15 (quinze) 
dias na forma da lei civil.
.∙ ver Código civil, art. 132.
§ 4º. Durante o prazo de manifestação, o 
requerimento e a documentação perma-
necerão à disposição para exame pelos 
interessados, que poderão solicitar cópias, 
vedada a retirada da serventia. 

§ 5º. O silêncio, no caso do inciso I do 
caput, será interpretado como discordân-
cia; no caso do inciso II, como concordân-
cia com o pedido; 
§ 6º. Considera-se suprida a anuência do 
proprietário tabular quando apresentado 
documento assinado pelo mesmo e pelo 
cônjuge, quando for o caso, com firma 
reconhecida, que comprove a alienação 
ao requerente, desde que não haja dúvida 
quanto à identificação do imóvel. 
§ 7º. Quando o imóvel usucapiendo for 
unidade autônoma em condomínio edilí-
cio, a notificação dos confrontantes será 
feita na pessoa do síndico. 

Art. 9º. verificada eventual discordância 
tácita ou expressa, o registrador, poderá 
convidar os discordantes, o requerente e 
seus advogados a comparecerem, caso de-
sejem, em reunião na sede da serventia, a 
fim de prestar esclarecimentos pertinentes 
ao pedido e buscar a conciliação entre os 
interessados. 

Art. 10. Em caso de impugnação expressa 
do pedido, e esgotadas as possibilidades de 
autocomposição extrajudicial, o registrador 
remeterá os autos ao juízo competente da 
comarca da situação do imóvel, cabendo 
ao requerente emendar a petição inicial 
para adequá-la ao procedimento comum.

Art. 11. Em caso de impugnação tácita do 
pedido, e esgotadas as possibilidades de 
autocomposição extrajudicial, o oficial de 
registro de imóveis expedirá nota devolu-
tiva, na qual dará ciência ao requerente da 
rejeição do pedido por falta de concordân-
cia expressa dos titulares de direitos reais e 
de outros direitos, registrados ou averba-
dos nas matrículas atingidas pela usucapião 
e na matrícula dos imóveis confinantes. 
§ 1º. A nota de rejeição poderá conter ain-
da outras exigências a serem satisfeitas. 
§ 2º. Cientificado da rejeição do pedido, o 
requerente poderá, no prazo de 30 (trinta) 
dias, requerer a suscitação de dúvida ao ju-
ízo competente.

Art. 12. Transcorridos os prazos de im-
pugnação, sem pendência de diligências, 
e achando-se em ordem a documentação, 
com inclusão da concordância expressa dos 
titulares de direitos reais e de outros direi-
tos registrados ou averbados na matrícula 

do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes, o registrador, median-
te decisão administrativa fundamentada, 
procederá ao registro da usucapião do imó-
vel com as descrições apresentadas, sendo 
permitida a abertura de matrícula, se for o 
caso.
Parágrafo único. Para o registro da usuca-
pião, será atualizada a certidão do registro 
anterior, quando este tenha sido efetuado 
em outra circunscrição, caso expedida há 
mais de 30 (trinta) dias. 

Art. 13. A abertura de matrícula somente 
ocorrerá nas seguintes hipóteses: 
I quando não existir registro anterior;
II quando o registro anterior tenha sido 

efetuado em outra circunscrição; 
III quando o imóvel for objeto de transcri-

ção;
Iv quando a usucapião atingir parte de 

imóvel registrado, averbando-se o des-
falque no registro anterior; 

v quando a usucapião atingir mais de um 
imóvel registrado. 

.∙ ver LRP, art. 176-A. 

Art. 14. O prazo de prenotação no Livro 
1 será prorrogado até o acolhimento ou a 
rejeição do pedido, ou até que verificada 
a omissão do requerente em atender os 
prazos mencionados no art. 7º, caput, e 
art.11, § 2º, deste Provimento.

Art. 15. A qualquer tempo, os interes-
sados poderão requerer a extração de 
certidões de quaisquer peças integrantes 
do procedimento, ainda que rejeitado ou 
arquivado. Parágrafo único. O Requerente 
poderá solicitar o desentranhamento de 
documentos. 

Art. 16. Este Provimento entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
 

Curitiba, 31 de outubro de 2016.

des. EugÊnIO AChIllE gRAndInETTI
Corregedor-geral da Justiça

des.ROBSOn MARQuES CuRY
Corregedor da Justiça
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Revista do Irpen-PR - Como avalia a 
importância da atividade notarial e re-
gistral para a sociedade?
desembargador Róbson Marques Cury – 
A atividade notarial e registral teve início no 
Brasil colônia, quando Pero vaz de Cami-
nha escreveu a primeira carta. A partir dali 
tivemos uma evolução espetacular. Todos 
os diplomas legais que regem essa maté-
ria têm tido constante aprimoramento e 
esta evolução privilegia uma atividade com 
bastante cunho social. Cartórios hoje estão 
mais próximos do povo. Estão prestando 
um serviço de cada vez mais qualidade e o 
Judiciário aplaude e prestigia, sabendo que 
se trata de um serviço de qualidade.

Revista do Irpen-PR - Como vê a parti-
cipação dos cartórios nesse processo 
de desjudicialização, para que a Jus-
tiça chegue de forma mais célere ao 
cidadão?
desembargador Róbson Marques Cury – 
A corregedoria do Paraná juntamente com 
todas as demais Corregedorias do Brasil 
nos nossos encontros nacionais das corre-
gedorias gerais tem acompanhado passo a 
passo. é de suma importância esse trabalho 
extrajudicial que vem efetivamente retirar 
uma grande carga de processos do Judiciá-
rio. Nós estamos preocupados e trabalham 
principalmente no sentido da orientação e 
do treinamento dos nossos agentes dele-
gados. Nós temos que prepará-los, através 
das escolas da Anoreg-BR, das escolas da 
magistratura e das escolas dos servidores 
do Poder Judiciário. é fundamental que 

“Devemos colocar notários e registradores 
na linha de frente da desjudicialização”
DESEMBARgADOR RóBSON MARQUES CURy COMPLETA SUA gESTãO à FRENTE 
DA CORREgEDORIA DA JUSTIçA DO PARANá E DESTACA O NOvO TEXTO DO CóDIgO 
DE NORMAS EM vIAS DE APROvAçãO PELO CONSELHO DA MAgISTRATURA

“vamos colocar na nossa 
linha de frente os notários e 
registradores para que reduzam 
estas demandas judiciais não 
contenciosas que estão em 
grande parte contribuindo 
para que o Judiciário fique 
emperrado”

JURÍDICO

esta nova e importante fase dos notários 
e registradores tenha um máximo empe-
nho e valorização dos Tribunais de Justiça 
estaduais. Nós sabemos que só desta for-
ma vamos reduzir o número de processos 
judiciais. Devemos colocar notários e regis-
tradores na linha de frente da desjudiciali-
zação, para que reduzam estas demandas 
judiciais não contenciosas que estão em 
grande parte contribuindo para que o Ju-
diciário fique emperrado. Nós temos que 
desemperrar o Poder Judiciário, valorizan-
do o trabalho extrajudicial dos notários e 
registradores.

Revista do Irpen-PR – Os cartórios ini-
ciaram a emissão do CPF no registro 
de nascimento e, no Estado do Para-
ná, há uma proposta para que tam-
bém seja incluído no registro de nasci-
mento o número do Rg. Como vê esta 
proposta?
desembargador Róbson Marques Cury – 
é um grande avanço. Nós temos uma gran-
de líder no Tribunal de Justiça do Paraná 
que é a desembargadora Lídia Magima, 
que de longa data tem apresentado pro-
postas nesse sentido e que estão vingando. 
Ela até já recebeu um Prêmio Innovare em 
nome do Tribunal de Justiça do Paraná, por 
essa contribuição, no sentido da segurança 
da criança para o seu futuro, e nós estamos 
avançando cada vez mais nesse ponto. Tra-
ta-se de uma iniciativa extremamente im-
portante para que o Brasil proteja os seus 
cidadãos desde o nascimento.

Revista do Irpen-PR - O Paraná está 
em reta final de uma revisão de seu 
Código de normas. Como vê a impor-
tância desse documento e quando 
pretendem publicá-lo?
desembargador Róbson Marques Cury – 
O Código de Normas está dividido na parte 
do foro extrajudicial, no qual tenho toda a 
responsabilidade, e do foro judicial. Ambos 
estão prontos. Apresentei ao Conselho da 
Magistratura na última sessão. Combina-
mos reuniões com todos os desembargado-
res integrantes do Conselho com os juízes 
auxiliares, com os assessores correicionais e 
pretendemos aprová-lo já na próxima ses-

são. Devo dizer que este Código de Normas 
extrajudicial é extremamente marcante. é 
fruto de um grande trabalho que iniciamos 
na Corregedoria intitulado Diálogos com 
a Corregedoria da Justiça. 

Revista do Irpen-PR – Como funciona o 
projeto diálogos com a Corregedoria?
desembargador Róbson Marques Cury – 
Todos os notários e registradores tem reu-
niões periódicas com as nossas equipes. Eu 
participo de todas elas e discutimos ponto a 
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dores gerais que uniformizemos o máximo 
possível todos os Códigos de Normas dos 
Estados da Federação. vou levar essa ban-
deira para os Corregedores do Brasil.

Revista do Irpen-PR - O Código de 
normas do Paraná inova bastante em 
relação aos documentos eletrônicos. 
Como vê a importância de se discipli-
nar a atividade notarial e registral em 
meio eletrônico?
desembargador Róbson Marques Cury – 

Trata-se de uma realidade vital. Atinge hoje 
toda a nossa juventude. As nossas crianças, 
os nossos adolescentes estão cada vez mais 
envolvidos no sistema digital. é uma reali-
dade que abrange todas as gerações preté-
ritas também. Sou daquela geração antiga, 
e precisei me adaptar a toda a realidade 
eletrônica, que veio para ficar e dominar. 
Hoje temos as centrais eletrônicos no Es-
tado do Paraná em pleno funcionamento, 
prestigiadas pelo presidente do Tribunal de 
Justiça e pela cúpula do Poder Judiciário. é 
um avanço porque torna tudo rápido, efi-
caz e seguro. é esse trinômio que garan-
te a qualidade desse trabalho ao cidadão 
brasileiro.

Revista do Irpen-PR - Como o senhor 
avalia o atual estágio atual da ativi-
dade dos notários e registradores no 
Estado do Paraná?
desembargador Róbson Marques Cury – 
O Estado do Paraná tem uma postura extre-
mamente moderna no que se refere à sua 
modernização. Nós temos o cuidado de 
renovar o nosso Judiciário desde os nossos 
funcionários através de concursos para téc-
nicos do judiciário para analistas judiciários 
e para magistrados. Estamos fazendo isso 
também para com os notários e registrado-
res. Esta renovação é extremamente salu-
tar. Os concursos públicos, com a máxima 
lisura e com a máxima segurança, têm que 
continuar sendo realizados, porque a re-
novação é extremamente importante para 
que o serviço final de qualidade esteja sem-
pre beneficiando o usuário.

“Este trabalho da Corregedoria 
na minha gestão já me 
deixa gratificado ao 
ter democratizado este 
relacionamento entre o Poder 
Judiciário e os notários e 
registradores do Estado do 
Paraná”

ponto, caso a caso, todo o aprimoramento 
necessário para prestarmos cada vez mais 
um trabalho de qualidade para o cidadão 
brasileiro. Esse nosso Código de Normas 
tem esta marca. é extremamente auspicio-
so para que esse serviço de qualidade se 
aprimore nesse próximo ano de 2017. Este 
trabalho da Corregedoria na minha gestão 
já me deixa gratificado ao ter democrati-
zado este relacionamento entre o Poder 
Judiciário e os notários e registradores do 
Estado do Paraná. vou propor aos correge-
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Entre os dias 3 e 5 de novembro, o Insti-
tuto do Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR) realizou 
325 casamentos em diferentes cidades da 
região central do Estado do Paraná: Paulo 
Frontin, Cruz Machado, Nova Tebas, Tu-
neiras do Oeste, Itaguajé, Santo Inácio e 
Colorado. O Dia do Sim integra o Proje-
to Irpen na Comunidade, desenvolvido 
pela entidade.

Além de realizar os casamentos comu-
nitários, o Instituto prestigiou o trabalho 
dos Oficiais de Registro Civil de cada um 
desses municípios.

 
PAulO FROnTIn 
A primeira ação teve início no dia 3 de no-
vembro pela manhã, quando foram reali-
zados 35 casamentos no Clube Beneficen-
te Recreativo União Frontinense. Foram 
24 casais da cidade de Paulo Frontin e 11 
casais do distrito vera guarani. 

Participaram do casamento coletivo o 
Oficial, Ladislau Alberto Brzezinski; o pre-
feito municipal, Jamil Pech; e o presiden-
te do Legislativo João Davies, e o juiz de 
Direito da Comarca de Mallet, Ítalo Mario 
Bazzo Júnior e o juiz de Paz, João Donato 
Chojnacki. 

O prefeito destacou a importância do 
Dia do Sim. “Hoje é um dia especial. Es-
tou muito feliz que pela primeira vez um 
evento desse porte está acontecendo em 
nossa comunidade. Desejo para todos os 

casais sorte e felicidade”. O juiz de Direito, 
ítalo Mario Bazzo Júnior, deixou uma men-
sagem. “Hoje vocês passam formalmente 
a ter uma vida como casais. Agora, vocês 
terão os mesmos objetivos. Sejam felizes 
e sirvam de exemplos para os seus filhos e 
para a sociedade”, falou.

CRuz MAChAdO
Foram realizados 49 casamentos na cidade 
de Cruz Machado. Participaram do evento 
o presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Ca-
valheiro Júnior; o Oficial do Registro Civil, 
Rolf Konell; o juiz de Paz, Sidnei Slonski; 
o presidente da Câmara Municipal, Lauro 
Maron e a secretária da Assistência Social, 
Michele Schors. 

O Oficial do Registro Civil, Rolf konell 
destacou a importância da ação. “Divul-
gamos o Dia do Sim com os cartazes pela 
cidade, além de veicular nas rádios co-

Dia do Sim do Irpen-PR realiza 
325 casamentos na região Oeste do Estado
SETE MUNICÍPIOS DA REgIãO RECEBERAM A AçãO COMUNITáRIA 
DOS REgISTRADORES CIvIS DO ESTADO DO PARANá

CIDADANIA

“Hoje é um dia especial. Estou 
muito feliz que pela primeira 
vez um evento desse porte 
está acontecendo em nossa 
comunidade. Desejo para todos 
os casais sorte e felicidade”

Jamil Pech, prefeito de Paulo Frontin

Etapa do Irpen-PR na Comunidade teve início com a celebração de 35 casamentos no Clube Beneficente Recreativo união Frontinense, 
em Paulo Frontin

munitárias. Tivemos uma grande procura. 
Nota-se que a maioria já convive em união 
estável e hoje vão oficializar o casamen-
to”. Arion Toledo agradeceu a ajuda da 
prefeitura. “Administração pública é im-
portante para a realização de um evento, 
porque sem o auxílio da assistência social 
da cidade não conseguiríamos concretizar 
tão bem este projeto”

nOVA TEBAS
Já no dia 4 de novembro foram realiza-
dos 47 casamentos no município de Nova 
Tebas. Este é o segundo evento realizado 
pelo Irpen-PR na cidade, já que no ano 
passo foram realizados 48 casamentos. 
Participaram do casamento coletivo o 
presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Ca-
valheiro Júnior, o Oficial, Alessandro Au-
gusto de Araújo; a prefeita, Heloisa Ivas-
zek Jensen; a juíza de Direito, Amanda 
vaz Cortesi von Bahten e a secretária da 
Assistência Social, Roseli Aparecida godoi 
Rodrigues. 

A prefeita parabenizou o Irpen-PR pelo 
importante trabalho “Quero agradecer 
esta equipe que no ano passado se com-
prometeu a trazer este projeto novamen-
te para a nossa cidade”. A juíza, Amanda 
Bahten emocionada, falou sobre o Dia do 
Sim. “O dia de hoje é sem qualquer som-
bra de dúvidas a concretização de um so-
nho. Eu estou muito contente em poder 
participar desse sonho com os senhores. 
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Confesso que não é uma tarefa muito fácil 
celebrar casamentos. Mas por outro lado, 
poder compartilhar desse momento espe-
cial é muito gratificante”.

“Divulgamos o Dia do Sim 
com os cartazes pela cidade, 
além de veicular nas rádios 
comunitárias. Tivemos uma 
grande procura”

Rolf Konell, 
Oficial do Registro Civil de Cruz Machado

“Em um casamento você 
não dever buscar fazer a sua 
felicidade, mas sim a felicidade 
de quem você ama. Este é um 
dos segredos do casamento. Se 
a pessoa que está ao seu lado 
não é feliz não tem como você 
ser também”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

Pela segunda vez dentro do projeto Irpen na Comunidade, a cidade de nova Tebas recebeu a iniciativa da entidade

Cidade de Cruz Machado recebeu 49 celebrações do projeto Irpen na Comunidade

anos. Emocionada falou sobre o sonho que 
acabou de se tornar realidade. “Estamos 
juntos há 15 anos. Eu sempre desejei me 
casar, mas nunca surgia essa oportunidade. 
Hoje é a realização de um sonho poder, en-
trar no Salão Paroquial e oficializar a minha 
união”.

TunEIRAS dO OESTE
Na cidade de Tuneiras do Oeste foram 30 
casamentos realizados no Salão Paroquial. 
Participaram da cerimônia o presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior; o 
Oficial Claudeno Izaltino Tiviroli; o prefeito 
do município, Luiz Antonio Lraus; o juiz de 
Paz, Leocádio Alves de Lima; e o presidente 
da Câmara Municipal, João Roberto Batista. 

Arion agradeceu o Oficial Claudeno por 
ter apoiado o evento. “Eu quero agradecer 
de uma forma muito especial uma pessoa 
que trouxe esse projeto para Tuneiras do 
Oeste.

Chamamos este projeto de Dia do Sim, 
mas quem falou o primeiro sim foi Claude-
no. Ele e sua equipe do cartório organiza-
ram todo o casamento”, comenta. 

Irene gomes dos Santos, 62 anos, se 
casou com Benedito Carlos de Souza, 74 
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na cidade de Tuneiras do Oeste foram 30 casamentos realizados no Salão Paroquial

Ação do Irpen-PR na cidade de Itaguajé promoveu a realização de 32 casamentos

“Estou honrada e feliz em 
realizar tantos casamentos. 
Agradeço a equipe do Irpen 
pela parceria e espero que ela 
dure por muitos anos”

Maria de lourdes Mundim, 
juíza de direito de Colorado

ITAguAJé 
No dia 5 de novembro pela manhã foi a 
vez da cidade de Itaguajé receber o Proje-
to dia do Sim e realizar 32 casamentos. 
Estiveram presentes o presidente do Irpen
-PR; a Oficiala Heloisa Coutinho Barros; o 
prefeito municipal Jairo Augusto Parron; a 
secretária da Assistência Social, Tania Par-
ron e a juíza de Direito, Maria de Lourdes 
Araújo Cavalcanti Mundim. 

Heloisa destacou que a maioria dos ca-
sais já conviviam em união estável. “Para 
uma cidade de aproximadamente quatro 
mil habitantes, tivemos um número muito 
grande de pessoas interessadas. O projeto 
é muito importante, porque somos uma ci-
dade carente e a maioria dos casais já mo-
rava juntos, mas não possuíam condição de 
realizar uma cerimônia como a de hoje”. O 
presidente do Irpen-PR deixou uma dica 
para os casais. “Em um casamento você 
não dever buscar fazer a sua felicidade, 
mas sim a felicidade de quem você ama, 
este é um dos segredos do casamento. Se a 

pessoa que está ao seu lado não é feliz não 
tem como você ser também”.

Nesta semana o único casamento homo-
afetivo realizado pela equipe do Irpen foi 
a de Djeni Oliveira de 21 anos e de Miche-
le Consino de 31 anos. Djeni falou sobre 
o motivo de oficializar a união “Hoje é um 
dia especial, moramos juntos há dois anos. 
Ficamos sabendo pela assistência social e 
na hora quisemos oficializar”, afirmou.

SAnTO InáCIO
Foram realizados 50 casamentos no Salão 
Paroquial de Santo Inácio. Participaram do 
evento o presidente do Irpen-PR, Arion Tole-
do Cavalheiro Júnior; a Oficiala do Registro 
Civil da cidade, Simone Ferraz Simoni Mar-
ques; o prefeito municipal, valdir Antônio 
Turcato; o presidente da Câmara Municipal, 
Edilson Marafzon; e a juíza de Direito, Ma-
ria de Lourdes Araújo Cavalcanti Mundim. 

A Oficiala do Cartório de Registro Civil fi-
cou surpresa pelo resultado da celebração. 
“A procura foi muito grande. Colocamos os 
cartazes que foram enviados pela equipe e 
também divulgamos nas rádios e igrejas. 
O salão está lindo. Recebi a ajuda da Pre-
feitura e da Assistência Social para decorar 
o local. Estou muito feliz!”, afirmou. Arion 
deixou uma mensagem aos noivos. “A 
aliança é feita de ouro para nunca perder 
o seu valor e o brilho. é isso que eu e a 
equipe do Irpen desejamos a vocês, que os 
casamentos de todos nunca percam o seu 
verdadeiro valor e o seu brilho”.
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Projeto dia do Sim abençoou 50 casamentos no Salão Paroquial de Santo Inácio

na última etapa do projeto foram oficializados 81 casamentos no município de Colorado, sendo 76 da cidade e 5 casais do distrito de 
Alto Alegre

“Colocamos os cartazes que 
foram enviados pela equipe e 
também divulgamos nas rádios 
e igrejas. O salão está lindo”

Simone Ferraz Simoni Marques, 
Oficiala do Registro Civil de Santo Inácio

“Quero agradecer a todos que 
se esforçaram para tornar esse 
dia tão especial. Eu e a minha 
esposa também nos casamos 
em um casamento comunitário, 
então sei da importância de um 
evento como este”

Joaquim horácio Rodrigues, 
prefeito de Colorado

Em todas as cidades em que foi realizado 
o dia do Sim o presidente do Irpen-PR, 
Arion Toledo deixou uma mensagem para 
conscientizar a população em relação ao 
câncer de próstata. Ele é toda equipe usou 
uma camiseta azul em homenagem a cam-
panha “Novembro Azul”.

COlORAdO 
Encerrando esta etapa do projeto Irpen na 
Comunidade, foram oficializados 81 casa-
mentos no município de Colorado. Foram 
76 casais da cidade de Colorado e 5 casais 
do distrito de Alto Alegre. 

Estiveram presentes o presidente do Ir-
pen-PR; Arion Toledo Cavalheiro Júnior, a 
Oficiala do Registro Civil de Colorado, Eu-
nice Leandro Mariusso Lesse; a Oficiala do 
Registro Civil de Alto Alegre, Juliana Carla 
Novello Bernardo; o prefeito municipal, 
Joaquim Horácio Rodrigues e a juíza de Di-

reito, Maria de Lourdes Araújo Cavalcanti 
Mundim.

O prefeito agradeceu a todos que co-
operaram para realização do casamento 
coletivo e ao coral da cidade “Som Maior” 
que fez uma apresentação especial aos 
noivos. “Quero agradecer a todos que se 
esforçaram para tornar esse dia tão es-
pecial. Eu e a minha esposa também nos 
casamos em um casamento comunitário, 
então sei da importância de um evento 
como este”. 

A juíza de Direito, Maria de Lourdes 
Mundim, realizou os casamentos nas cida-
des de Itaguajé, Santo Inácio e Colorado. 
Essas três cidades possuem alto índice de 
violência contra as mulheres, por este mo-
tivo, a magistrada aproveitou a oportuni-
dade para realizar palestras com os novos 
casais. “Estou honrada e feliz em realizar 
tantos casamentos. Agradeço a equipe do 
Irpen pela parceria e espero que ela dure 
por muitos anos”. 
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A primeira visita aconteceu na manhã do dia 3 de novembro, quando 
a equipe do Irpen esteve no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de 
notas de Paulo Frontin, administrado por ladislau Alberto Brzezinski

Já no segundo dia de visitas o Irpen esteve no cartório de Registro Civil e Registro de 
Títulos e documentos de nova Tebas, administrado por Alessandro Augusto de Araujo

O Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) vi-
sitou no mês de novembro cartórios da re-
gião Central do Estado. Entre os dias 3 e 5 
de novembro o Projeto Irpen na Comunida-
de passou pelas cidades de Paulo Frontin, 
Cruz Machado, Nova Tebas, Tuneiras do 
Oeste, Itaguajé, Santo Inácio e Colorado.

O Projeto Irpen na Comunidade acon-
tece desde outubro de 2014, em parceria 
com Fundo de Apoio ao Registro Civil de 
Pessoas Naturais (Funarpen). O intuito é 
distribuir cidadania a todos os cidadãos pa-
ranaenses, além de erradicar o sub-registro 
no Estado, realizando registro tardio, re-
conhecimento de paternidade, registro de 
indígena e casamento coletivo.

Além de levar cidadania à população, o 
Projeto valoriza a atuação dos registradores 
civis em seus municípios. O presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Junior, 
agradeceu o apoio de todos os oficiais. 
“Este projeto só é possível ser realizado, 
porque os Oficiais aceitaram participar e 
trouxeram este presente para a sua comu-
nidade”.

Irpen-PR visita 
cartórios na 
região Oeste 
do Estado do 
Paraná
UNIDADES PARTICIPARAM 
DO PROJETO IRPEN-PR 
NA COMUNIDADE 
PROMOvIDO NA REgIãO 
CENTRAL DO ESTADO

A cidade de Itaguajé recebeu 
o Irpen na Comunidade na 

manhã no dia 5 de novembro. 
O Registro Civil é administrado 
pela Oficiala heloiza Coutinho 
Barros e pelo substituto Fabio 

Junior demasceno
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Em Santo Inácio a equipe 
visitou o cartório de Registro 
Civil e Tabelionato de notas, 
cuja a Oficiala é Simone Ferraz 
Simoni Marques, que destacou 
a importância do projeto para 
a comunidade carente da 
cidade

Encerrando as visitas desta etapa o Irpen na Comunidade esteve em 
Colorado, cuja a Registradora é Eunice leandro Mariusso lesse do 
Cartório de Registro Civil, Títulos e documentos e Pessoas Jurídicas

no período da tarde a 
visita foi ao Registro Civil e 
Tabelionato de Cruz Machado, 
cujo o oficial é Rolf Konell, 
que destacou que o evento 
é muito importante, porque 
oficializa a união de diversas 
pessoas

no período da tarde a equipe do Irpen 
visitou o Registro Civil e Tabelionato de 
notas de Tuneiras do Oeste. Administrado 
por Claudeno Izaltino Tiviroli, responsável 
por receber o projeto na cidade e 
organizar o dia do Sim
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Porto Alegre (RS) - Arion Toledo Cava-
lheiro Júnior, registrador civil em Francisco 
Beltrão, no Paraná, é o novo presidente da 
Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) para o biê-
nio 2017-2018, com posse marcada para o 
mês de março do próximo ano. O novo pre-
sidente foi eleito por aclamação nesta ter-
ça-feira (06.12), durante Assembleia geral 
da entidade realizada na sede do Sindicato 
dos Registradores Públicos do Estado do Rio 
grande do Sul (Sindiregis) em Porto Alegre.

Atual presidente do Instituto do Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Pa-
raná (Irpen-PR), onde está em sua segun-
da gestão consecutiva, o novo presidente 
coordenará uma diretoria composta por 
membros de 12 Estados diferentes, refor-
çando o caráter nacional da nova gestão da 
Arpen-Brasil. “Somos um time, onde cada 
um joga em uma posição e possui especia-
lidades próprias. Trabalhando juntos, pode-
mos conquistar grandes objetivos para o 
Registro Civil”, destacou o novo presidente.

A conjugação de apoios que redundou na 
escolha do nome do novo presidente levou 
a constituição de uma chapa única de Di-
retoria, composta por registradores civis de 
todos os Estados com participação ativa nas 

ações institucionais dos registradores bra-
sileiros. “Fico lisonjeado com todo o apoio 
recebido, mas ciente da responsabilidade 
que tenho com todos vocês de representar 
de forma eficiente a atividade nos mais dife-
rentes fóruns”, destacou o novo presidente.

Segundo Arion Cavalheiro, as demandas 
de atuação institucional do Registro Civil 
impedem que uma só pessoa possa condu-
zir todas as atividades da entidade. “Preci-
saremos de muita colaboração e que cada 
um possa dar sua parcela de contribuição 
naquele assunto que domina, para que 
possamos estar bem representados onde o 
registro civil for demandado, respondendo 
com conhecimento e de acordo com uma 
linha de trabalho comum aos interesses da 
classe”, afirmou.

Ponto que merecerá atenção especial 
da nova Diretoria e que já motivou uma 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
do Paraná, é eleito presidente da 
Arpen-Brasil para o biênio 2017-2018
ATUAL PRESIDENTE DO IRPEN-PR CONTA COM APOIO UNâNIME DOS ESTADOS 
BRASILEIROS PARA CONDUzIR O REgISTRO CIvIL PELOS PRóXIMOS ANOS

NACIONAL

“Fico lisonjeado com todo o 
apoio recebido, mas ciente da 
responsabilidade que tenho 
com todos vocês de representar 
de forma eficiente a atividade 
nos mais diferentes fóruns”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

Participantes votantes da Assembleia da Arpen-Brasil elegem Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior para a presidência da entidade

Registradores Civis brasileiros presentes à eleição da nova diretoria da entidade realizada 
em Porto Alegre (RS)



25

primeira reunião ainda em Porto Alegre, a 
integração dos Cartórios de Registro Civil e 
de suas Centrais será trabalhada com ênfa-
se nesta nova gestão. “Estamos em um mo-
mento delicado que premiará a eficiência”, 
resumiu Arion. “Se formos mais eficientes 
do que os outros projetos que tratam deste 
assunto, conseguiremos avançar, caso con-
trário será muito difícil”, disse. “Por isso é 
vital uma comunhão de esforços em prol 
do registro civil brasileiro”. 

Ao se manifestarem, representantes das 
diversas entidades estaduais presentes 
apoiaram de forma efusiva os planos da 
nova gestão. Para Fernando Brandão, pre-
sidente do Sindicato dos Notários e Regis-
tradores do Estado do Espírito Santo (Sino-
reg-ES) é primordial a união de esforços e a 
racionalidade das ações. “Estamos em um 
momento que é vital adotarmos soluções 
já prontas e testadas por outros registrado-
res ao invés de ficar reinventando a roda a 
todo instante”, disse. 

O novo presidente, que ainda recebeu 
manifestações de apoio dos Estados do 
Rio grande do Sul, Santa Catarina e Minas 
gerais, fez questão de enaltecer o trabalho 
da gestão que se encerra em fevereiro do 
próximo ano. “Conduzir a Arpen-Brasil nes-
ta última gestão foi um trabalho heroico, 
que eu não gostaria de estar no lugar do 
Calixto, tamanho o grau de dificuldade e 
ameaças que a atividade enfrentou”, des-
tacou. “E mesmo assim o Calixto manteve 
o Registro Civil unido e representativo em 
todos os fóruns”, destacou.

RESuMO dA gESTãO
Antes da Assembleia de eleição da nova 
Diretoria da Arpen-Brasil, Calixto Wenzel 
apresentou um balanço de sua gestão nas 
áreas institucionais, financeira e tecnoló-
gica, ressaltando os desafios enfrentados 
como as tramitações dos projetos de lei do 
Registro Civil Único, da Desburocratização, 
o Decreto do SIRC, e o trabalho em prol 
do Provimento nº 46/2015 do Conselho 
Nacional de Justiça.

O atual presidente da entidade apresen-
tou ainda o resultado financeiro de sua 
gestão à frente da entidade, que passou 
a contar com novas entidades contribuin-
tes, expandindo a representatividade do 
Registro Civil. “Foi um período de trabalho 
árduo, desgastante, com demandas inter-
nas e muitas questões internas que exigi-
ram muito de nossa atividade, mas deixarei 
a presidência com a sensação de que dei 
o máximo da contribuição que podia em 
prol do Registro Civil brasileiro”, encerrou 
o presidente.

Presidente: Arion Toledo Cavalheiro Júnior (PR)
 
1º Vice-Presidente: Eduardo Ramos Corrêa Luiz (RJ)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos vendramin Júnior (SP)
3º Vice-Presidente: Carlos José Ribeiro de Castro (Mg)
4º Vice-Presidente: Juliana Follmer (AM)
5º Vice-Presidente: Cleomadson Abreu Figueiredo Barbosa (AL)
6º Vice-Presidente: Anita Cavalcanti de Albuquerque Nunes (PE)
7º Vice-Presidente: Rodrigo Barbosa Oliveira e Silva (gO)
 
1º Secretária: Elizabete Regina vedovatto (PR)
2º Secretária: Liane Alves Rodrigues (SC)
 
1º Tesoureira: Karen Lúcia Cordeiro Andersen (PR)
2º Tesoureiro: Luiz Manoel Carvalho dos Santos (RJ)
 
Secretário nacional: Leonardo Munari de Lima (SP)
 
Conselho Superior: 
Jaime Alencar Araripe (CE)
José Emygdio de Carvalho Filho (SP)
Ricardo Augusto de Leão (PR)
Calixto Wenzel (RS)
 
Conselho Fiscal:
Luiz Fernando Eleutério Mestriner (RJ)
Elaine de Cássia Silva (Mg)
Romário Pazutti Mezzar (RS)
 
Suplentes do Conselho Fiscal:
Maria Salete Jereissati de Araújo (CE)
Alan Lourenço Nogueira (gO)
Luiza gesilânia Freitas Cavalcanti de Santana (PE)
 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior (dir.) recebe o bastão da Arpen-Brasil do atual presidente 
da entidade, Calixto Wenzel

diretoria Eleita da Arpen-Brasil - Biênio 2017-2018

Conselho de ética:
Everson Luís Matoso (SC)
Robert Jonczyk (PR)
Fernando Brandão Coelho vieira (ES)
 
Suplentes do Conselho de ética:
José Augusto Silveira (Mg)
Alaor Mello (RJ)
Arioste Schnorr (RS)
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O Tribunal de Justiça do Estado do São 
Paulo (TJ-SP) foi palco na tarde do dia 25 
de novembro de palestra sobre o Pro-
vimento nº 52/2016 da Corregedoria 
Nacional de Justiça, que regulamenta os 
nascimentos decorrentes de reprodução 
assistida e amplia a presunção de pater-
nidade para as hipóteses de união estável. 
A apresentação fez parte da programação 
do 73º Encontro Nacional de Corregedo-
res gerais da Justiça (Encoge).

O assunto gerou ampla repercussão 
dentro da 73ª edição do Encoge e pro-
duziu uma proposta para a Carta final do 
evento, na qual o registro de nascimento 
deva ser tratado de forma diferente em 
cada um dos casos de utilização da téc-
nica, devendo-se preservar o anonimato 
do doador de embriões e de seu eventual 
cônjuge ou companheiro, dispensando-
se a apresentação de consentimento do 

marido ou companheiro da doadora tem-
porária de útero e a lavratura de escritu-
ra pública nos documentos decorrentes 
desta regulamentação. Clique aqui e leia a 
íntegra da Carta de São Paulo.

O tema teve início com uma explanação 
técnica sobre a reprodução assistida, pro-
ferida pelo doutor em Urologia pela Uni-
versidade Federal de São Paulo (USP) e di-
retor científico do Fertility Medical group, 
Edson Borges Junior. O especialista abor-
dou o contexto social do tema, citando 
que agora as mulheres estão demorando 
mais para engravidar (acima dos 30 anos), 
além de abordar os três tipos de famílias 
hoje existentes: tradicional, monoparental 
e biparental. 

Borges Júnior também informou que 
0,2% das crianças nascidas no Brasil são 
concebidas por este método e que a ten-
dência é que os casos aumentem, uma 

Reprodução Assistida e o Registro Civil 
são temas de debate no 73º Encoge em SP
ENCONTRO NACIONAL DE CORREgEDORES gERAIS DA JUSTIçA DEBATEU NORMA 
NACIONAL QUE REgULAMENTA NASCIMENTOS FRUTOS DE gESTAçãO POR SUBSTITUIçãO

JURÍDICO

Corregedores gerais da Justiça de todo o País participam da 73ª edição do Encoge, realizada na cidade de São Paulo

“O que ao meu ver parece um 
pouco agressivo é que o doador 
precisa cadastrar todos os dados, 
principalmente os fenótipos, 
que ficarão guardados por 20 
anos e deverão ser apresentados 
ao cartório na hora do registro 
de nascimento da criança pelos 
pais beneficiados, o que fere o 
princípio de sigilo dos dados da 
pessoa”

Edson Borges Junior, doutor em 
urologia pela universidade Federal 
de São Paulo (uSP) e diretor 
científico do Fertility Medical group
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vez que os casais estão decidindo ter filhos 
cada vez mais tarde. “A verdade é que, 
principalmente com a entrada da mulher 
no mercado de trabalho, elas passaram a 
focar mais na carreira do que na vida pesso-
al, e isso invariavelmente adia a concepção 
de uma criança e, quando isso acontece, o 
casal muita das vezes prefere o método por 
reprodução assistida”, disse. 

Durante sua apresentação, o especialista 
se mostrou apreensivo com a exposição do 
doador de sêmen para a reprodução assis-
tida. “O que ao meu ver parece um pouco 
agressivo é que o doador precisa cadastrar 
todos os dados, principalmente os fenó-
tipos, que ficarão guardados por 20 anos 
e deverão ser apresentados ao cartório na 
hora do registro de nascimento da criança 
pelos pais beneficiados, o que fere o prin-
cípio de sigilo dos dados da pessoa”, disse.

Para falar sobre os aspectos legais da 
questão foi convidado o desembargador 
do TJ-SP Francisco Eduardo Loureiro. O 
magistrado explicou que há um vazio legal 
no País sobre a questão, com dois projetos 
de lei, um de 2012 e outro de 2015, trami-
tando lentamente no Legislativo federal. 
Para suprir o vácuo, o CNJ e o Conselho 

Federal de Medicina editaram resoluções 
sobre o tema: a 2121/15 pelo CFM e o 
52/16 do CNJ.

Para o desembargador, a Resolução, 
que trata da emissão de certidão de nasci-
mento dos filhos cujos pais optaram pela 
modalidade, deve ser debatida, especial-
mente na medida em que pode interferir 
no anonimato do doador e no desejo dos 
pais de manter segredo. “Na minha opi-
nião, a resolução não é ruim, mas a ideia 
precisa ser melhor debatida até mesmo 
para padronizar todo o processo no País. 
Um exemplo de que é preciso aprimorar a 
questão é a necessidade de uma escritura 
pública na hora de registrar uma criança. 
Os pais precisam deste documento para 
fazer, mas como fica o sigilo do doador?”, 
questionou.

Em seguida, o desembargador Cláudio 
Luiz Bueno de godoy falou sobre como a 
questão é tratada no mundo. O magistrado 
concordou com a posição do desembarga-
dor Loureiro, de que a resolução do CNJ foi 
necessária, mas necessita de maior debate 
para preservar a privacidade das partes, e 
ainda fez um acréscimo sobre a possibilida-
de da ascendência genética. “Uma questão 

que precisa ser melhor debatida é a neces-
sidade de a pessoa gerada por reprodução 
assistida procurar, no futuro, saber sua as-
cendência genética. Agora pensem: Este 
Direito que ele tem vai contrapor o Direito 
que o doador tem de exigir sigilo de infor-
mações, até porque todas as informações 
sobre o doador ficam registradas no banco 
de dados dos cartórios!”, indagou.

godoy também aproveitou ocasião para 
tocar no tema da presunção de paternida-
de. “A resolução do CNJ permite que haja 
o registro de nascimento de alguém que 
não seja filho de pessoas casadas, desde 
que haja pelo menos a união estável. vol-
ta a mesma questão. Então porque é que, 
dos genitores, a mãe pode registrar o seu 
filho sem a presença do marido? Por con-
ta do dever de fidelidade do casamento. 
Mas como sabemos que a criança nasceu? 
Fazemos uma conta média pela idade de 
nascimento da criança, depois considera-se 
o prazo mínimo de gravidez de seis meses 
e o prazo máximo de dez meses. Então fica 
fácil para o registrador presumir quando o 
casal é casado. Mas e quando é caso de 
união estável, como podemos fazer este 
tipo de previsão?”, concluiu.

“Uma questão que precisa 
ser melhor debatida é a 
necessidade de a pessoa 
gerada por reprodução assistida 
procurar, no futuro, saber sua 
ascendência genética”

Cláudio luiz Bueno de godoy, 
desembargador do TJ-SP

O desembargador Francisco Eduardo loureiro, do TJ-SP, fala sobre os impactos da 
reprodução assistida no Registro Civil
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JURÍDICO

O 73º Encontro Nacional dos Corregedo-
res-gerais da Justiça (Encoge) terminou na 
última sexta-feira (25.11) com a elaboração 
da Carta de São Paulo, documento que re-
úne as recomendações e conclusões a que 
chegaram os magistrados de todo o País 
após dias de intensos debates e troca de 
experiências.

O COlégIO PERMAnEnTE dE COR-
REgEdORES-gERAIS dOS TRIBunAIS 
dE JuSTIçA dO BRASIl – CCOgE, reu-
nido na cidade de São Paulo, nos dias 23 
a 25 de novembro de 2016, durante os 
trabalhos do 73º EnCOgE – EnCOnTRO 
dO COlégIO PERMAnEnTE dE COR-
REgEdORES-gERAIS dOS TRIBunAIS 
dE JuSTIçA dO BRASIl, com o objetivo 
de apresentar estudos e pesquisas, trocar 
experiências e discutir a temática: “A Cor-
regedoria na Pós Modernidade por 
um Novo Kairós”, em face dos temas 
analisados, deliberou o seguinte: 

1 InTEnSIFICAR o controle de assidui-
dade/disponibilidade dos Juízes, garan-
tindo a presença física do magistrado 
durante o período do expediente foren-
se, excetuando-se os casos de afasta-
mento devidamente autorizado. 

2 RECOMEndAR a adoção de medidas 
para tornar efetivos os princípios conti-
dos no artigo 2º da Lei 9099/95. 

3 RECOMEndAR aos magistrados pru-
dência na utilização das mídias sociais. 

4 SugERIR às escolas judiciais a inclusão 
nos cursos de formação e aperfeiço-
amento, de matéria que verse sobre a 
comunicação nas mídias sociais. 

5 PROPOR à Corregedoria Nacional de 
Justiça, a alteração do Provimento no. 
52, para: 

a) Consignar que nem todos os nascimen-
tos advindos de técnicas de reprodução 
assistida devam ser tratados de forma 
diferente no registro civil. Apenas nas 
hipóteses de doação de gametas ou 
embriões por terceiros, na doação tem-

porária de útero (barriga de aluguel) e 
na inseminação artificial homóloga post 
mortem, há que se cogitar em requisitos 
suplementares para o registro do nasci-
mento da criança.

b) Preservar o anonimato do doador de 
gametas ou embriões e de seu eventual 
cônjuge ou companheiro, com a exclu-
são do inciso II do artigo 2º e dos incisos 
I e II do parágrafo 1º do artigo 2º. 

c) Dispensar a apresentação de consenti-
mento do marido ou companheiro da 
doadora temporária de útero para o 
registro da criança nascida por esse mé-
todo de reprodução assistida. 

d) Dispensar a lavratura de escritura públi-
ca em todos os documentos decorren-
tes desta regulamentação. 

6 InSTAR todas as Corregedorias ao rígi-
do controle do excedente da remunera-
ção dos interinos. 

7 PROPOR à Corregedoria Nacional de 
Justiça a revogação do Provimento n.º 
55, de 21 de junho de 2016, que dis-
põe sobre teletrabalho no âmbito das 

serventias extrajudiciais, considerados, 
quanto aos tabeliães e oficiais de re-
gistro, o princípio da moralidade admi-
nistrativa, o caráter personalíssimo da 
delegação e a dignidade das funções 
notariais e registrais, e, quanto aos pre-
postos, a responsabilidade exclusiva e a 
autonomia dos delegatários em relação 
ao gerenciamento administrativo e fi-
nanceiro das serventias.

8 SOlICITAR à Presidência do CNJ trata-
mento prioritário no desenvolvimento e 
suporte ao Projeto PJe.

9 REFORçAR a necessidade de renova-
ção de convênio dos Estados da fede-
ração com o Ministério da Justiça, com 
o objetivo de manter o Programa de 
Proteção às vítimas e Testemunhas, dos 
graves riscos e exposição decorrentes de 
ações penais. 

10 RESSAlTAR a necessária preservação da 
autonomia do Poder Judiciário, com o es-
copo de garantia de serviço essencial, cujo 
beneficiário final é o jurisdicionado.

desembargadores debatem os aspectos relacionados ao Provimento nº 52 da 
Corregedoria nacional de Justiça

73º Encoge termina com a 
elaboração da Carta de São Paulo
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A partir do dia 23 de janeiro de 2017, os 
cartórios do interior do Paraná passarão 
a prestar o serviço de apostilamento de 
documentos públicos estrangeiros, co-
nhecido como Apostila da Haia. O serviço, 
oriundo da adesão do Brasil à Convenção 
da Haia, já havia começado a ser prestado 
pelos cartórios das capitais brasileiras em 
agosto deste ano.

Essa possibilidade tornará mais simples 
e ágil a tramitação de documentos pú-
blicos entre os 432 cartórios de Registro 
Civil paranaense e os mais de 100 países 
que são signatários do acordo. O Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná solicitou 
à Corregedoria a realização do cadastro e 
a autorização da prestação do serviço de 
apostilamento por notários e registradores 
do interior do Estado, nos termos da Reso-
lução CNJ n. 228, de 22 de junho de 2016 
e complementadas pelo recém editado 
Provimento nº 58.

Para os cartórios de Registro Civil do In-
terior do Estado, a possibilidade de apos-
tilar vai trazer comodidade às pessoas da 
região. Esta é a opinião de Maria Regina 
Boeira Pereira, Oficiala do 2º Registro Civil e 
6º Tabelionato de Notas de Maringá, “Nos-
so cartório já está preparado para fazer o 
apostilamento, e agora com essa determi-
nação, vamos começar a trabalhar em cima 
disso. A procura tem sido muito grande no 
interior e isso, pelo menos no meu ponto 
de vista é bom, pois assim as pessoas não 
precisarão se deslocar até a capital para fa-
zer apostilamento”, resumiu. 

De acordo com o parágrafo 1º do Art. 
3, “O cadastramento e a prestação do 
serviço de apostilamento pelos serviços 
de notas e de registro do interior de cada 
Estado são facultativos, mas recomendá-
veis para conferir melhor capilaridade ao 
serviço”.

Até então, para um documento ser acei-
to por autoridades estrangeiras, era neces-
sário percorrer diversas instâncias, gerando 
as chamadas “legalizações em cadeia”. A 
entrada em vigor da Convenção da Aposti-
la permitirá a “legalização única”, bastando 
ao interessado dirigir-se a um cartório habi-
litado e solicitar a emissão de uma “Aposti-
la da Haia” para um documento. 

A apostila confere validade internacio-
nal ao documento, que poderá ser apre-
sentado nos 111 países que já aderiram 
à Convenção. Contudo, a “legalização 
única” não exime o solicitante de apurar 
junto ao País ou à instituição destinatária 
do documento eventuais exigências adi-
cionais, a exemplo de traduções. Com a 
assinatura o Brasil também passa a aceitar 
apostilas emitidas pelos demais Estados 
partes da Convenção.

A Convenção da Apostila permite, ain-
da, melhor utilização de recursos públicos, 
uma vez que o Ministério das Relações 
Exteriores não mais precisará dedicar-se 
à consularização de documentos – o Ita-
maraty, seja em território nacional ou por 
meio de sua Rede Consular, realiza aproxi-
madamente 1,5 milhão de legalizações de 
documentos ao ano.

Cartórios do Interior do Paraná poderão 
Apostilar Documentos em janeiro de 2017
DECISãO DO CNJ PERMITE AOS CARTóRIOS DO ESTADO A PRESTAçãO 
DO NOvO SERvIçO A PARTIR DE 23 DE JANEIRO DE 2017

“A procura tem sido muito 
grande no interior e isso, 
pelo menos no meu ponto 
de vista é bom, pois assim 
as pessoas não precisarão se 
deslocar até a capital para fazer 
apostilamento”

Maria Regina Boeira Pereira, 
Oficiala do 2º Registro Civil e 
6º Tabelionato de notas de Maringá

JURÍDICO
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Dispõe sobre os procedimentos das auto-
ridades competentes para a aposição de 
apostila regulamentados pela Resolução 
CNJ n. 228, de 22 de junho de 2016, que 
trata da aplicação, no âmbito do Poder 
Judiciário, da Convenção sobre a Elimi-
nação da Exigência de Legalização de 
Documentos Públicos Estrangeiros, cele-
brada na Haia, em 5 de outubro de 1961 
(Convenção da Apostila).

O CORREgEdOR nACIOnAl dA JuSTIçA, 
usando de suas atribuições constitucionais, le-
gais e regimentais e

COnSIdERAndO o poder de fiscalização e 
normatização do Poder Judiciário dos atos pra-
ticados pelos seus órgãos, segundo o disposto 
no art. 103-B, § 4o, I, II e III, da Constituição 
Federal de 1988;

COnSIdERAndO o poder de fiscalização e 
normatização do Poder Judiciário dos atos pra-
ticados pelos serviços notariais e de registro, 
segundo o disposto no art. 236, § 1o, da Cons-
tituição Federal e nos arts. 37 e 38 da Lei n. 
8.935, de 18 de novembro de 1994;

COnSIdERAndO a atribuição da Corregedo-
ria Nacional de Justiça de expedir provimentos 
para o aperfeiçoamento das atividades dos ór-
gãos do Poder Judiciário e dos serviços notariais 
e de registro, conforme o disposto no art. 8o, 
X, do Regimento Interno do Conselho Nacional 
de Justiça;

COnSIdERAndO a atribuição da Corregedo-
ria Nacional de Justiça de expedir provimento 
para a regulamentação da atuação das autori-
dades apostilantes, segundo o disposto no art. 
17 da Resolução CNJ n. 228/2016;

COnSIdERAndO a necessidade de uniformi-
zar, em todo o território nacional, os procedi-
mentos relativos à aplicação da Resolução CNJ 
n. 228/2016; e

COnSIdERAndO as decisões proferidas 
nos autos dos Pedidos de Providências n. 
0005363-36.2016.2.00.0000 e 0003357-
56.2016.2.00.0000, em trâmite no Conselho 
Nacional de Justiça,

RESOlVE:

Art. 1º Dispor sobre os procedimentos a serem 
adotados pelas autoridades competentes para 
a aposição de apostila em documentos públi-
cos produzidos no território nacional, conforme 
previsto na Resolução CNJ n. 228/2016.

Art. 2º O ato de aposição de apostila realiza-
do pelas autoridades competentes deve seguir 
rigorosamente o disposto na Resolução CNJ n. 
228/2016 e seus anexos e no presente provi-
mento.
Parágrafo Único. O descumprimento das dis-
posições contidas na mencionada resolução e no 
presente provimento pelas autoridades competen-

tes para a aposição de apostila ensejará a instau-
ração de procedimento administrativo disciplinar.

Art. 3º Nos termos do art. 20 da Resolução 
CNJ n. 228/2016, são obrigatórios o cadastra-
mento e a prestação do serviço de apostilamen-
to por todos os serviços de notas e de registro 
das capitais dos Estados e do Distrito Federal.
§ 1º O cadastramento e a prestação do serviço 
de apostilamento pelos serviços de notas e de 
registro do interior de cada Estado são faculta-
tivos, mas recomendáveis para conferir melhor 
capilaridade ao serviço.
§ 2º O ato de credenciamento das autoridades 
mencionadas no art. 6o da Resolução CNJ n. 
228/2016 será realizado na corregedoria- geral 
do tribunal de justiça dos Estados e do Distrito 
Federal, à qual compete:
I – realizar estudo prévio e certificar se os ser-
viços de notas e de registro da capital e do in-
terior estão aptos a receber a autorização para 
prestação do serviço de apostilamento;
II – enviar à Corregedoria Nacional de Justiça 
listagem com a identificação das autoridades 
aptas à prestação do serviço de apostilamento e 
com os dados necessários ao cadastro, confor-
me consta do Anexo do presente provimento.

Art. 4º As corregedorias-gerais de justiça e os 
juízes diretores do foro das unidades judiciá-
rias são autoridades competentes para o ato 
de aposição de apostila somente quanto aos 
documentos de interesse do Poder Judiciário, 
conforme estatuído no art. 6o, I, da Resolução 
CNJ n. 228/2016.
Parágrafo único. Consideram-se documen-
tos de interesse do Poder Judiciário aqueles 
destinados a produzir efeitos institucionais do 
respectivo órgão em países signatários da Con-
venção da Apostila.

Art. 5º Os titulares de serviços notariais e 
de registro, nos termos do art. 5o da Lei n. 
8.935/1994, são autoridades competentes para 
o ato de aposição de apostila nos limites de 
suas atribuições, conforme prevê o art. 6o, II, 
da Resolução CNJ n. 228/2016.
§ 1º Os notários e registradores são autoridades 
competentes para o ato de aposição de aposti-
la em documentos produzidos no território na-
cional de acordo com a especialização de cada 
serventia extrajudicial.
§ 2º Os titulares dos serviços notariais e de re-
gistro poderão solicitar à Corregedoria Nacio-
nal de Justiça autorização específica para que 
o serviço de apostilamento seja prestado, sob 
sua supervisão, por até cinco substitutos ou 
auxiliares.
§ 3º Na ausência do titular do serviço notarial e 
de registro por impedimento ou afastamento, o 
serviço será prestado pelo substituto designado.
§ 4º Em caso de vacância do titular do serviço 
notarial e de registro, o serviço será prestado 
pelo interino ou interventor nomeado para res-
ponder pela serventia.

Art. 6º As autoridades competentes para a 
aposição de apostila, para os fins do art. 8o, 
§ 3o, da Resolução CNJ n. 228/2016, deverão 
contratar diretamente com a Casa da Moeda do 
Brasil a aquisição do papel-moeda de modo a 
manter estoques para viabilizar a continuidade 
do serviço.
§ 1º A aquisição do papel-moeda é de responsabi-
lidade das autoridades competentes para a apo-
sição de apostila, sendo permitida a realização 
de convênios e parcerias para redução do custo.
§ 2º O papel-moeda adquirido por uma autorida-
de competente para a aposição de apostila não 
pode ser alienado ou cedido a outra autoridade.

Art. 7º Será isenta de cobrança de emolumen-
tos a emissão de apostila em documentos re-
queridos por órgãos da administração direta do 
Poder Executivo federal, estadual ou municipal 
para utilização no exterior, no interesse do ser-
viço público.
Parágrafo único. O Poder Judiciário dos Esta-
dos e do Distrito Federal, no âmbito de sua com-
petência, estabelecerá forma de compensação 
pela emissão de apostila em documentos re-
queridos por órgãos da administração direta do 
Poder Executivo federal, estadual ou municipal.

Art. 8º é vedado às autoridades competentes 
para a aposição de apostila cobrar do solicitan-
te do serviço valores maiores do que os emo-
lumentos estipulados no art. 18 da Resolução 
CNJ n. 228/2016, segundo a legislação local.
Parágrafo único. é vedada a prática de co-
brança parcial ou de não cobrança de emolu-
mentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, 
não incidência ou diferimento previstas na le-
gislação específica.

Art. 9º As autoridades competentes para a 
aposição da apostila deverão, para fins de con-
trole das corregedorias de justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, afixar previamente ao ato 
da aposição da apostila o selo de fiscalização 
físico e/ou a estampa de selo de fiscalização ele-
trônico, conforme regras locais.

Art. 10. As autoridades competentes para a 
aposição de apostila deverão, por dever de ofí-
cio, prestar todos os esclarecimentos necessá-
rios antes do ato.
§ 1º A apostila será emitida mediante solici-
tação do portador do documento, sendo dis-
pensado requerimento escrito. No entanto, 
as autoridades competentes darão recibo de 
protocolo no momento do requerimento, esti-
pulando prazo para entrega, que não poderá 
ultrapassar cinco dias.
§ 2º Para a emissão da apostila, a autoridade 
competente deverá realizar a análise formal do 
documento apresentado, aferindo a autentici-
dade da assinatura aposta, do cargo ou função 
exercida pelo signatário e, quando cabível, a 
autenticidade do selo ou do carimbo aposto.
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§ 3o Em caso de apostilamento de documento 
original, deve ser reconhecida, por semelhança, 
a assinatura do signatário ou o sinal público do 
notário caso o reconhecimento de firma já te-
nha sido realizado em cartório distinto daquele 
que irá apostilar o documento.
§ 4o No caso de apostilamento de cópia au-
tenticada, a autoridade competente responsa-
biliza-se também pela autenticidade da assina-
tura aposta, do cargo ou função exercida pelo 
signatário e, quando cabível, pela autenticidade 
do selo ou do carimbo constantes do documen-
to original.
§ 5o Em caso de apostilamento de cópia au-
tenticada por autoridade apostilante, a auten-
ticidade da assinatura, da função ou do cargo 
exercido a ser lançada na apostila é a do tabe-
lião ou a do seu preposto que apôs a fé pú-
blica no documento, dispensado, nesse caso, 
o reconhecimento de firma do signatário do 
documento.
§ 6o O documento eletrônico apresentado ao 
ofício competente ou por ele expedido poderá 
ser apostilado independentemente de impres-
são em papel, desde que esteja emitido em 
formato compatível para upload no sistema 
do Conselho Nacional de Justiça e assinado 
mediante certificado digital, segundo a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP), e 
observada a arquitetura dos Padrões de Inte-
roperabilidade de governo Eletrônico (e-Ping).
§ 7º Se o documento original eletrônico não 
possuir assinatura com uso de certificado digi-
tal ou se for emitido em formato incompatível 
para upload no sistema do Conselho Nacional 
de Justiça, o documento eletrônico deverá ser 
impresso em papel pela autoridade apostilante, 
com aposição da data e hora da autenticação, 
indicação do site de confirmação, inserção de 
informação sobre a verificação da assinatura di-
gital ou outro meio de confirmação e aplicação 
do selo de autenticidade.

Art. 11.A apostila será emitida por documen-
to, não importando a quantidade de páginas 
que possuir; todavia, poderá ser emitida por 
folha se o solicitante do serviço assim o exigir.
§ 1º No ato de digitalização do documento, 
a autoridade competente deverá utilizar-se de 
software que minimize o tamanho do arquivo. 
§ 2o Na impossibilidade de digitalização pela 
autoridade competente em razão da natureza 
do documento, o ato poderá ser praticado por 
terceiros mediante declaração de responsabili-
dade civil e penal pelo conteúdo.

Art. 12.Em caso de dúvidas sobre a aposição de 
apostila em documentos públicos produzidos no 
território nacional, as autoridades competentes 
para a aposição da apostila deverão orientar o 
solicitante do serviço a esclarecê-las à embaixa-
da do país no qual o documento será utilizado.
§ 1o Se a dúvida persistir, deve-se realizar pro-
cedimento específico prévio para a seguran-
ça do ato de aposição da apostila, conforme 

previsto no art. 3o, § 2o, da Resolução CNJ n. 
228/2016.
§ 2º Finalizado o procedimento específico pré-
vio, a autoridade competente, em caso de per-
sistência de dúvida sobre a autenticidade do 
documento, poderá, por meio de decisão fun-
damentada, que deverá ser entregue ao solici-
tante do serviço, recusar a aposição da apostila.
§ 3º A instauração de procedimento específico 
prévio ou a decisão de recusa da aposição de 
apostila poderão ser impugnadas no prazo de 
cinco dias perante a autoridade competente, 
que, não reconsiderando a decisão, remeterá o 
pedido à corregedoria-geral de justiça do Esta-
do ou do Distrito Federal para decisão sobre a 
questão duvidosa.

Art. 13. O ato de aposição de apostila em do-
cumentos exarados em língua estrangeira, nos 
moldes do Decreto n. 13.609, de 21 de outu-
bro de 1943, deve ser traduzido por tradutor 
juramentado, devendo essa qualidade constar 
expressamente da apostila.
§ 1º visto que alguns países signatários da Con-
venção da Apostila não exigem que a tradução 
seja realizada por tradutor juramentado ou 
certificado, bem como em vista de que alguns 
países se reservam no direito de não aceitar 
traduções realizadas fora de seu território, caso 
haja dúvidas sobre a aposição da apostila, as 
autoridades competentes deverão orientar o 
solicitante do serviço a esclarecê-las à embaixa-
da do país no qual o documento será utilizado.
§ 2º No caso de apostilamento de documen-
tos exarados em língua estrangeira traduzidos 
por tradutor não juramentado, deverão constar 
da apostila a identificação do tradutor e a de-
claração de responsabilidade civil e penal pelo 
conteúdo.
§ 3º Por sua conta e risco, o solicitante do ser-
viço poderá requerer a aposição de apostila em 
documento exarado em língua estrangeira sem 
tradução juramentada.
§ 4º O ato de aposição de apostila em docu-
mentos exarados em língua estrangeira será re-
alizado em uma única apostila, dela constando, 
se for o caso, o documento original e sua tradu-
ção. No entanto, se assim desejar o solicitante, 
a tradução poderá ser objeto de apostilamento 
próprio e autônomo.

Art. 14.Encerrado o procedimento de aposição 
de apostila e constatado erro, as autoridades 
competentes para o ato devem refazer o pro-
cedimento para a aposição de outra apostila.
§ 1o Constatado que o erro ocorreu devido a 
falha do serviço da autoridade competente para 
o ato, o novo apostilamento deverá ser realiza-
do sem custo para o solicitante do serviço.
§ 2º Constatado que o erro ocorreu devido a falha 
de informações por parte do solicitante do servi-
ço, o novo apostilamento será por ele custeado.

Art. 15. Em caso de extravio ou de inutilização do 
papel de segurança utilizado para o ato de apo-

sição da apostila, as autoridades competentes 
deverão comunicar o fato imediatamente à cor-
regedoria-geral dos Estados e do Distrito Federal 
a que estão vinculadas, que providenciará ampla 
publicidade e comunicará o incidente à Corre-
gedoria Nacional de Justiça, ao Ministério das 
Relações Exteriores e à Casa da Moeda do Brasil.
Parágrafo único. Em caso de inutilização do 
papel de segurança, a autoridade competente 
deverá destruí-lo mediante incineração ou pro-
cedimento semelhante, registrando o incidente 
em certidão.

Art. 16. Diante da perda da eficácia dos 
apostilamentos produzidos no território nacio-
nal a partir de 14 de fevereiro de 2017, con-
forme estatuído no art. 20 da Resolução CNJ 
n. 228/2016, o interessado poderá ratificar o 
apostilamento mediante o atual procedimento.
Parágrafo único. O ato de ratificação cingir-
se-á a atestar a autenticidade do apostilamento 
realizado anteriormente. Art. 17. Este provimen-
to entra em vigor na data de sua publicação.
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AnEXO

CAdASTRAMEnTO PARA 
SERVEnTIAS EXTRAJudICIAIS
Informações necessárias
- Número do Cadastro Nacional de Serventia 
(CNS) do cartório (sem ponto e sem hífen) - 
Nome, endereço completo e telefone do cartó-
rio (tudo em caixa-alta)
- Nome dos colaboradores (tabelião, tabelião 
substituto e escreventes – no máximo, cinco 
colaboradores, incluindo tabelião e substituto), 
CPF (sem ponto e sem hífen), e-mail (cada co-
laborador deve ter o seu), tudo em caixa-alta

CAdASTRAMEnTO PARA 
CORREgEdORIAS-gERAIS
Informações necessárias
- Nome do tribunal completo (sem ponto e sem 
hífen) e CNPJ - Endereço completo e telefone 
do tribunal (tudo em caixa-alta)
- Nome do corregedor-geral e dos colaborado-
res (juízes auxiliares e assessores – no máximo 
cinco), CPF (sem ponto e sem hífen), e- mail (ca-
dacolaboradordeveteroseu), tudo em caixa-alta

CAdASTRAMEnTO PARA JuízES 
dIRETORES dE FORO nAS dEMAIS 
unIdAdES JudICIáRIAS, COMARCAS 
Ou SuBSEçõES
Informações necessárias
- Nome completo do fórum, comarcas ou sub-
seções e sigla do tribunal a que pertencem (sem 
ponto e sem hífen) - Endereço completo e te-
lefone do fórum, comarcas ou subseções (tudo 
em caixa-alta)
- Nome completo do juiz diretor do fórum, da 
comarca ou subseção e dos colaboradores (as-
sessores – no máximo cinco), CPF (sem ponto e 
sem hífen), e-mail (cada colaborador deve ter o 
seu), tudo em caixa-alta
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