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Irpen promove mais de 500 casamentos comunitários em 18 municípios do Paraná
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“E por fim aproveite esta época de esperança e 
renovação para reforçar o compromisso da nossa 
associação em continuar batalhando para a manutenção 
de uma classe forte, atuante, com excelência no serviço 
prestado à sociedade e, acima de tudo, unida”

“Juntos somos fortes”

Caros colegas,

É uma honra encerrar mais um ano à frente do Irpen/PR com tantos projetos realizados 
e conquistas a comemorar e também ter a oportunidade de continuar à frente da arpen
-Brasil por meio da eleição da chapa “juntos somos mais fortes” para o biênio 2019/2020, 
e poder, dessa forma, seguir com projetos já iniciados em minha gestão anterior e que 
julgo de grande importância para a classes de registradores civis.

um exemplo desses projetos colocados em prática foi o lançamento da Carteira de 
Identidade Nacional, um documento feito especialmente para os registradores civis, que 
reunirá todos os dados biográficos em uma base de dados e que poderá ser acessada pelo 
QR Code presente na carteira. o documento reunirá informações como nome, profissão, 
CPF e cidade.

trazemos nesta última edição de 2018 os resultados do projeto Irpen na Comunidade, 
que, no mês de novembro, realizou duas edições da ação Dia do Sim, que dá a casais 
de cidades do interior do Paraná a oportunidade de oficializar a relação por meio do 
casamento civil coletivo. a ação selou mais de 500 uniões em um total de 18 municípios 
visitados na região oeste do Estado.

outro destaque da edição é o XX Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, 
realizado na cidade de são Paulo. Este importante evento da atividade extrajudicial reu-
niu mais de 1 mil participantes, que puderam não apenas trocar conhecimento entre si, 
mas também acompanhar debates de representantes do Poder judiciário e especialistas 
de renome, que esclareceram dúvidas e apresentaram novidades de grande valor para 
notários e registradores.

E por fim aproveito esta época de esperança e renovação para reforçar o compromisso 
da nossa associação em continuar batalhando para a manu-
tenção de uma classe forte, atuante, com excelência no serviço 
prestado à sociedade e, acima de tudo, unida.

um excelente 2019 a todos.

Boa leitura a todos!

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente da Arpen-Brasil e Irpen/PR
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Em assembleia Geral Eleitoral realizada no 
último dia 13 de dezembro, em Curitiba 
(PR), os membros da associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (ar-
pen/BR) reelegeram por aclamação o regis-
trador civil arion toledo Cavalheiro júnior, 
da chapa “juntos somos Fortes”, para o 
biênio 2019/ 2020.

apesar de relutar no início, o presidente 
reeleito disse que os constantes apelos no 
Congresso Nacional do Registro Civil (Co-
narci), realizado em setembro deste ano 
em Foz do Iguaçu (PR), o fizeram repensar. 
“Havia dito à minha mulher que deixaria 
o cargo, acompanharia o crescimento do 
meu filho mais novo que tem 6 anos e a 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior é
reeleito presidente da Arpen-Brasil
DuRaNtE CERImôNIa, REGIstRaDoR CIvIl FEz uma REtRosPECtIva 
Das açõEs REalIzaDas Em sua últIma GEstão, Com DEstaQuE 
PaRa a CRC NaCIoNal, INsERIDa Em toDos EstaDos Do PaÍs

NaCIoNal

Chapa “Juntos Somos Fortes” foi reeleita por aclamação para mais um mandato de dois anos

conclusão do curso de medicina do meu 
filho mais velho, que tem 21 anos. mas o 
apelo de vocês, em Foz do Iguaçu, e o de-
sejo de continuar lutando pela classe me 
motivaram fortemente a continuar no pos-
to”, disse emocionado.

Em seguida, o presidente da entidade na-
cional apresentou um resumo de tudo o que 
foi feito em sua gestão, citando os dois Co-
narcis realizados, cinco seminários nacionais 
da arpen-Brasil, sete seminários estaduais, 
cinco assembleias gerais, três reativações 
de associações estaduais (Pará, tocantins e 
maranhão), a fundação da arpen do amapá 
e a mediação da entidade representativa na 
Bahia. também foram citadas as quatro vi-

sitas técnicas realizadas e a participação em 
dois seminários internacionais.

Durante a apresentação, o agora reelei-
to presidente ainda mostrou que durante 
sua gestão houve a publicação de 12 pro-
vimentos e seis leis nacionais que refletiram 
na área de Registro Civil. Cavalheiro júnior 
lembrou ainda que as 27 unidades federati-
vas estão interligadas à Central de Informa-
ções do Registro Civil (CRC-Nacional) e que 
foi realizada a implantação de cinco proje-
tos pioneiros (alICE, Carteira Nacional de 
Identificação, DNI, Portal da transparência, 
e o novo site Registro Civil.org).

Na área de comunicação, o presidente 
destacou as 32 inserções da arpen/BR em 
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mídia nacional e regional, os 48 boletins se-
manais de notícias enviados aos associados 
e a remodelação e padronização da identi-
dade visual nacional.

os agradecimentos pela permanência do 
atual presidente ecoaram durante toda a 
assembleia. o ex-presidente da arpen/BR 
Calixto Wenzel agradeceu ao registrador 
civil de Francisco Beltrão por ter aceitado 
mais este desafio. “já estive no seu lugar, 
sei que não é fácil, mas sei que você conti-
nuará fazendo um excelente trabalho, sem-
pre contando com nossa ajuda”.

o ex-presidente da arpen/Rj Eduardo 
Ramos Corrêa luiz enalteceu o trabalho 
de quem considera incansável: “Deixo aqui 
meus sinceros elogios ao amigo arion, 
que de maneira incansável fez de tudo o 
que podia para ajudar a classe e vai ajudar 
ainda mais a partir de agora”, ressaltou. 
o complemento dos elogios foi feito pelo 
atual presidente da arpen/PB, manfredo 
Goes, que destacou que “além de ser in-
cansável, arion fez um trabalho intenso 
para aglutinar a classe, e conseguiu realizar 

“Havia dito à minha mulher que 
deixaria o cargo, acompanharia 

o crescimento do meu filho 
mais novo que tem 6 anos e a 

conclusão do curso de medicina 
do meu filho mais velho, que 
tem 21 anos. mas o apelo de 
vocês, em Foz do Iguaçu, e o 

desejo de continuar lutando pela 
classe me motivaram fortemente 

a continuar no posto”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

“logo no início desta gestão, 
eu e o arion fizemos um pacto 

de sangue: autonomia para 
consolidar a CRC Nacional e 

incorporar todos os estados à 
Central. Não medimos esforços 
e, hoje, mostramos com êxito o 

resultado do nosso trabalho” 

Luis Carlos Vendramin Júnior, 
vice-presidente da Arpen/SP

O vice-presidente da Arpen/SP, Luis Carlos 
Vendramin Júnior, falou sobre a união 
com o agora reeleito presidente

O registrador civil Arion Cavalheiro Júnior 
foi reeleito presidente da Arpen-Brasil

esta tarefa com êxito”.
o vice-presidente da arpen/sP, luis Car-

los vendramin júnior, enfatizou a união 
com o agora reeleito presidente. “logo no 
início desta gestão, eu e o arion fizemos 
um pacto de sangue: autonomia para con-
solidar a CRC Nacional e incorporar todos 
os Estados na Central. Não medimos esfor-
ços e, hoje, mostramos com êxito o resulta-
do do nosso trabalho” comemorou.

os presidentes das seccionais fundadas 
recentemente também demonstraram sua 
gratidão pelo trabalho realizado na arpen/

BR. liane Rodrigues alves, presidente da 
arpen/sC, disse que o trabalho da entidade 
nacional foi fundamental para que os regis-
tradores civis de santa Catarina abrissem os 
olhos e fundassem uma associação que re-
presentasse a classe. marcus vinicius sousa 
Cordeiro, presidente da arpen/Pa, afirmou 
que estava em seu cartório, que fica a 80 
quilômetros de Belém, e recebeu o chama-
mento diretamente de Cavalheiro júnior 
para representar a classe no Estado. E Wa-
lber apolinário, recém empossado presiden-
te da arpen/aP, falou que notou um ânimo 
diferente nos registradores. “Parece que a 
arpen trouxe de volta um brilho aos registra-
dores civis que há muito não via”, revelou.

Jantar de Confraternização 
após a eleição, todos os registradores que 
estavam presentes à assembleia participa-
ram do jantar de confraternização. o desta-
que ficou para a participação do presidente 
do Colégio Notarial do Brasil - Conselho Fe-
deral (CNB/CF), Paulo Roberto Gaiger Ferrei-
ra, cujo presidente da arpen/BR demonstrou 
grande honra em recepcionar.



66

No mês de novembro, o Instituto de Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais do Estado do 
Paraná (Irpen/PR), em parceria com o Fun-
do de apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Funarpen), 
realizou a última edição do Dia do Sim, 
que promove casamentos comunitários 
em regiões onde a população carente não 
pode subsidiar o custo da cerimônia. 

a ação integra o projeto Irpen na Co-
munidade, iniciativa que promove quatro 
ações: o combate ao sub-registro, o reco-
nhecimento de paternidade, o registro da 
população indígena e, por fim, os casamen-
tos coletivos. além dessas ações, o projeto 
ainda visita cartórios do Estado para ouvir 
suas principais necessidades e auxiliá-los na 
elaboração da rotina de trabalho.

Nesta edição, realizada em duas etapas, 
foram celebrados 556 casamentos em 18 
municípios da região oeste do Paraná. Na 
primeira etapa, realizada entre os dias 6 e 
10 de novembro, 361 casais selaram, ofi-
cialmente, suas uniões em nove cidades 
visitadas pela equipe da entidade, coorde-
nada por arion toledo Cavalheiro júnior, 
presidente do Irpen/PR e da associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Na-
turais (arpen/BR).

“Fico extremamente feliz por fazer parte 
da família Beltronenese, registrando cada 
nascimento, cada casamento e cada óbi-
to, sentindo diariamente as mais diferentes 
emoções do cidadão de Francisco Beltrão. 
Estar aqui neste dia celebrando o matrimô-
nio de todos estes munícipes é ainda mais 
especial para mim”, disse.

Irpen promove mais de 500 casamentos 
comunitários em 18 municípios do Paraná
CERImôNIas FoRam REalIzaDas PoR mEIo Do DIa Do sIm, 
ação QuE INtEGRa o PRojEto IRPEN Na ComuNIDaDE

INstItuCIoNal

“a família não aceitou muito 
e tivemos que ir conquistando 

eles aos poucos, e quando 
ficamos sabendo dos 

casamentos coletivos aqui 
entramos com tudo”

Larissa Lais Furquim Gonçalves, 
oficializou união durante ação do Irpen/PR

“o Irpen/PR e o Cartório 
nada mais fizeram do que dar 
uma forcinha para que vocês 

realizassem este sonho”

Elizabete Regina Vedovatto, 
vice-presidente do Irpen/PR

“o Irpen/PR deseja que o 
relacionamento de vocês seja 
igual a uma aliança, que não 

perde valor e nem o brilho com 
o passar do tempo”

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

Presidente da Arpen/BR e do Irpen/PR, Arion Cavalheiro Júnior participou das cerimônias 
em Francisco Beltrão: “estar aqui celebrando matrimônio é especial”
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as ações do Dia do Sim foram inciciadas na cidade de são 
jorge do oeste no dia 6 de novembro, onde foram realiza-
dos 40 casamentos. Em um salão com 350 pessoas, a ce-
rimônia teve início com a fala da oficial de Registro Civil de 

“É um dia da vitória da cidadania, graças a 
esta linda iniciativa do Cartório. só posso dizer 
que hoje foi um dia especial para todos nós”

Mauro Censi, prefeito de Saudade do Iguaçu

são jorge do oeste

José Jucemar Cardozo e Vanessa Saldanha Cardozo celebram casamento: 
“queríamos muito selar nossa relação, e graças a Deus o cartório nos deu 
este presente”

a Câmara dos vereadores de saudade do Iguaçu 
ficou pequena para as 130 pessoas que estiveram 
presentes na cerimônia que selou a união de 35 
casais. um deles, Ireno alves dos santos e maria 
Nair Godoes dos santos, juntos há décadas, apro-
veitaram a ocasião para se casarem. “são 33 anos 
juntos, com filhos praticamente criados já, mas que 
faltava o casamento no papel para que tudo esti-
vesse completo”, comemorou o casal.

Dando início à cerimônia, a oficial do Registro 
Civil de saudade do Iguaçu Elisana Carneiro des-
tacou o ineditismo do evento. “Este é o primeiro 
evento desta natureza. Portanto, este é um grande 
momento para a celebração da família, pois o sim 
que sairá dos lábios de vocês, hoje, representará o 
início de uma história próspera”, destacou.

o prefeito do município, mauro Censi, disse que 
a data foi especial. “É um dia da vitória da cidada-
nia, graças a esta linda iniciativa do cartório. Eu, 
como prefeito de saudade do Iguaçu, só posso 
dizer que hoje foi um dia especial para todos nós”.

já Elizabete vedovatto, disse que a situação dos 
noivos agora ficará facilitada. “Como a certidão de 
casamento em mãos, agora ficará muito mais fá-
cil para vocês conseguirem acessar seus direitos”, 
afirmou.

A cerimônia que oficializou a união de 35 casais foi acompanhada por 130 
pessoas

saudade do Iguaçu

são jorge D’oeste lucia agnoletto Basso, que agradeceu 
a presença de todos e se disse emocionada por acompa-
nhar este momento. “antes de mais nada parabenizo os 
40 casais por este incrível momento e confesso que estou 
emocionada com a quantidade de pessoas que estiveram 
presentes. agradeço ao Irpen por ter nos proporcionado 
este momento”, afirmou.

o prefeito da cidade, Gilmar Paixão, também aproveitou 
a oportunidade para passar uma mensagem de união aos 
casais. “o atual momento da humanidade é conturbado. 
Por isso, peço que estes casais que aqui se casaram jamais 
deixem de estar unidos, pois isto que está sendo realizado 
hoje aqui é muito bonito. agradeço aos organizadores e 
ao cartório, que nos deram este presente hoje”.

Elizabete Regina vedovatto, vice-presidente do Irpen/PR, 
ressaltou o primeiro sim dito na vida dos casais. “antes de 
vocês estarem aqui hoje, dando este sim, vocês já deram o 
primeiro sim na vida de vocês quando decidiram morar jun-
tos. o Irpen e o cartório nada mais fizeram do que dar uma 
forcinha para que vocês realizassem este sonho”, disse.

Para o juiz de Direito da Comarca de são joão do oeste, 
marcio trindade, a data marcou um dia especial: este foi 
o primeiro casamento que celebrou. “ainda por cima de 
40 pessoas”, frisou. “vejo aqui casais de diferentes idades 
e etnias. uns jovens e outros mais velhos, mas todos com 
o propósito de selar a união. Isto é muito bonito e é o que 
está em falta na sociedade: a união”.
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“Este evento de hoje é um exemplo de 
que a família e o casamento civil ainda 

têm muita valia para as pessoas” 

Naimar Cristiano Schnornberger, 
presidente da Câmara dos Vereadores de Coronel Vivida

os municípios de Honório serpa e Coronel vivida 
foram palco da união de 99 casais no segundo dia 
da primeira etapa do Dia do Sim.

Na primeira cidade, Honório serpa, o oficial de 
Registro Civil Paulo Penteado felicitou os noivos de 
forma emocionada e, citando a Constituição brasi-
leira, destacou. “Embalado pela emoção, gostaria 
de parabenizar os casais que hoje selam sua união. 
também não posso deixar de agradecer ao Irpen, 
que transformou a cidadania descrita na Constitui-
ção, que fez 30 anos, plena para estes casais ao 
dar-lhes o matrimônio”, disse.

os agradecimentos foram complementados 
pelo prefeito do município, luciano Dias. “o Irpen/
PR e os cartórios nos proporcionaram um dia muito 
especial aqui em Honório serpa. mais do que para 
nós, do Poder Executivo, este ato foi um presente 
aos noivos”, felicitou.

um dos casais foram os lavradores adriano de 
oliveira e maria veronica Borges da silva de oli-
veira, que estavam acompanhados do filho Rafael, 
de sete anos. “Nosso filho sempre perguntava o 
porquê de não sermos casados no Cartório como 
os tios dele, e explicávamos que na época não tí-
nhamos dinheiro para pagar um casamento. mas 
agora, com este presente de hoje, estamos com-
pletamente realizados”.

INstItuCIoNal

Casal de lavradores, Adriano de Oliveira e Maria Veronica não conseguiam 
realizar o sonho por falta de renda: “não tínhamos dinheiro para pagar um 
casamento”

Honório serpa

“o Irpen/PR e os Cartórios nos proporcionaram um 
dia muito especial. mais do que para nós, do Poder 

Executivo, este ato foi um presente aos noivos”

Luciano Dias, prefeito de Honório Serpa

ao todo, 49 casais disseram o “sim” na pequena 
Coronel vivida, de pouco mais de 20 mil habitan-
tes. logo no início da cerimônia, promovida no 
salão da terceira Idade do município, a oficial de 
Registro Civil local Cleuza maria Pimentel vieira fez 
um agradecimento direcionado às associações de 
classe. “Nada disso que estamos vendo hoje aqui 
poderia ser realizado se os Institutos, tanto o Ir-
pen como o Funarpen, não tivessem nos ajudado”, 
destacou a oficial.

já o presidente da Câmara dos vereadores, Nai-
mar Cristiano schnornberger, contextualizou os 
casamentos com o atual momento da sociedade. 
“Neste momento difícil da sociedade, em que a fa-
mília está cada vez mais desgastada, este evento 
de hoje é um exemplo de que a família e o casa-
mento civil ainda têm muita valia para as pessoas”, 
disse.

após a união formalizada pela juíza de Paz ariete 
terezinha, o prefeito em exercício antonio Baggio 
encerrou a cerimônia dizendo que o evento foi um 
marco histórico, pois foi o primeiro da cidade.

Coronel vivida

O município de Coronel Vivida reuniu 49 casais no Salão da Terceira Idade
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o terceiro dia da passagem do Irpen/PR e do Fu-
narpen pela região oeste do Estado, promovendo 
ações do Dia do Sim, esteve nas cidades de vito-
rino e Itapejara D´oeste, onde foram oficializadas 
as uniões de 20 casais na primeira cidade e 22 na 
segunda.

Em vitorino, a cerimônia teve início com as pa-
lavras da oficial do cartório de Registro Civil selony 
maria miotto, que parabenizou os casais e agra-
deceu ao Irpen e ao Funarpen pelo apoio dado à 
cerimônia.

os agradecimentos também foram dados pelo 
prefeito de vitorino, juarez votri. “o cartório e os 
institutos estão de parabéns pela cerimônia orga-
nizada, ainda mais porque hoje sabemos que os 
casais se fazem e se desfazem com muita facilida-
de, mas como a família é a base da sociedade, ela 
precisa ser fortalecida, e isso foi o que vocês fize-
ram hoje aqui”, afirmou.

já a vice-presidente do Irpen, Elizabete Regina 
vedovatto, devolveu os elogios à oficial da serven-
tia. “Quem deu este presente a vocês foi a selony, 
que não mediu esforços para que este evento fosse 
aqui realizado hoje, até porque fortalecer a família 
é um dever do Registro Civil, e a família fortalecida 
é um sintoma de sociedade sadia”, disse.

vitorino

Marcos Rodrigues e Francisli dos Santos ficaram agradecidos pela ação do 
Irpen/PR: “recebemos este presente de Deus, que há muito tempo era nosso 
desejo”

“o Cartório e os institutos estão de parabéns 
pela cerimônia organizada, ainda mais porque 

hoje sabemos que os casais se fazem e se 
desfazem com muita facilidade” 

Juarez Votri, prefeito de Vitorino

as cidades de manfrinópolis e Enéas marques fo-
ram os locais de realização da penúltima etapa do 
Dia do Sim na região do oeste do Paraná no dia 
9 de novembro.

a pequena manfrinópolis e seus 4.300 habitan-
tes pararam para acompanhar a cerimônia de 11 
casais que disseram o sim no salão da sede da as-
sistência social.

Quem deu as boas-vindas e abriu a cerimônia 
foi o oficial de Registro Civil da cidade vilmar Ber-
nardelli, que lembrou a razão pela qual o cartório 
fez uma força tarefa para realizar este evento. “o 
casamento faz parte da vida civil de todo o cidadão 
e é garantido pela Constituição, por isso nós orga-
nizamos este evento para vocês”, disse.

o prefeito de manfrinópolis, Caetano alievi, fi-
cou tão feliz com a realização da cerimônia que fez 
um apelo ao cartório e aos institutos que ajudaram 
na organização do evento. “se puderem, venham 
todos os anos promover esta festa aqui em manfri-
nópolis, pois estaremos sempre de portas abertas 
para vocês”, destacou.

manfrinópolis

Com pouco mais de 4 mil habitantes, Manfrinópolis e seus habitantes 
pararam para acompanhar a cerimônia de 11 casais que disseram o “sim”

“o casamento faz parte da vida civil de todo o 
cidadão e é garantido pela Constituição, por 

isso nós organizamos este evento para vocês”

Vilmar Bernardelli, oficial de Registro Civil de Manfrinópolis
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INstItuCIoNal

Ao todo, Marmeleiro e Renascença oficializaram a união de 66 casais

o Dia do Sim da primeira quinzena de novembro de 2018 
terminou com a celebração de 66 casamentos, sendo 37 
de marmeleiro e 29 de Renascença.

Geralmente os casais que participam da ação do Irpen 
são formados por pessoas que estão há anos, às vezes dé-
cadas, juntos, inclusive com filhos criados. Entretanto, este 
não foi o caso do estudante Dieyson Fernando Peruzzolo, 
21, e da atendente de farmácia Katryn Beilner Peruzzolo, 18, 
o casal mais jovem desta edição do Irpen na Comunidade.

Quando a cerimônia teve início, a oficial de marmeleiro 
marileide Buss Pereira externou sua alegria em ter realizado 
este evento. “Fico extremamente feliz em fazer parte deste 
dia, pois agora os casais deixarão de ser dois para serem 
um só perante a lei”, lembrou.

o evento contou com a presença dos prefeitos das duas 
cidades, que transmitiram seus votos aos novos casais. o 
de marmeleiro, jamir Darci Gomes da Rosa, disse que este 
dia entrará para a história dos dois municípios pelo traba-
lho em parceria, e o de Renascença, lecir Canã ortogui, 
destacou os valores morais dos casais. “vocês estão de pa-
rabéns, porque homens valorosos e mulheres valorosas são 
aqueles que fazem de tudo para firmar seu relacionamento 
perante a sociedade através do casamento, mas que não 
perdem o brilho de serem eternos namorados”.

“Homens valorosos e mulheres valorosas são aqueles 
que fazem de tudo para firmar seu relacionamento 

perante a sociedade através do casamento”

Lecir Canã Ortogui, prefeito de Renascença

marmeleiro e Renascença

Para encerrar o penúltimo dia do Irpen na Comunidade, o 
município de Enéas marques recebeu o Dia do Sim, selando 
o matrimônio de 23 casais. Na ação, também foi realizado 
um reconhecimento de paternidade socioafetiva no local.

Enéas marques
o pequeno Cristian Eduardo Borges, de 7 anos, passou 

todos estes anos sem ter o nome do pai na certidão de 
nascimento. Entretanto, por meio do projeto social passou 
a ter o nome do mecânico miguel Borges de oliveira, que 
reconheceu sua paternidade. Foi também graças a Cristian 
que o mecânico oficializou seu relacionamento com a cos-
tureira Cleidiane Borges de oliveira Cláudio, que disse ter 
ficado muito feliz com o desfecho. 

Quando a cerimônia teve início, o presidente do Irpen e 
da arpen/BR e oficial designado para o cartório de Enéas 
marques, arion toledo Cavalheiro júnior, enalteceu o tra-
balho dos que estavam à frente da unidade antes de sua 
chegada. “só tenho a agradecer ao trabalho do Edgar e da 
vanessa, que atualmente estão tocando o cartório depois 
da aposentadoria do joão Ramilio (oficial aposentado), 
portanto, são eles os merecedores de todas as honrarias, 
pois carregam este cartório nas costas”, ressaltou. 

a sequência do evento teve ainda uma breve fala do pre-
feito da cidade, maicon andré Pazianello, que comemorou 
o evento inédito na cidade. Em seguida, a juíza de Direito 
de Francisco Beltrão Carina Daggios agradeceu ao traba-
lho do ex-titular da unidade ao longo dos anos. “o senhor 
prestou um lindo serviço para os cidadãos de Enéas mar-
ques por todo este tempo, e agora desejamos ao senhor 
uma feliz aposentadoria”, disse ela ao oficial que ficou 40 
anos gerenciando a serventia.

Além de oficializar a união de 23 casais, a ação do 
Irpen, no município, promoveu um reconhecimento de 
paternidade socioafetiva
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as últimas ações da primeira etapa da última edição do 
Dia do Sim, na região do oeste paranaense, foram reali-
zadas nos municípios de marmeleiro, Renascença e Fran-
cisco Beltrão, cidade natal do presidente da arpen/BR e do 
Irpen/PR, arion toledo Cavalheiro junior.

vale lembrar que toda a organização do evento foi re-
alizada pela Fraternidade Feminina de Francisco Beltrão, 
representada por stella maris Cavalheiro, esposa de arion, 
e que também deu de presente às noivas: os vestidos e as 
sessões de maquiagem para a celebração.

o vice-prefeito de Beltrão, antônio Pedron, destacou o 
casamento como alicerce de toda a família. “saibam que a 
família é a base da sociedade, portanto este compromisso 
que selam hoje aqui é fundamental”, disse.

já a juíza de Direito substituta da comarca de Francisco 
Beltrão, janaína monique zanelatto, focou seu discurso na 
compreensão do amor entre os casais como base para um 
relacionamento próspero e duradouro, além de agradecer 
ao presidente e oficial da cidade, arion Cavalheiro.

Durante a celebração dos votos de casamento, o juiz de 
paz joão Carlos Rodrigues também ressaltou a valorização de 
uma sociedade que preza pela família. “a instituição do casa-
mento forma a célula da sociedade. uma sociedade com uma 
família desvalorizada é uma sociedade doente”, indagou.

Há poucos quilômetros de vitorino, o município de Itapeja-
ra D´oeste foi contemplada com a última ação da primeira 
etapa do Dia do Sim. Na ocasião, o município celebrou a 
união de 22 casais.

Itapejara D`oeste

Itapejara D`Oeste recebeu a última ação da primeira etapa do Dia do Sim, 
celebrando a união de 22 casais

“Fiz cada uma das 22 certidões com um 
carinho muito grande, pois este foi o primeiro 
evento desta magnitude aqui no município” 

Atiana Bernardini, oficial de Registro Civil de Itapejara D`Oeste

a cerimônia, realizada no teatro municipal, foi marcada 
por emoção, a começar pela do oficial de Registro Civil 
da cidade atiana Bernardini, que expressou o sentimento 
de realizar os casamentos. “Fiz cada uma das 22 certidões 
com um carinho muito grande, pois este foi o primeiro 
evento desta magnitude aqui no município. vendo toda 
esta festa aqui, tive a certeza que escolhi a função certa 
para minha vida”.

já o prefeito de Itapejara, agilberto lucindo Peri, ressal-
tou a segurança jurídica que o casamento dará aos nuben-
tes. “Primeiro parabenizo o cartório pelo evento realizado 
e destaco aqui a importância do casamento. apesar de a 
legislação dar alguns direitos para as uniões estáveis, nada 
se compara ao matrimônio, que dará aos casais plenos di-
reitos da vida civil”, disse.

o evento contou também com a participação do presi-
dente do Irpen/PR e da arpen/BR, arion toledo Cavalheiro 
júnior, que iniciou sua fala enaltecendo o trabalho de aitana. 
“a aitana entende o que faz um registrador civil, que é re-
gistrar sentimentos e não documentos, por isso ficou emo-
cionada. Ela é a grande merecedora dos aplausos”, disse. 

Para o jovem casal josé Carlos lopes Prunes e Bruna apa-
recida lopes Prunes, de 24 e 22 anos, respectivamente, a 
ideia de casar nem sequer passava pela cabeça. “Por ser-
mos ainda jovens e as nossas condições não serem boas, 
pensávamos em deixar o casamento mais para a frente, 
mas ainda bem que o cartório nos deu este presente, e 
agora estamos muito felizes”, celebraram.

“saibam que a família é a base da sociedade, 
portanto este compromisso que selam hoje aqui é 

fundamental” 

Antônio Pedron, vice-prefeito de Francisco Beltrão

Francisco Beltrão foi um dos municípios que recebeu o projeto do Irpen

Francisco Beltrão
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a cidade de telêmaco Borba, no norte do Paraná, iniciou a 
série de celebrações matrimoniais da última edição do Ir-
pen na Comunidade de 2018. a cerimônia realizada no sa-
lão de festas para a terceira idade, no dia 26 de novembro, 
oficializou a união de 24 dos 195 casamentos celebrados 
na região norte do Estado do Paraná durante a ação social.

um dos casais foi larissa lais Furquim Gonçalves e Fer-
nanda Emanuele souza Pinto Gonçalves, que enfrentaram 
o preconceito de uma cidade pequena de interior e forma-
lizaram a união. “No começo, a família não aceitou muito 
e tivemos que ir conquistando eles aos poucos. Quando 
ficamos sabendo dos casamentos coletivos aqui, entramos 
com tudo, pois vimos que esta era a chance de mostrar 
para todos que nosso relacionamento é verdadeiro, e ago-
ra aqui estamos: casadas”, ressaltaram.

No início da cerimônia, o oficial de Registro Civil da cida-
de Rodrigo Camargo abordou a importância do casamento 
perante a sociedade e para a descendência. “a partir de 
agora, os filhos de muitos de vocês que estão aqui po-
derão ter certidão de nascimento com os nomes dos pais 
que agora estão habilitados. tudo isso graças ao apoio do 
Irpen e do Funarpen, que foram fundamentais para que 
isso fosse possível”, afirmou.

o prefeito de telêmaco Borba, márcio artur de matos, 
estendeu a explanação do oficial sobre a importância da 
família na criação dos filhos. “os filhos são os produtos 
da sociedade sadia, então temos que fazer com que eles 
sejam melhores do que nós, e nada disso será possível se a 
família não estiver estabelecida”, destacou.

após as falas das autoridades, o juiz de paz Cléber de al-
meida encerrou a cerimônia e desejou que o amor dos ca-
sais seja “infinito como a aliança que colocaram nos dedos”.

INstItuCIoNal

telêmaco Borba

Na cidade de Telêmaco Borba, foram celebrados 24 dos 195 casamentos 
realizados na região norte do Estado do Paraná

Segunda etapa do Dia do Sim
ENtRE os DIas 26 E 30 DE NovEmBRo, FoI REalIzaDa a últIma ação Do Dia Do Sim DE 2018, 
Com 195 CasamENtos Em sEtE CIDaDEs Da REGIão NoRtE Do EstaDo Do PaRaNá: tElêmaCo 
BoRBa, jaRDIm alEGRE, IvaIPoRã, BoRRazóPolIs, DoutoR CamaRGo E IGuaRaçu.

“os filhos são os produtos da sociedade 
sadia, então temos que fazer com que eles 

sejam melhores do que nós, e nada disso será 
possível se a família não estiver estabelecida”

Márcio Artur de Matos, prefeito de Telêmaco Borba
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Em Ivaiporã, uma cidade com 36 mil habitantes, 
o ginásio municipal serviu de espaço para a união 
de 46 casais.

Contando com a presença de diversas autorida-
des, a cerimônia teve início com a fala da oficial 
de Registro Civil da cidade amélia Carolina macha-
do Barcelos, que abordou o tema confiança como 
norte para a boa relação.

“o casamento é uma relação de confiança e 
compreensão, e se não houver nenhuma destas 
duas coisas, a relação simplesmente se desfaz. mas 
creio que esta situação vai passar bem longe dos 
casais que estão aqui hoje, e por isso desejo de ver-
dade felicidades, e também digo que estou muito 
feliz por estar aqui”, declarou a oficial.

o juiz do Foro da Comarca josé Chapoval Cac-
ciacarro fez um discurso falando sobre os valores 
da família e ressaltando que eventos como aque-
le servem de grande exemplo para o resto da so-
ciedade. “Estamos perdendo os valores da família 
e da importância que ela tem para fundamentar 
bem a sociedade, e uma das formas de se valorizar 
esta instituição dada por Deus, e estabelecida pela 
Constituição de 1988, é o casamento. Por isso, me 
sinto extremamente honrado por estar participan-
do desta cerimônia”, disse Cacciacarro.

O município de Jardim Alegre celebrou a união de 48 casais

jardim alegre foi palco da união de 48 casais. a ce-
rimônia realizada durante ação do Dia do Sim, no 
dia 27 de novembro, foi motivo de extrema alegria 
para a oficial de Registro Civil no município Camila 
simões Cezar. “sinto-me lisonjeada por poder par-
ticipar deste dia tão importante na vida de vocês, 
e que foi possível graças ao Irpen e ao Funarpen”, 
agradeceu.

o prefeito de jardim alegre, josé Roberto Fur-
lan, também falou da oportunidade que os casais 
têm, agora, de passar um bom exemplo aos filhos. 
“Primeiramente, parabenizo aos institutos, que tor-
naram esta cerimônia possível, e digo que, a partir 
de agora, os casais terão a chance de mostrar aos 
filhos que se importam com a família, já que mui-
tos de vocês já têm uma constituída”, lembrou.

já a vice-presidente do Irpen, Elizabete Regina 
vedovatto, destacou a importância do casamento 
frente à união estável. “apesar de muitos de vocês 
já terem experimentado um regime de união está-
vel, para que ele seja efetivado perante a justiça é 
preciso a presença de um advogado, o que gera 
custos, e anos de espera. já com o casamento não, 
basta a certidão e já está tudo resolvido”, ressaltou.

“os casais terão a chance de mostrar aos filhos 
de vocês que se importam com a família, já 

que muitos de vocês já têm uma constituída”

José Roberto Furlan, prefeito de Jardim Alegre

jardim alegre

O município de Jardim Alegre foi palco de 48 uniões; a cidade de Ivaiporã 
celebrou 46 casamentos. 

Ivaiporã

“uma das formas de se valorizar esta instituição 
[família] dada por Deus, e estabelecida pela 

Constituição de 1988, é o casamento”

José Chapoval Cacciacarro, juiz do Foro da Comarca de Ivaiporã
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a cidade de Ivatuba foi sede de 14 casamentos 
durante o penúltimo dia do Irpen na Comunida-
de. a cerimônia foi aberta com as palavras emo-
cionadas do oficial de Registro Civil josé Deuslene 
jardim Nocchi. “sou cartorário há 37 anos, e esta 
é a primeira vez que realizo uma cerimônia des-
te porte. É como se eu estivesse no meu primei-
ro dia, sentindo aquele frio na barriga”, contou.

o prefeito de Ivatuba, Robson Ramos, agradeceu 
ao empenho do cartório e dos institutos. “apesar 
de apenas dois funcionários estarem no cartório, 
vocês fizeram um trabalho primoroso, junto com 
o Irpen e com o Funarpen, organizando o evento 
para esta cidade de quatro mil habitantes”.

a vice-presidente do Irpen, Elizabete Regina ve-
dovatto, encerrou a celebração ressaltando que 
mais importante do que o sim dito durante a ceri-
mônia é o sim dito anteriormente, quando os ca-
sais resolveram se unir para viver juntos.

Borrazópolis

INstItuCIoNal

A cidade de Ivatuba foi sede de 14 casamentos durante o penúltimo dia do 
Irpen na Comunidade

Ivatuba

“É uma alegria muito grande para mim 
estar aqui neste dia, e agradeço a todos 

que ajudaram na organização deste evento” 

Adilson Luchetti, prefeito de Borrazópolis

o evento lotou o salão de festas da cidade de oito 
mil habitantes. Entre os beneficiados, o agricultor 
onofre Crescencio de Barros, conhecido na cida-
de como “Gatinho”, e marcia aparecida Batista, 
aguardaram a cerimônia com ansiedade para fir-
mar o relacionamento de cinco anos. “Desde que 
soubemos desta cerimônia pela rádio da cidade, 
ajeitamos a papelada e ficamos aguardando com 
ansiedade este grande dia”, contaram.

alceu Kyoko Falleiros, oficial de Registro Civil da 
cidade, também expressou seu sentimento pelo 
dia especial, afirmando que se sente realizado pelo 
evento, “pois ele demandou um grande número de 
pessoas, começando por nós do cartório, passando 
pela prefeitura, assistência social e pelos institutos”.

Por sua vez, o prefeito de Borrazópolis, adilson 
luchetti, se disse surpreso com os nubentes. “Não 
esperava que fosse encontrar tantos rostos conheci-
dos aqui, de pessoas que eu até achava que já eram 
casadas. Então, é uma alegria muito grande para 
mim estar aqui neste dia, e agradeço a todos que 
ajudaram na organização deste evento”, contou.

Para celebrar as uniões, o juiz de Direito de Faxi-
nal, Norton tomé sarto, ressaltou a importância do 
amor para a boa convivência entre os casais. “ao 
estarem aqui hoje, vocês demonstram que conti-
nuam acreditando no amor, dando origem a uma 
nova família. Então parabenizo a todos os casais 
aqui pela bonita atitude”, disse.

14

O município de oito mil habitantes recebeu os casais para a cerimônia no 
salão de festas da cidade
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Depois de cinco dias rodando pela região norte paranaen-
se, as equipes do Irpen/PR e do Funarpen encerraram suas 
atividades em Iguaraçu, celebrando a união de 18 casais.

Destes, duas noivas tinham uma história em comum: sil-
vana aparecida de lima e michele aparecida de lima, mãe 
e filha, se casaram com seus respectivos cônjuges. michele 
conta que ouviu sobre os casamentos pelo rádio da cidade 
e que partiu dela o convite para que a mãe também se ca-
sasse. “assim que soube dos casamentos pelo rádio, corri 
para avisar minha mãe e, depois de muita insistência, a 
convenci a se casar. Estou muito feliz em vê-la aqui hoje”, 
disse a jovem.

já a mãe salientou que esse não era mais seu objetivo, já 
que isso “nem passava pela minha cabeça”. “até mesmo 
por já estar há muito tempo com o agora meu marido, 
nem pensávamos mais nesta etapa, mas minha filha insis-
tiu dizendo que seria mais fácil fazer as coisas com a certi-
dão de casamento, então topamos”, conta silvana.

a oficial do Registro Civil da cidade adelita maíse Correa 
enalteceu o trabalho que o Irpen e o Funarpen fizeram. 
“o início de tudo foi o convite do Irpen para dar este pre-
sente para vocês. Eles que são os responsáveis por tudo 
isso que está acontecendo hoje, antes mesmo do apoio da 
prefeitura e da assistência social, os institutos deram todo 
o suporte e estrutura para isso”, agradeceu.

já a primeira-dama de Iguaraçu, Ericleia abrantes, que 
na ocasião representou o prefeito, se disse honrada em 
ver a vitória de tantos casais, dentre eles, alguns amigos.

Iguaraçu

Silvana Aparecida e Michele Aparecida, mãe e filha, se casaram com seus 
respectivos cônjuges na cerimônia: “muito feliz em vê-la aqui hoje”

“Cidade pequena todo mundo se conhece, 
então me sinto extremamente honrada em 
poder acompanhar este momento único 

na vida de muitos amigos” 

Ericleia Abrantes, primeira-dama de Iguaraçu

a pequena Doutor Camargo, município de 7 mil 
habitantes, recebeu as equipes do Irpen e do Fu-
narpen para mais um Dia do Sim, na tarde do dia 
27 de novembro. Desta vez, celebrando a união 
de 17 casais.

o oficial designado da cidade antônio Casta-
nheira santana Neto parabenizou os casais por este 
grande momento e agradeceu ao Irpen e ao Funar-
pen pelo apoio. Por sua vez, o prefeito Edinei Henri-
que Xavier ressaltou que esta foi a primeira vez em 
que um casamento coletivo foi realizado na cidade.

“Estou muito feliz por receber um evento desta 
magnitude em Doutor Camargo, e quero aprovei-
tar e dizer aos casais que durante toda a jornada de 
casados, nunca faltem com o amor, pois sem ele é 
impossível que o relacionamento tenha prosperi-
dade”, declarou aos presentes.

Finalizando a cerimônia, o juiz de paz Wagner 
zamparo Furlanetto recorreu a uma passagem bí-
blica para orientar os casais e afirmou que, estando 
há 12 anos casado, “o que faz com que o casa-
mento seja saudável é sempre o segredo do amor”.

Com pouco mais de sete mil habitantes, o município de Doutor Camargo 
recebeu as equipes do Irpen e do Funarpen e celebrou a união de 17 casais

Doutor Camargo

15
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Arpen-Brasil lança Portal da
Transparência do Registro Civil

PúBlICa E GRatuIta, PáGINa PERmItE 
QuE o CIDaDão aCEssE os DaDos 
EstatÍstICos DE NasCImENtos, 
CasamENtos, óBItos, CPF E óBItos 
DEsCoNHECIDos Dos CaRtóRIos DE 
REGIstRo CIvIl DE toDo PaÍs E Está 
INtERlIGaDa ao Novo PoRtal DE 
PEDIDos DE BusCas E CERtIDõEs.

CaPa

16
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Para o vice-presidente da Arpen/SP, Luis 
Carlos Vendramin, portal será útil para 
jornalistas na construção de pautas, assim 
como para pesquisadores

Descobrir quais são os nomes mais registra-
dos no Brasil, assim como a quantidade de 
nascimentos, casamentos, óbitos e CPFs se 
tornou prático e acessível para todo cidadão 
brasileiro a partir do lançamento do novo 
portal desenvolvido pela associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais do 
Brasil (arpen-Brasil). aberto ao público des-
de o mês de dezembro, o Portal da transpa-
rência do Registro Civil (www.transparencia.
registrocivil.org.br) compila todas as infor-
mações da base de dados dos cartórios de 
Registro Civil do País.

a ferramenta disponibilizada pelos regis-
tradores civis brasileiros proporcionará ain-
da, no intervalo de apenas um dia, todas as 
estatísticas vitais atualizadas da população 
brasileira, que hoje são divulgadas apenas 
um ano depois pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que utiliza a 
mesma base de dados alimentadas pelos 
Cartórios de Registro Civil brasileiros.

“o Portal transparência é uma ferramenta 
para uso público dos dados do registro civil, 
englobando os dados de nascimento, casa-
mento, óbito, CPF e óbitos de pessoas des-
conhecidas. Desenvolvemos esse projeto no 
intuito de tornar esses dados mais acessíveis 
e transparentes para todos. Ele será ainda 
uma excelente ferramenta para pesquisado-
res e jornalistas, por exemplo, na construção 
de pautas e trabalhos científicos e acadê-
micos relacionados à população brasileira”, 
afirma o vice-presidente da arpen-Brasil e 
da associação dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado de são Paulo (arpen/sP), 
luis Carlos vendramin júnior.

“o Registro Civil tem acesso a dados 
muito importantes para o cidadão e para a 
sociedade como um todo. Foi justamente 
pensando no interesse social por esses da-
dos que se planejou o desenvolvimento do 
Portal da transparência. além do cidadão 
comum, esses dados poderão ser utilizados 
por pesquisadores, estatísticos e até ges-
tores públicos. Por exemplo, o prefeito de 
uma cidade poderá agora pesquisar, estra-
tegicamente pensando no planejamento de 
políticas públicas, quantos nascimentos e 
casamentos aconteceram na sua cidade em 

tempo real”, afirmou o consultor da arpen
-Brasil, Claudio machado.

Dentro do Portal, é possível obter os da-
dos estatísticos de quantos registros de nas-
cimento, casamento e óbito foram emitidos 
por ano (a partir de 2015), por mês, por 
região (Norte, Nordeste, sul, sudeste, Cen-
tro-oeste) e por Estado. além disso, o Por-
tal da transparência também traz os dados 
estatísticos de quantos CPFs foram gerados 
dentro dos cartórios de Registro Civil – em 
2015, a arpen/sP assinou um convênio com 
a Receita Federal para que os Cartórios de 
Registro Civil de são Paulo pudessem emitir, 
de forma gratuita, o CPF no ato do registro 
de nascimento. a parceria foi tão bem-su-
cedida que o serviço foi ampliado e tornado 
obrigatório para todo o País.

“É importante destacar que as informa-
ções dentro do Portal da transparência são 
bastante fidedignas com a realidade. o sis-
tema atualiza os dados sempre até o fim do 
dia anterior. ou seja, existe uma diferença 
dos números de apenas um dia, isso porque 
os cartórios estão gerando esses dados na-
quele momento”, explicou vendramin. 

Como os dados do Registro Civil são sigi-
losos, o Portal da transparência do Registro 
Civil apresentará apenas informações esta-
tísticas, sem qualquer identificação pessoal 
do cidadão. segundo o consultor de tecno-
logia e coordenador da equipe de desen-
volvimento do Portal, Cesar Brod, foi para 
respeitar esse sigilo que os filtros da pesqui-
sa dos registros mostram apenas as opções 
ano, mês, região e estado.

“Nós tivemos uma grande preocupação 
com relação ao sigilo das informações, 
porque muitos dados não podem ser publi-
cados e, dependendo das opções de filtro 
que colocássemos, seria possível identificar 
o cidadão. Por exemplo, existe uma cidade 
em minas Gerais com apenas 800 habitan-
tes. Neste caso, podem existir pessoas com 
nomes incomuns que seriam facilmente 
identificadas pelo sistema se existisse uma 
busca por cidade. Por isso, nós temos que 
ter todo o cuidado porque o objetivo é ter 
o máximo de informação, mas mantendo o 
anonimato das pessoas. Porque o Portal não 

é para você buscar pessoas específicas, e sim 
disponibilizar estatísticas”, explicou Brod. 

“É importante enfatizar que no Portal da 
transparência, nós não temos dados pesso-
ais, temos apenas estatísticas. serão os nú-
meros do Registro Civil, mas nunca as infor-
mações pessoais desses registros. todos os 
dados sigilosos serão preservados”, também 
comentou machado.
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“o Portal transparência é 
uma ferramenta para uso 

público dos dados do registro 
civil, englobando os dados 
de nascimento, casamento, 

óbito, CPF e óbitos de pessoas 
desconhecidas”

Luis Carlos Vendramin
 vice-presidente da Arpen/SP
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Coordenador da equipe de desenvolvi-
mento do Portal, Cesar Brod afirma que o 
sigilo dos dados pessoais foi fator essen-
cial na construção das novas páginas

Óbitos de desConheCidos
além dos dados estatísticos dos registros 

de nascimento, casamento e óbito, o Por-
tal da transparência também irá permitir 
a busca pelo registro de óbito de pessoas 
desconhecidas. segundo o anuário Brasi-
leiro de segurança 2018, no ano passado 
o Brasil tinha 82.684 boletins de ocorrência 
registrando o desaparecimento de pessoas.

“a Corregedoria Nacional de justiça, por 
meio da Recomendação nº 19, estimulou a 
criação de um banco de dados de óbitos de 
pessoas não identificadas. E desde esta reco-
mendação, o Registro Civil já tinha esse ban-
co de dados dentro da CRC Nacional. o que 
fizemos agora foi disponibilizar esses dados 
para a pesquisa dentro do Portal da transpa-
rência, no intuito de ajudar famílias que bus-
cam desaparecidos”, explicou vendramin. 

Na pesquisa do óbito de desconhecidos 
é possível filtrar as informações por esta-
dos, cidades, idade aproximada, sexo e cor 
da pele. Neste caso, o resultado mostrará 
em qual unidade aquele registro de óbito 
foi realizado. 

“o número de pessoas desaparecidas no 
Brasil é bem alto. Para as famílias que vivem 
essa situação dramática esse será um servi-
ço importante, porque muitas ficam anos 
procurando um parente, sem saber que 
essa pessoa já faleceu. assim, essa busca 
de óbito é uma questão de interesse so-
cial, não de toda a sociedade, mas de uma 
parcela ampla e que sofre muito por conta 
da situação”, afirmou machado. “mas há 
uma limitação nessa pesquisa, porque só 
podemos disponibilizar as informações es-

tatísticas e que estão disponíveis no próprio 
Registro Civil. Esse não será um banco de 
dados amplo como o que a Polícia Civil tem 
para esses casos, mas ainda assim será útil, 
inclusive para os agentes que trabalham na 
localização de desaparecidos”, completou. 

atualizações
apesar de recém-lançado, o Portal da 

transparência deve ter atualizações dos 
serviços já no primeiro semestre de 2019. 
segundo o vice-presidente da arpen/sP, 
dados como de alteração de gênero e de 
casamentos homoafetivos devem ser inclu-
ídos em breve no sistema. “o nosso obje-
tivo é que todos os atos praticados dentro 
do Registro Civil sejam disponibilizados no 
Portal, tal como, alteração de gênero, nú-
mero de adoções, número de casamentos 
homoafetivos etc. E tudo sem nenhuma 
identificação, apenas com os dados estatís-
ticos”, afirmou vendramin.

“Em uma próxima versão do Portal, va-
mos colocar um filtro para nome com acen-
to ou sem acento. também teremos uma 
pesquisa fonética. Por exemplo, o nome 
anita é bastante comum, mas é escrito de 
milhares de maneiras diferentes: com dois 
Ns, com dois ts, com Y, até com H no final. 
E com essa pesquisa nova, vamos conseguir 
identificar todos os tipos de anitas existen-
te. também queremos liberar a busca por 
cidades, mas neste caso, ainda será muito 
debatida a questão de sigilo. mas é provável 
que a pesquisa para cidades com mais de 2 
milhões de habitantes seja liberada já no 
início de 2019”, também comentou Brod.

CaPa

18

“tanto na construção do Portal 
da transparência quanto na 

remodelação do RegistroCivil.
org, tivemos a preocupação 
de que as páginas tivessem 

uma identificação com a CRC 
Nacional”

Cesar Brod, coordenador
da equipe de desenvolvimento

do Portal da Transparência
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Segundo o consultor da Arpen-Brasil, Clau-
dio Machado, além do cidadão comum, os 
dados poderão ser utilizados por pesquisa-
dores, estatísticos e até gestores públicos
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“o registro civil tem acesso a 
dados muito importantes para 
o cidadão e para a sociedade 

como um todo. Foi justamente 
pensando neste interesse social 
por esses dados que se planejou 
o desenvolvimento do Portal da 

transparência.”

Claudio Machado,
consultor da Arpen-Brasil
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“o nosso objetivo é que todos os atos praticados dentro do Registro Civil 
sejam disponibilizados no Portal, tal como, alteração de gênero, número 

de adoções, número de casamentos homoafetivos etc. E tudo sem 
nenhuma identificação, apenas com os dados estatísticos”

Luis Carlos Vendramin,vice-presidente da Arpen/SP

registroCivil.org
além do lançamento do Portal da trans-

parência, a arpen-Brasil também moder-
nizou o layout do Portal RegistroCivil.org 
– onde também fica hospedado o Portal 
da transparência. 

De acordo com o coordenador de de-
senvolvimento do projeto, Cesar Brod, as 
mudanças tiveram como principal intui-
to melhorar a acessibilidade do site para 
o usuário final. “tanto na construção do 
Portal da transparência quanto na remo-
delação do RegistroCivil.org, nós tivemos 
a preocupação de que as páginas tivessem 
uma identificação com a CRC Nacional, 
seguindo um padrão de acessibilidade e 
responsabilidade. a ideia é que o site seja 
acessado de qualquer plataforma e que o 
cidadão não precise de nenhum tipo de 
manual. o usuário final vai perceber que 
o layout ficou mais leve, em um formato 
mais de mobile e de redes sociais. Ele não 
precisará mais entrar em diversas páginas 
para acessar o serviço que deseja, já está 
tudo na página inicial, para facilitar o pro-
cesso”, explicou Brod. 

ainda de acordo com Brod, além do 
layout, o RegistroCivil.org também teve 
mudanças em seu sistema operacional 
no intuito de melhorar o desempenho do 
site. “Com a expectativa de um aumento 
no volume de acesso, a tecnologia que 
era utilizada no Portal não suportaria esse 
crescimento. Então redesenvolvemos o 
sistema, respeitando a lógica de negócio 
que já existia no registro civil. E hoje se 
tivermos um boom de acesso, não corre-
mos nenhum perigo de perda de desem-
penho”, afirmou. 

Por meio do RegistroCivil.org é possível 
fazer buscas de registros e solicitar certi-
dões de nascimento, casamento e óbito 
de qualquer cartório brasileiro. se optar 
pela via impressa do documento, o ci-
dadão pode decidir por receber o docu-
mento em casa ou retirar no cartório mais 
próximo. Caso prefira a versão digital do 
documento, poderá receber a certidão 
eletrônica por e-mail, com a mesma vali-
dade do documento original.
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CaPa
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10 noMes feMininos
Mais freQuentes do brasil

maRIa EDuaRDa  15.760
maRIa ClaRa  14.170
alICE   12.482
aNa ClaRa  11.059
HElENa   10.573
valENtINa  10.325
maRIa luIza  9.353
lauRa   9.252
maRIa alICE  8.782
maRIa CECÍlIa  7.719

10 noMes MasCulinos
Mais freQuentes do brasil

ENzo GaBRIEl  18.156
mIGuEl   17.699
aRtHuR   17.119
joão mIGuEl  16.049
HEItoR   14.025
PEDRo HENRIQuE  13.672
DavI   10.206
BERNaRDo  9.914
joão PEDRo  9.519
GaBRIEl   9.452

10 noMes Mais
freQuentes do brasil

ENzo GaBRIEl  18.156
mIGuEl   17.699
aRtHuR   17.119
joão mIGuEl  16.049
maRIa EDuaRDa  15.760
maRIa ClaRa  14.170
HEItoR   14.025
PEDRo HENRIQuE  13.672
alICE   12.482
aNa ClaRa  11.059

o levantamento, que usou a Central 
Nacional de Informações do Registro Ci-
vil como base central, identificou ainda a 
existência de 348.861 nomes diferentes, 
alguns deles com ampla variação de gra-
fia, além dos tradicionais nomes diferentes 
escolhidos pelos pais. Destaque também 

à quantidade de nomes compostos, que 
representam 28,3% do total de nomes 
escolhidos pelos pais brasileiros. o estu-
do identificou ainda a existência de 3.027 
variações compostas para o nome maria, 
2.320 para Pedro, 1.564 para ana, 1.488 
para Enzo e 1.260 para joão.

Ranking dos nomes mais registrados em 2018

Enzo Gabriel, com 18.156 registros, e maria 
Eduarda, com 15.760, foram os nomes mais 
escolhidos pelos pais no momento do regis-
tro de nascimento de seus filhos no Brasil 
em 2018. as preferências nacionais do ano 
que se encerra superaram os nomes que em 
2017 ocupavam o topo da lista – miguel, 
agora na segunda colocação e alice, agora 
na 3º colocação entre os nomes femininos.

o levantamento deste ano reuniu dados 
de todos os 7.732 Cartórios de Registro Ci-
vil dos 26 Estados brasileiros e do Distrito 
Federal, que formaram uma base de mais 
de dois milhões e 760 mil registros realiza-
dos até o dia 18 de dezembro, disponível 
a toda a sociedade por meio do Portal da 
transparência.

Com a totalidade dos estados integrados 
à base de dados da associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (ar-
pen-Brasil) foi possível ainda identificar as 
preferências em cada uma das cinco regi-
ões brasileiras. Nos rankings regionais sur-
gem variações à lista nacional, como a pre-
sença de nomes como joão miguel – um 
dos que mais cresceu em 2018 – no Norte, 
Nordeste e Centro-oeste -, Heitor, no Cen-
tro-oeste, maria Clara e maria Cecília, tam-
bém no Nordeste, e Helena, na região sul.
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Enzo Gabriel e Maria Eduarda 
são os nomes mais registrados 
no Brasil em 2018
DaDos ComPIlaDos Nas 7.732 uNIDaDEs DE REGIstRo CIvIl Dos 26 EstaDos E Do DIstRIto 
FEDERal FoRmou o RaNKING Das PREFERêNCIas NaCIoNaIs Em CaDa REGIão BRasIlEIRa
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Mesa solene de abertura do Congresso nacional contou com a participação de ministros do STF e do STJ

Anoreg/BR realiza o XX Congresso
Brasileiro de Direito Notarial e de Registro
na cidade de São Paulo (SP)
EvENto REuNIu maIs DE 1 mIl PaRtICIPaNtEs DE toDo o BRasIl E 
CoNtou Com a PaRtICIPação DE RENomaDas autoRIDaDEs NaCIoNaIs

NaCIoNal

Com o tema “Inteligência artificial: a Era da 
tecnologia nos Cartórios Brasileiros”, o XX 
Congresso Brasileiro de Direito Nota-
rial e de Registro da associação dos Notá-
rios e Registradores do Brasil (anoreg/BR) foi 
realizado entre os dias 12 e 14 de novembro 
na cidade de são Paulo. Com a presença de 
mais de 1 mil participantes, o evento contou 
com a participação de autoridades do Poder 
judiciário, Executivo e legislativo e deba-
teu temas como duplicata eletrônica, ética, 
marketing, novo cenário político, identifica-
ção eletrônica e paternidade socioafetiva. 

Convidado de honra da abertura solene, 
o ministro do supremo tribunal Federal 
(stF) alexandre de moraes abriu sua fala 
destacando os 30 anos da Constituição 

Federal. Para o magistrado, o País vive o 
maior período de estabilidade democráti-
ca, sendo o fortalecimento da justiça como 
a principal conquista da Constituição. “o 
segmento extrajudicial tem uma proximi-
dade com o judiciário, uma grande capi-
laridade, expertise jurídica, fé pública, além 
de poder atuar com uma maior elasticida-
de, já que possui a rapidez e a eficiência da 
iniciativa privada. Essa capacidade possibi-
lita ao judiciário se concentrar nos grandes 
litígios”, explicou ele.

o ministro abordou ainda a necessidade 
da desjudicialização das demandas judiciais 
não só na esfera cível, mas também na pe-
nal, permitindo-se o imediato cumprimento 
de penas em prol da sociedade. “É preciso 

que a sociedade como um todo sinta a eficá-
cia nas decisões, para que haja a paz social, 
e isso só se faz com uma justiça mais célere 
e com menor sobrecarga de ações, por isso 
é vital encontrarmos meios alternativos para 
a resolução de conflitos”, destacou.

Como meio alternativo para a resolu-
ção de conflitos, moraes deu destaque 
especial às serventias extrajudiciais. “Por 
que precisa judicializar tudo? Por que não 
aproveitar uma outra estrutura extrajudi-
cial que já existe, isso é um desafio para 
o judiciário”. E complementou: “temos a 
possibilidade de um tratamento mais efi-
ciente e eficaz, da utilização dessas ser-
ventias extrajudiciais por meio ou de con-
vênios ou de parcerias”, finalizou.
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“temos a possibilidade de um 
tratamento mais eficiente e 
eficaz, da utilização dessas 
serventias extrajudiciais por 
meio ou de convênios ou de 

parcerias”

Alexandre de Moraes, 
ministro do STF

“Recolhemos próximo de 
60% da receita total de 

nossas unidades para entes 
públicos, fiscalizamos impostos, 

investimos em tecnologia, 
instalações, comodidade, 
serviços digitais e mão de 

obra qualificada, empregando 
diretamente e indiretamente 
milhares de pessoas. E tudo 

isso sem nada custar ao Estado 
brasileiro”

Cláudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

Convidado de honra, o ministro do STF 
Alexandre de Moraes falou sobre a impor-
tância dos cartórios no processo de desju-
dicialização de procedimentos no Brasil

Claudio Marçal, presidente da Anoreg/BR,
destacou a importante atuação de 
notários e registradores

ainda durante a cerimônia de abertu-
ra do evento, o presidente da anoreg/
BR, Cláudio marçal Freire, fez um discurso 
contundente rebatendo o entendimento 
que se tem feito de que a atividade extra-
judicial, quando vaga, volta para o Estado. 
“Com todo o respeito ao pensamento di-
ferente, a Constituição Federal é extrema-
mente clara. Quando uma delegação está 
vaga, deve-se nomear o interino mais an-

tigo e abrir concurso público para preen-
chimento da unidade”, disse. “Em nenhum 
momento, em nenhum lugar, se diz que o 
serviço volta para o Estado, senão seria o 
caso de se fazer licitação pública, assumir 
responsabilidades trabalhistas, e não é isso 
que ocorre”, frisou. 

marçal ainda destacou a importante 
atuação de notários e registradores. “Re-
colhemos próximo de 60% da receita total 
de nossas unidades para entes públicos, 
fiscalizamos impostos, investimos em tec-
nologia, instalações, comodidade, serviços 
digitais e mão de obra qualificada, empre-
gando diretamente e indiretamente milha-
res de pessoas. E tudo isso sem nada custar 
ao Estado brasileiro”, salientou.

já a presidente da associação dos Notá-
rios e Registradores do Estado de são Paulo 
(anoreg/sP), Giselle Dias Rodrigues oliveira 
de Barros, deixou uma mensagem de oti-
mismo para todos os presentes. “um novo 
cenário político se desenha, momento ideal 
para que nos repensemos, nos reposicione-
mos e, além disso, façamos uma reconstru-
ção de nossa marca e de nossa imagem. 
É um desafio? Não tenho dúvidas. É um 
desafio enorme, mas aqueles que já supe-
ramos também eram desafios gigantes. o 
Brasil começa em 2019 um novo capítulo 
da história. Que façamos o mesmo e reto-
memos nossa trajetória mais fortes e uni-
dos”, afirmou ela.

Palestra Magna
a palestra magna do evento ficou sob a 
responsabilidade do corregedor nacional 
de justiça, ministro Humberto martins. 
Com base no tema central do evento, o mi-
nistro do superior tribunal de justiça (stj) 
destacou a importância da tecnologia den-
tro do Poder judiciário.

“o tema deste Congresso é bastante 
palpitante e atual. Estamos aqui para tra-
çar caminhos para o serviço extrajudicial 
brasileiro, para juntos discutir e aprender 
o verdadeiro caminho dos cartórios”, dis-
se. “Há um consenso no mundo atual so-
bre a importância do desenvolvimento das 
tecnologias da informação e da comunica-
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ção para manter e gerar bem-estar social. 
alguns autores consideram que estamos 
passando pela quarta revolução industrial. 
as aplicações de inteligência artificial terão 
evidentes consequências no mundo produ-
tivo. Dentro da prática jurídica, podemos 
identificar cinco áreas que se apresentam 
como promissoras para as aplicações de 
inteligência artificial: a descoberta predi-
tiva, a pesquisa jurídica, a geração de do-
cumentos, a geração de resumos de casos 
e descrições e a predição de resultados de 
ações”, afirmou martins.

apesar de entusiasta da inteligência artifi-
cial, o ministro afirmou ser essencial o papel 
humano nesse processo. segundo o corre-
gedor nacional, não existe inteligência das 
máquinas sem a inteligência do homem. “o 
homem é a razão de todas as coisas. anima-
das e inanimadas. a inteligência vem do ho-
mem. É ele que cria e desenvolve a máquina. 
Não existe inteligência das máquinas sem a 
inteligência do homem”, afirmou.

Para concluir sua fala, martins destacou 
que os cartórios precisam entrar na era da 
virtualização, mas sem esquecer o papel 
do homem como condutor desses servi-
ços. “Notários e registradores prestam ser-
viços com segurança jurídica e amor pelo 
cidadão. os cartórios precisam entrar para 
essa era da virtualização, do conhecimen-
to, mas sem esquecer a importância dos 
delegatários como condutores deste pro-
cesso”, concluiu.

anoreg/br inaugura debate 
eM forMato arena 
os debates do evento tiveram início com um 
novo formato: a arena dos Debates acadê-
micos, que abordou as últimas mudanças 
no âmbito dos serviços extrajudiciais du-
rante painel que contou com o registrador 
imobiliário leonardo Brandelli como coor-
denador; com o doutor honoris causa da 
universidade Federal do amazonas (uFam) 
zeno veloso; com o juiz do tribunal de 
justiça de são Paulo (tj/sP) victor Kumpel; 
com o professor da Pontifícia universidade 
Católica de são Paulo (PuC-sP) maurício 
zockun; e com o pesquisador de novas tec-

NaCIoNal

“um novo cenário político 
se desenha, momento ideal 

para que nos repensemos, nos 
reposicionemos e, além disso, 
façamos uma reconstrução de 

nossa marca e de nossa imagem. 
É um desafio? Não tenho 

dúvidas. É um desafio enorme, 
mas aqueles que já superamos 

também eram desafios gigantes.”

Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros, 
presidente da Anoreg/SP

“Notários e registradores 
prestam serviços com segurança 

jurídica e amor pelo cidadão. 
os cartórios precisam entrar 

para essa era da virtualização, 
do conhecimento, mas sem 
esquecer a importância dos 

delegatários como condutores 
deste processo”

Humberto Martins, 
ministro corregedor 
nacional de Justiça

O corregedor nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins destacou a importância 
da tecnologia aplicada ao Poder Judiciário

Giselle de Barros, presidente da Anoreg/
SP, destacou que o momento é ideal para 
repensar e reposicionar a atividade
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Novo formato: 
arena dos Debates 
Acadêmicos 
abordou as últimas 
mudanças no 
âmbito dos serviços 
extrajudiciais

nologias do Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil (IRIB) Caleb matheus de miranda.

a importância da regulamentação da 
paternidade socioafetiva e as suas conse-
quências em outros segmentos, tais como, 
na questão de herdeiros necessários, foi o 
tema apresentado por zeno veloso.

“se um sujeito tem dois pais, ele vai ser 
herdeiro dos dois. mas e se é ele que mor-
re? Então, os dois pais é que são herdeiros 
dele. também tem uma questão ainda pou-
co analisada: a morte de um sujeito com 
dois pais e uma mãe e sem descendentes. 
os seus herdeiros legítimos são esses dois 
pais e essa mãe. mas o Código Civil diz que 
quando são herdeiros os ascendentes, há 
uma divisão de metade para linha materna e 
metade para a linha paterna. Então a grande 
a questão dessa matéria é: como se estabe-
leceria essa divisão?”, provocou zeno. 

Na sequência, o juiz do tribunal de justiça 
de são Paulo (tj/sP) victor Kumpel realizou 

uma análise comparativa entre a legislação 
brasileira e a de outros países no âmbito 
da usucapião para regularização dos regis-
tros de imóveis. Em sua fala, o magistrado 
destacou que o registro de imóveis brasileiro 
não reflete a realidade da posse. E que se 
a legislação brasileira não for modificada, o 
registro imobiliário perderá sua eficácia.

já o professor da PuC-sP maurício zo-
ckun abordou a questão dos interinos e os 
concursos públicos. o acadêmico defen-
deu que a regra do nepotismo não deve 
ser aplicada dentro das serventias extraju-
diciais. “Notários e registradores, apesar de 
serem delegatários de um serviço do Poder 
Público, não estão dentro da estrutura 
orgânica do Estado. Desta forma, não se 
pode aplicar a regulamentação do nepotis-
mo como se aplica dentro da esfera pública 
do Governo”, afirmou. 

Encerrando a arena, o pesquisador de 
novas tecnologias do Instituto de Registro 

Imobiliário do Brasil (IRIB) Caleb matheus 
de miranda abordou o papel da computa-
ção cognitiva dentro dos registros públicos. 
Entre as vantagens da utilização da compu-
tação cognitiva dentro do registro de imó-
veis, Caleb destacou uma maior velocidade 
de análise dos dados, uma redução dos 
custos, além do desenvolvimento de pes-
quisas sobre o setor.

“Com a computação cognitiva, eu posso 
realizar uma série de pesquisas dentro da 
base de dados do registro de imóveis. Por 
exemplo, saber qual a taxa média de juros, 
quantas mulheres adquiriram imóveis em 
2003, qual foi a proporção entre homens e 
mulheres. É impossível levantar essas infor-
mações? Claro que não. Elas estão no regis-
tro de imóveis, mas no momento, a dificul-
dade é que eu tenho seres humanos lendo 
esses dados. E com a computação cogniti-
va teríamos um sistema fazendo qualquer 
corte possível para análise”, explicou.
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o Registro Civil marcou presença no XX 
Congresso Brasileiro de Direito Nota-
rial e de Registro com o painel “a Inte-
ligência artificial e a Identidade Digital no 
Contexto da Proteção dos Dados e das 
Centrais Eletrônicas”, apresentado pelo vi-
ce-presidente da associação dos Registra-
dores de Pessoas Naturais do Estado de são 
Paulo (arpen/sP), luis Carlos vendramin, e 
mediado pelo presidente da associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Na-
turais do Brasil (arpen-Brasil), arion toledo 
Cavalheiro júnior. a mesa contou também 
com o professor da universidade de Brasília 
(unB) Cauê zaghetto, convidado para ser o 
debatedor do tema.

Cavalheiro júnior iniciou sua fala elogian-
do o tema do debate, que é de extrema re-
levância para o atual momento da ativida-
de extrajudicial. “sabemos das dificuldades 
que é a informatização dentro do nosso 
setor, mas, claro que precisamos nos atua-
lizar e já estamos fazendo isso muito bem. 
as associações representativas vêm demos-
trando preocupação em fazer com que to-
dos possamos atender cada vez melhor o 
nosso cidadão a distância”. o registrador 
também citou a importância das Centrais 
Eletrônicas no fornecimento de dados para 
órgãos públicos. “só a Central de Informa-
ções do Registro Civil (CRC) possui mais de 
100 convênios no País inteiro”.

já Cauê zaghetto iniciou a abordagem do 
tema citando uma fala do atual presidente 
da Rússia, vladimir Putin. “Quem dominar a 
inteligência artificial governará o mundo”. 
o professor acredita que esta novidade tec-
nológica veio para criar “algo novo melhor” 
e que todos precisam estar preparados para 
enfrentar esses novos tempos. “Quando eu 
olho para os cartórios, percebo que vocês 
já estão preparados para as tecnologias. 
Destaco os certificados digitais, Provimen-
to nº 74 do Conselho Nacional de justiça e 
o Provimento CGj nº 30, que dispõe sobre 
a implantação do “sistema para Consulta 
e Controle de selo Digital” do tribunal de 
justiça do Estado de são Paulo”, apontou.

o pesquisador também explicou que as 
máquinas podem ser grandes aliadas no re-
conhecimento de assinaturas. “uma coisa 
é certa, humanos conseguem reconhecer 
voz, face e assinatura, só que as máquinas 

inteligentes também. Por que não treinar-
mos as máquinas para que possam reco-
nhecer as assinaturas? É aqui que entram 
os sistemas biométricos”. 

ao explicar sobre a importância des-
se sistema para os cartórios, zaghetto ci-
tou a blockchain, tecnologia que garante 
a integridade da informação (que não foi 
modificada), mas que não garante a sua 
veracidade (quem realmente é responsável 
pela informação). Esta questão poderia ser 
facilmente resolvida com a implementação 
da biometria, já que todos carregamos as 
nossas identidades impressas no corpo. 
“Quando olho para o futuro, acredito que 
o nosso corpo fará o papel do nosso docu-
mento de identificação atual”.

ainda no que tange os cartórios, zaghet-
to elogiou a emissão de CPFs junto com 
as certidões de nascimentos. o serviço foi 
implementado em dezembro de 2015, por 
meio de convênio entre a Receita Federal e 
a arpen-Brasil.

ao final da apresentação do pesquisa-
dor, o presidente da arpen-Brasil retomou 
a palavra e opinou sobre a inteligência ar-
tificial. “É impressionante como ela acaba 
nos instigando a cada vez mais aperfeiço-

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente da Arpen-Brasil, citou a importância das 
Centrais Eletrônicas no fornecimento de dados para órgãos públicos

Registro Civil apresenta tema sobre inteligência 
artificial no XX Congresso da Anoreg/BR
REPREsENtaNtEs Da aRPEN/sP E Da aRPEN-BRasIl aPREsENtaRam 
PaINEl PaRa PlatEIa DE NotáRIos E REGIstRaDoREs

NaCIoNal

“sabemos das dificuldades que é 
a informatização dentro do nosso 
setor, mas, claro que precisamos 

nos atualizar e já estamos 
fazendo isso muito bem”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

á-la, porém, não sabemos até onde vamos 
conseguir dominá-la. Estamos vivendo um 
grande “Big Brother” que, muitas vezes, 
acaba invadindo a nossa privacidade”.

vendramin foi responsável por encerrar 
a exposição. o registrador falou sobre a 
necessidade de fortalecer a atividade do 
registro civil. “Pouco adianta tratarmos de 
tanta tecnologia e de atos e identificação 
virtual se a base, o primeiro documento 
que é emitido pelo cartório de registro civil, 
não estiver segura neste ambiente eletrôni-
co, pois este documento é a base de todas 
as informações que vão gerar os demais 
documentos”, completou.
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vendramin destacou ainda a importân-
cia de que as especialidades conversem e 
que os cartórios estejam interligados. “Não 
adianta ficar discutindo apenas a identidade 
única ou digital, precisamos falar mais sobre 
a interligação de todas as unidades, princi-
palmente o que tange o investimento em 
tecnologia dentro da própria atividade”.

o registrador falou ainda sobre a Central 
de informações do Registro Civil (CRC), que 

“uma coisa é certa, humanos 
conseguem reconhecer voz, 
face e assinatura, só que as 

máquinas inteligentes também. 
Por que não treinarmos as 
máquinas para que possam 
reconhecer as assinaturas? É 
aqui que entram os sistemas 

biométricos.” 

Cauê Zaghetto, 
professor da Universidade 

de Brasília (UnB)

“Não adianta ficar discutindo 
apenas a identidade única ou 
digital, precisamos falar mais 
sobre a interligação de todas 
as unidades, principalmente 

no que tange ao investimento 
em tecnologia dentro da 

própria atividade” 

Luis Carlos Vendramin, 
vice-presidente da Arpen/SP

congrega toda a base de dados de nasci-
mentos, casamentos e óbitos, permitindo 
a localização de assentos em tempo real, e 
a solicitação de certidões eletrônicas e di-

O professor Cauê Zaghetto acredita que os cartórios já estão preparados para as novas 
tecnologias

Luis Carlos Vendramin Júnior enfatizou a união da atividade: “é fundamental, não só para 
nós, mas também para o Brasil”

gitais entre cartórios. “temos um conceito 
novo de prestação de serviço ao público, 
o da universalidade. o cidadão tem que 
ter acesso a qualquer serviço do local em 
que ele estiver, além de poder realizar os 
atos por meio eletrônico”, destacou ven-
dramin, que finalizou pedindo a união da 
classe como um todo. “É fundamental, não 
só para nós, mas também para o Brasil”.
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Com o tema “a regularização da atividade 
extrajudicial no Brasil”, o desembargador 
do tribunal de justiça de são Paulo (tj/
sP) Ricardo Henry marques Dip defendeu 
a criação de uma entidade que possa re-
presentar notários e registradores de todo 
o País. “a minha proposta é que seja criada 
essa entidade intermediária, que seja res-
ponsável pela disciplina da regulamentação 
dos serviços extrajudiciais. Esse órgão não 
poderia ser privado, porque vocês realizam 
uma atividade pública, mas também não 
poderia ser estatal, porque notários e re-
gistradores são entes privados. Então, seria 
uma entidade intermediária”, afirmou.

Presente à mesa, a juíza da 1ª vara de 
Registros Públicos de são Paulo tânia mara 
ahualli manifestou preocupação com o fu-
turo da atividade extrajudicial, na medida 
em que o excesso de normativas pode en-
gessar o setor.

já a registradora Patrícia Ferraz questio-
nou o desembargador Ricardo Dip sobre a 
importância da previsibilidade. “a normati-
zação da atividade feita administrativamen-
te e não por força de lei com todos os seus 
procedimentos, mais amarrados do que 
uma normativa administrativa, pode gerar 
problemas com relação a previsibilidade e 
surpreender não só os membros da cate-
goria, mas mesmo os próprios usuários dos 
serviços. 

mediadora do debate, a tabeliã ana Paula 
Frontini também defendeu que o excesso de 
normatização gera um medo do titular em 
praticar seu ofício. “a sensação que temos é 
que ocorre uma estatização direta. o exces-
so de normatização, gera medo no titular ao 
praticar seu serviço, levando a um aumento 
no número de consultas em nós e a falta de 
liberdade na gerência diária da serventia”.

o extraJudiCial Pelo JudiCiário
a palestra a atividade Extrajudicial no 
Brasil contou com a presença do juiz da 
Corregedoria Nacional de justiça jorsenildo 
Dourado do Nascimento; do juiz da Corre-
gedoria do tribunal de justiça do Estado de 
são Paulo (tj/sP), josé marcelo tossi; do 
desembargador do tribunal de justiça de 
minas Gerais (tj/mG), marcelo Guimarães; 
da juíza corregedora do tribunal de justiça 
do Rio Grande do Norte (tj/RN), Fátima so-

ares; e do corregedor geral do tribunal de 
justiça de Pernambuco (tj/PE), desembar-
gador Fernando Cerqueira.

o juiz da Corregedoria Nacional de jus-
tiça jorsenildo Dourado do Nascimento 
começou sua apresentação criticando o 
não cumprimento do §3 do artigo 236 da 
Constituição, que determina que ingresso 
na atividade notarial e de registro depende 
de concurso público de provas e títulos.

“um dos princípios da Constituição que 
continua sendo ignorado pelos tribunais 
Estaduais é o da democratização do in-
gresso na atividade extrajudicial. a Cons-
tituição é categórica ao estabelecer esse 
procedimento por meio de concurso públi-
co, e não podem serventias estarem vagas 
por mais de seis meses. Essa norma existe 
desde 1988 e, infelizmente, nós na Corre-
gedoria continuamos a identificar diversos 
casos, diversas serventias vagas que estão 
ocupadas por interinos que se perpetuam 
de maneira absolutamente errônea e em 
total prejuízo a prestação do serviço públi-
co”, afirmou. 

o representante do CNj também fez uma 
breve explanação sobre as últimas normati-
vas publicadas pela Corregedoria no âmbito 

dos serviços extrajudiciais no País. Para Nas-
cimento, o Provimento nº 74 – que dispõe 
sobre padrões mínimos de tecnologia da in-
formação para a segurança e foi publicado 
ainda na gestão do ministro joão otávio No-
ronha – é um dos mais importantes já edita-
dos pela Corregedoria Nacional na medida 
em que é impossível conceber a atividade 
humana sem o uso da tecnologia.

“a atividade de notários e registradores 
visa primordialmente garantir segurança ju-
rídica nas relações humanas e comerciais. 
Essa segurança jurídica só vai ser alcançada 
se tivermos o mínimo de segurança com 
relação ao armazenamento dos dados que 
vocês lidam diariamente”, afirmou.

já com relação ao Provimento nº 76, 
que altera a periodicidade do recolhimento 
do valor da renda líquida excedente, Nas-
cimento afirmou que a normativa visava 
uniformizar o recolhimento desses valores, 
acabando assim com as distorções regio-
nais. “Eu sou do Estado do amazonas, e a 
realidade lá é absolutamente destoante de 
outros Estados”, afirmou. “já o Provimento 
nº 78, que dispõe sobre a compatibilidade 
da atividade notarial e de registro com o 
exercício simultâneo de mandato eletivo, 

Judiciário e Tecnologia: temas que deram 
o tom do primeiro dia de Congresso
Novos PRovImENtos, REGulamENtação NaCIoNal Da atIvIDaDE EXtRajuDICIal 
E as tECNoloGIas DIsRuPtIvas FoRam os assuNtos DEBatIDos No EvENto

NaCIoNal

Poder Judiciário e a atividade extrajudicial debateram conjuntamente soluções para a 
regulamentação nacional dos serviços em todo o País
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O painel “A Atividade Extrajudicial no Brasil” debateu os últimos Provimentos do CNJ 
destinados à atividade dos cartórios no País

foi uma medida relacionada a algumas de-
cisões de tribunais. Notários e registradores 
não podem ser punidos por exercer um 
direito político previsto na Constituição”, 
completou.

Para concluir sua fala, o juiz da Correge-
doria Nacional de justiça falou sobre o Provi-
mento nº 77, que dispõe sobre a designação 
de responsável interino pelo expediente. se-
gundo ele, a Corregedoria publicou a nor-
mativa para reiterar que texto constitucional 
deve ser cumprido integralmente. “o texto 
da Constituição existe há 30 anos. já é tem-
po suficiente para que todas as serventias já 
estivessem providas com titulares concursa-
dos”, concluiu Nascimento.

a importância dos concursos públicos 
também foi destaque na apresentação do 
juiz da Corregedoria do tribunal de justi-
ça do Estado de são Paulo (tj/sP) marcelo 
tossi. segundo o magistrado, os concursos 
têm um papel importante para que os car-
tórios sejam reconhecidos pela prestação 
de serviço com qualidade. “a qualificação 
do trabalho de notários e registradores se 
dá por diversos processos, mas também 
pela forma como se ingressa na área, que é 
por meio do concurso público”, defendeu.

Convenção da aPostila 
da haia será uMa das 
Prioridades do CnJ eM 2019
a Convenção da apostila da Haia e um co-
mitê para analisar os pedidos pendentes da 
atividade extrajudicial estão entre as priori-
dades da Presidência do Conselho Nacional 
de justiça (CNj) para 2019, foi o que afir-
mou o juiz auxiliar e secretário-geral adjun-

to da Presidência do órgão, o juiz márcio 
Evangelista Ferreira da silva, que também 
esteve presente ao evento do extrajudicial.

o magistrado apresentou os trabalhos 
que estão em andamento e afirmou que 
a Corregedoria dará continuidade àque-
les iniciados na gestão anterior, além de 
dar atenção maior ao serviço extrajudicial. 
também citou as premissas básicas que 
serão trabalhadas na Presidência, respei-
tando sempre as normativas locais, as do 
CNj, as das leis e as da Constituição Fede-
ral. “Eu sempre gosto de frisar que os con-
cursos para cartórios proporcionam pro-

fissionais mais qualificados para o setor”, 
disse Evangelista, ao fazer referência à lei 
8.935/1994, que regulamentou o Concur-
so Público de outorga de Delegações. 

ainda sobre a apostila da Haia, o magis-
trado disse: “Hoje temos aproximadamente 
dois milhões de documentos apostilados no 
Brasil. vamos melhorar ainda mais este óti-
mo serviço, tornando tudo virtual. Esta meta 
é para o segundo semestre do ano”, expli-
cou. “Esse comitê contará com conselheiros 
do CNj e juízes auxiliares da Corregedoria 
para sanar com essas demandas”, concluiu.

a criação de um código nacional de nor-
mas também será desenvolvida pela nova 
gestão com o objetivo de melhorar o traba-
lho diário oferecido pelas serventias. “além 
da criação desse código, vamos alterar a 
Resolução nº 81/2009 do Conselho Nacio-
nal de justiça, que dispõe sobre os concur-
sos públicos.

desenvolviMento teCnolÓgiCo 
o tema “Utilidade do Protesto das Du-
plicatas Eletrônicas: Segurança Jurídica 
e modernidade mundialmente Referen-
dadas” foi apresentado pelo professor de 
Direito Comercial da Faculdade de Direito 
da Pontifícia universidade Católica de são 
Paulo (PuC-sP) Fábio ulhoa Coelho e tra-
tou da recente aprovação do Projeto de lei 
da Câmara nº 73/2018, que regulamenta a 
emissão eletrônica de duplicatas.

segundo o palestrante, a nova lei impe-
dirá alguns problemas que extrapolam a re-
lação entre devedor e credor da duplicata. 
“os Cartórios de Protesto vêm para propor-
cionar uma grande economia para os agen-

Representantes dos Tabelionatos de Protesto defenderam a manutenção da segurança 
jurídica na nova lei nacional das duplicatas eletrônicas



30

tes econômicos. Essa lei traz um controle 
da emissão e circulação da duplicata ele-
trônica, que agora passa a ser centralizado 
para acabar com alguns problemas que ex-
trapolam a relação entre devedor e credor 
da duplicata”, disse ulhoa. “Estamos falan-
do de registro centralizado da concessão e 
circulação do crédito comercial”, explicou o 
professor de Direito Comercial.

a palestra também contou com a pre-
sença do vice-presidente do Instituto de 
Estudos de Protesto de títulos do Brasil – 
seção Rio de janeiro (IEPtB/Rj), andré Go-
mes Netto, que atuou como debatedor do 
assunto, e do presidente do Instituto de Es-
tudos de Protesto de títulos do Brasil – se-
ção são Paulo (IEPtB/sP), josé Carlos alves, 
responsável por mediar o debate.

disruPção teCnolÓgiCa
já o painel “as novas Plataformas Tec-

nológicas e a atuação dos Cartórios Bra-
sileiros” contou com o presidente do Insti-
tuto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), 
sérgio jacomino, como mediador do deba-
te; e com o professor da universidade Fe-
deral do Rio de janeiro (uFRj) Ronaldo le-
mos, e o presidente do Colégio Notarial do 
Brasil secção são Paulo (CNB/sP), andrey 
Guimarães Duarte, como debatedores.

lemos destacou o momento que o Brasil 
vive para expandir a conceito de Internet 
das Coisas – em que objetos físicos, veí-
culos e prédios possuem tecnologia em-
barcada, sensores e conexão com a rede, 
coletando e transmitindo dados – e que o 
próximo passo será o conceito de Internet 

dos serviços. Entre os serviços públicos que 
deveriam ser aperfeiçoados tecnologica-
mente no Brasil, lemos destacou o sistema 
de criação de identidade. segundo ele, a 
falta de uma integração dos sistemas esta-
duais para emissão do documento facilita 
as fraudes. 

Na sequência do debate, o presidente do 
CNB/sP destacou a necessidade de que no-
tários e registradores comecem a trabalhar 
as questões do desenvolvimento tecnológi-
co. já sobre a tecnologia blockchain, Duar-
te afirmou que notários e registradores não 
devem temer a questão. “Precisamos criar 

novos modelos de negócios para incorpo-
rar essas novas tecnologias à nossa ativida-
de”, afirmou. 

já o presidente do IRIB destacou a fra-
gilidade da tecnologia blockchain quando 
utilizada no registro de imóveis. Para com-
provar sua tese, o registrador apresentou 
um exemplo de como seria autentificar 
um título de propriedade privado dentro 
de uma base de dados de blockchain. Por 
meio do processo básico de autenticação 
previsto na blockchain, e que é totalmente 
digital, o presidente do IRIB conseguiu rea-
lizar um cadastro de propriedade e venda 
do viaduto do Chá, na cidade são Paulo.

ÉtiCa e feliCidade
o XX Congresso Brasileiro de Direito No-

tarial e de Registro também contou com a 
apresentação do jornalista e professor da 
universidade de são Paulo (usP) Clóvis de 
Barros Filho, que abordou a importância da 
ética na busca pela felicidade. 

“a palavra ética é com certeza a mais an-
tiga presente no nosso vocabulário. É uma 
palavra de 2.500 anos, mas que curiosa-
mente nos últimos 30 anos ganhou popu-
laridade. Hoje, a palavra é a mais repetida 
nos espaços públicos, seja no Brasil ou em 
qualquer outro lugar do mundo”. 

Em seguida, Barros Filho falou sobre a 
moral, princípio que ajudaria a resolver pro-
blemas de relacionamentos, já que todos 
iriam respeitar os direitos dos demais. “Em 
uma sociedade com moral, você tem que 
entender que todas as parafernálias de se-
gurança pública e privada tornam-se obso-
letas, porque se a moral resolve, não existe 
necessidade de controlar de fora”.

NaCIoNal

Clóvis de Barros Filho falou sobre a importância da ética na busca pela felicidade

O painel “As novas Plataformas Tecnológicas e a Atuação dos Cartórios Brasileiros” deba-
teu o impacto das tecnologias disruptivas nos serviços prestados pela atividade extrajudicial
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Contando com a presença do ex-presi-
dente do tribunal de justiça do Estado de 
são Paulo (tj/sP) josé Renato Nalini e do 
presidente da academia Notarial Brasileira 
(aNB), ubiratan Pereira Guimarães, a pales-
tra “o Novo Cenário Político Brasileiro” foi 
ministrada pelo jornalista Gerson Camarot-
ti, escritor e comentarista político do canal 
Globo News e do Portal G1.

o jornalista iniciou sua palestra elogiando 
os cartórios e falando do importante papel 
na desburocratização dos atos. “os cartórios 
possuem uma excelência em relação aos 
serviços prestados. Fico impressionado pela 
agilidade de alguns atos. vocês ajudaram a 
desburocratizar, por exemplo, um simples 
inventário que antes podia levar anos para 
se conseguir resolver e hoje pode ser finali-
zado rapidamente”, disse Camarotti.

ao entrar na questão política, Camarotti.
fez uma passagem por momentos impor-
tantes que o Brasil atravessou nos últimos 
anos como: popularização da política, im-
peachment de Dilma Rousseff, operação 
lava jato, governo michel temer e a nova 
eleição que, elegeu o 38º presidente da Re-
pública, jair messias Bolsonaro (Psl). 

Camarotti ainda abordou os desafios que 
o presidente jair Bolsonaro deverá enfren-
tar já em 2019. “temos grandes desafios, 
mas ao indicar Paulo Roberto Nunes Gue-
des para o ministério da Economia, Fazen-
da e Planejamento, ele deixou o mercado 
empolgado, já que é uma pessoa que pos-
sui experiência na área”. 

Em seguida, Nalini fez um pronuncia-
mento importante para a classe extra-
judicial. “É com as crises que nascem as 
grandes oportunidades. Delegações do ex-
trajudicial, vocês terão um grande protago-
nismo se souberem aproveitar, oferecer ao 
novo governo um cardápio bem completo 
daquilo que poderão fazer, além daquilo 
que já fazem”.

o presidente da aNB apresentou algu-
mas considerações acerca da atividade 
notarial e de registro do Brasil. “o que a 
nossa classe percebe hoje em relação aos 
políticos é uma desinformação sobre o que 
os notários e registradores praticam no Bra-
sil”. ubiratan citou como as serventias ex-
trajudiciais têm um papel importante para 
o País. “Como exemplo, eu cito a operação 

lava jato que acabou encontrando em nos-
sa Central Notarial de serviços Eletrônicos 
Compartilhados (Censec) uma fonte para 
pesquisar atos realizadas com dinheiro de 
corrupção. o notariado Brasileiro teve essa 
contribuição para as investigações”, falou.

reModelação da MarCa 
CartÓrio no brasil
a palestra “a marca Cartório no Brasil” teve 
como enfoque debater a importância do 
marketing para o desenvolvimento de uma 
marca. o publicitário e empresário luiz lara 
defendeu uma maior comunicação e valo-
rização da marca ‘cartório’. “É preciso criar 
uma identificação emocional, o intangível. É 
isso que leva à decisão de compra”, explicou.

o palestrante explicou a importância da 
comunicação, e que a marca que conhe-
cemos, gostamos e confiamos são aquelas 
que nos conectamos por meio de uma boa 
propaganda, criada de forma ética, criativa 

e pertinente. “um bom exemplo é o Ipho-
ne. outros celulares têm funções parecidas, 
mas por que as pessoas só dormem na por-
ta da apple? Porque na verdade a conexão 
que temos com as marcas são por razões 
emocionais, não racionais. você até justifi-
ca a compra de forma racional, falando das 
qualidades do produto, mas você compra 
por questões emocionais”, concluiu.

Case agro – a indústria-riQueza 
do brasil
a importância do marketing no reposicio-
namento de uma marca continuou em foco 
com a apresentação do case “agro – a in-
dústria-riqueza do Brasil”, no último painel 
do Congresso. o gerente de Planejamento 
de marketing da Rede Globo, josé Petroski, 
destacou que os cartórios extrajudiciais já 
possuem o item básico para se construir 
engajamento e comunicação com o públi-
co: conteúdo.

Cenário político e marketing foram os temas 
que encerraram o XX Congresso da Anoreg/BR
os DEsaFIos PaRa a atIvIDaDE EXtRajuDICIal E Como uma Boa PRoPaGaNDa 
PoDE DEsENvolvER FoRam os assuNtos QuE ENCERRaRam o ENCoNtRo

Representantes do poder Judiciário, extrajudicial e o jornalista Gerson Camarotti falaram 
sobre o cenário políticos do País e os desafios a serem enfrentados
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a associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (arpen/BR) 
lançou, no dia 28 de novembro, a Car-
teira de Identidade Nacional, um do-
cumento feito especialmente para os 
registradores civis, que reunirá todos 
os dados biográficos em uma base de 
dados, que poderá ser acessada pelo 
QR Code presente na carteira.

a peça possuirá alguns dados es-
senciais impressos, como nome, 
profissão, CPF e cidade. Entretanto, 
outros dados como número do passa-
porte, da carteira de trabalho, do títu-
lo de eleitor, da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e do Programa In-
tegração social (PIs) também poderão 

Arpen/BR lança Carteira 
de Identidade Profissional
DoCumENto REuNIRá toDos os DaDos BIoGRáFICos 
Numa BasE DE DaDos QuE sERá aCEssaDa PoR QR CoDE

NaCIoNal

Segundo o presidente da Arpen-Brasil, com o novo documento o registrador civil 
terá seus dados biográficos seguros

A importância do marketing no 
desenvolvimento de uma marca foi foco 
do painel que apresentou o “Case Agro – 
A Indústria-riqueza do Brasil”

“Eu tenho certeza que vocês entendem 
muito de marketing, muito de case, até 
porque, depois de tudo que eu ouvi neste 
Congresso e todo o material que eu li para 
estar neste evento, sei que vocês têm o bá-
sico e o principal para exercitar tudo isso: 
conteúdo. a história de vocês e os serviços 
que oferecem para a população brasileira 
já são mais do que meio caminho andado 
para construir uma bela história”, afirmou.

já com relação ao case agro – a indús-
tria-riqueza do Brasil, Petroski afirmou 
que a emissora tinha três objetivos princi-
pais: desmitificar o tema, valorizar o setor 
e aproximar a população do agronegócio.

No âmbito dos segmentos extrajudiciais, 
o diretor de marketing da Rede Globo de-
fendeu que os cartórios devem trabalhar 
os mesmos objetivos traçados durante a 
criação da campanha agro. “vocês já são 
super tecnológicos. o tema do Congresso 
é relacionado à tecnologia. Então, como 
conseguimos tornar o cartório pop? ouso 
dizer que os três objetivos que vocês têm 
são os mesmos que tínhamos quando cria-
mos a campanha agro. vocês precisam 
desmitificar uma imagem que, para algu-
mas pessoas, não é tão positiva, e, para 
isso, vocês precisam escutar o cidadão. tal-
vez as respostas não sejam tão agradáveis, 
mas é uma provocação importante para 
evoluir”, afirmou Petroski.

ser agregados à Carteira e acessados 
via QR Code. 

segundo o presidente da arpen/BR, 
arion toledo Cavalheiro júnior, a cria-
ção deste documento proporcionará 
uma enorme comodidade ao regis-
trador, bem como trará segurança. “a 
partir do momento que o registrador 
civil estiver em posse da carteira, ele 
terá a segurança de ter seus dados 
biográficos seguros, pois todos eles 
estarão numa base de dados que po-
derá ser acessada com qualquer leitor 
de QR Code. assim, ele não precisará 
mais andar com diversos documentos 
na carteira e terá muito mais comodi-
dade”, relatou.
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CNJ suspende efeitos do Provimento 
nº 74/2018 pelo prazo de 90 dias

NaCIoNal

Decisão

Cuida-se de Pedido de Providências instaura-
do de ofício pela Corregedoria Nacional de 
Justiça em desfavor das Corregedorias-Gerais 
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e 
dos Territórios.

O presente expediente foi instaurado para 
monitoramento do cumprimento do Provi-
mento CNJ n. 74, de 31 de julho de 2018, 
que tem a seguinte ementa:

“Dispõe sobre padrões mínimos de tecno-
logia da informação para a segurança, in-
tegridade e disponibilidade de dados para 
a continuidade da atividade pelos serviços 
notariais e de registro do Brasil e dá outras 
providências”.

Oficiou-se às Corregedorias-Gerais dos Es-
tados e do Distrito Federal e dos Territórios, 
ARPEN/BR, ao CNB/BR, IRIB/BR, IEPTB/BR e 
IRTDPJ para que apresentassem um plane-
jamento estratégico para cumprimento do 
provimento.

Foram juntadas as informações.

Os autos foram suspensos pelo prazo de 90 
dias a fim de aguardar a implementação do 
Comitê de Gestão da Tecnologia da Infor-
mação dos Serviços Extrajudicias, COGETI-
SE, para que esse se manifestasse sobre as 
questões discutidas no presente pedido de 
providências.

A Anoreg juntou petição argumentando que 
o Provimento 74/2018 vai entrar em vigor ao 
final de janeiro de 2019, entretanto, muitas 
questões ainda precisam ser discutidas antes 
de sua entrada em vigor em razão da com-
plexidade dos procedimentos que devem 
ser adotados para implementar os padrões 
mínimos de tecnologia nas serventias extra-
judiciais.

É, no essencial, o relatório.

A Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil, ANOREG, juntou manifestação 
relatando a dificuldade de implementação 
imediata do Provimento n. 74/2018. Ar-
gumentou que “os padrões definidos pelo 
Provimento para a Classe 1 e grande parte 
da Classe 2 são de enorme complexidade 
para serem alcançados, seja pelos elevados 
custos, seja pela escassez de equipamentos 
e serviços em determinadas regiões do país” 
(Id 3516242).

Salientou-se ainda a necessidade de regula-
mentação do citado provimento por parte do 
Comitê de Gestão da Tecnologia da Informa-
ção dos Serviços Extrajudiciais – COGETISE – 
art. 8º, § 2º, do Provimento n. 74.

Considerando os fatos narrados pela ANO-
REG, verifica-se que o caso envolve o desen-
volvimento de regulamentação, por parte do 
COGETISE, a fim de orientar a implementa-
ção dos padrões mínimos de tecnologia nas 
serventias extrajudiciais, inclusive a institui-
ção de prazos para cumprimento de cada 
etapa de desenvolvimento, o que envolve a 
necessidade de um estudo de viabilidade/
possibilidade de cumprimento por parte dos 
cartórios.

Cumpre registrar, ainda, que, apesar do CO-
GETISE ter sido criado pelo Provimento n. 
74/2018, esse ainda não foi efetivamente 
instalado, visto que seus membros ainda não 
foram indicados pelas entidades que se farão 
representar no citado Comitê (Pedido de Pro-
vidências n. 0002759-34.2018.200.0000).

Ante o exposto, determino a suspensão dos 
efeitos do Provimento 74/2018 pelo prazo de 
90 dias ou até efetiva instalação do COGETI-
SE e a manifestação sobre o tema tratado nos 
presentes autos.

Cumpra-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2018.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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segundo o registrador cearense, a homena-
gem prestada ao presidente da arpen-Bra-
sil representou reconhecimento e união. 
“É o reconhecimento do Registro Civil do 
Ceará ao trabalho que a arpen-Brasil, capi-
taneada por ele [arion], vem desenvolven-
do na defesa da classe, além de reafirmar a 
unidade em torno de um objetivo comum”.

araripe destacou ainda que “a entrega 
da Comenda durante a Confraternização 
de Natal do Registro Civil do Ceará marcou 
a ocasião por ter sido um evento que atraiu 
mais de 200 colegas cearenses. vamos em 
frente, renovando, a cada dia, nossos com-
promissos”, finalizou.

já em maceió, Cavalheiro júnior recebeu 
a homenagem do presidente da arpen/al, 

Presidente da Arpen-Brasil, Arion Cavalheiro Júnior, é 
homenageado pelo presidente da Arpen/AL, Cleomadson Abreu 
Figueiredo Barbosa

NaCIoNal

Presidente da Arpen-Brasil recebe homenagem 
das Seccionais do Ceará e de Alagoas
PaRa aRIoN tolEDo CavalHEIRo júNIoR, as HomENaGENs DEmoNstRam QuE 
a ENtIDaDE NaCIoNal Está tRaBalHaNDo CaDa vEz maIs No CamINHo CERto

o presidente da associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (arpen
-Brasil), arion toledo Cavalheiro júnior foi 
homenageado duplamente no último mês 
de dezembro. a primeira homenagem foi 
realizada pela seccional do Ceará, durante 
confraternização natalina dos Registrado-
res Civis do Ceará, ocorrida em Fortaleza, 
no dia 8 de dezembro. a segunda pela sec-
cional de alagoas, também durante a con-
fraternização de fim de ano da entidade, 
no dia 22 de dezembro, em maceió.

Em Fortaleza, o presidente da entidade 
nacional recebeu a homenagem das mãos 
do presidente da arpen/CE, jaime araripe. 

Cleomadson abreu Figueiredo Barbosa, que 
classificou os homenageados na ocasião 
como ‘amigos do Registro Civil’. “o arion 
foi uma das pessoas que recebeu essa ho-
menagem pelo trabalho desempenhado de 
engrandecimento, celeridade e desenvolvi-
mento dos registradores civis ao redor do 
Brasil”, destacou Barbosa.

Para Cavalheiro júnior, as homenagens 
demonstram que a arpen-Brasil está tra-
balhando cada vez mais no caminho certo. 
“Fiquei muito feliz por ter recebido home-
nagem tanto da arpen/CE quanto da ar-
pen/al. Isso mostra que a nossa categoria 
está unida e que estamos conseguindo 
agregar os colegas, buscar novas conquis-
tas e fortalecer o Registro Civil nacional. 
somente juntos somos fortes”, enfatizou o 
presidente da arpen-Brasil.

“É o reconhecimento do 
Registro Civil do Ceará ao 

trabalho que a arpen-Brasil, 
capitaneada por ele [arion], 

vem desenvolvendo na defesa 
da classe, além de reafirmar 
a unidade em torno de um 

objetivo comum” 

Jaime Araripe, 
presidenta da Arpen/CE

“o arion foi uma das pessoas 
que recebeu essa homenagem 
pelo trabalho desempenhado 

de engrandecimento, 
celeridade e desenvolvimento 

dos registradores civis ao redor 
do Brasil” 

Cleomadson Abreu Figueiredo Barbosa, 
presidente da Arpen/AL

Presidente da da Arpen-Brasil, Arion Cavalheiro Júnior, recebeu 
homenagem das mãos do presidente da Arpen/CE, Jaime Araripe, 
durante evento em Fortaleza (CE)

Placa recebida pelo presidente da Arpen-
Brasil durante homenagem em Maceió (AL)
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Ministro Humberto Martins enalteceu o papel dos cartórios ao 
ser homenageado em solenidade: “trabalho relevante prestado à 
sociedade”

Notários, registradores e integrantes do Poder Judiciário 
compareceram à solenidade que homenageou o corregedor 
nacional de Justiça,ministro Humberto Martins

Arpen-Brasil homenageia ministro
Humberto Martins durante solenidade

“É um serviço público de 
qualidade feito com muita 
segurança. Desde o nosso 

nascimento até a nossa 
identificação em razão do 

serviço da pessoa do registro 
civil público natural” 

Humberto Martins, 
corregedor nacional de Justiça

o corregedor nacional de justiça, ministro 
Humberto martins, foi homenageado no 
último dia 22 de dezembro durante evento 
de confraternização da associação dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais do Estado 
de alagoas (arpen/al).

Durante o seu discurso, o presidente da 
arpen-Brasil e do Instituto de Registro Civil 
de Pessoas Naturais do Paraná (Irpen/PR), 
arion toledo Cavalheiro júnior, destacou o 
trabalho desempenhado pelo ministro Hum-
berto martins.

“antes de ocupar a corregedoria, ele já 
se mostrava com um coração de registrador 
civil. No discurso de abertura em um evento 

que estivemos no Recife, nos tratou de for-
ma diferenciada, com muito carinho e muita 
atenção. lembro que ele disse que para que 
todos os registradores civis pudessem cum-
prir o Provimento 74, se comprometia em 
dar sustentabilidade ao registrador civil para 
que atendesse ao Provimento”, comentou 
Cavalheiro júnior. 

ao agradecer a homenagem, o ministro 
Humberto martins disse que era um prazer 
ser homenageado pelos Cartórios de Regis-
tro Civil do Brasil e de alagoas, que desem-
penham um serviço de qualidade em favor 
da cidadania.

“Nós, alagoanos, temos um sentimen-
to muito grande que é o de gratidão. sou 
filho de um promotor de justiça. acompa-
nhei de perto nas cidades do interior, em 
Quebrangulo, arapiraca, maceió, o trabalho 
relevante que o cartório presta à sociedade 
e, sobretudo, à cidadania. É um serviço pú-
blico de qualidade feito com muita seguran-
ça. Desde o nosso nascimento até a nossa 
identificação em razão do serviço da pessoa 
do registro civil público natural”, afirmou o 
corregedor.

“o ministro e o desembargador são ape-
nas instrumentos do poder. o proprietário 
do poder é o cidadão. Esse sim merece o 
reconhecimento”, complementou o minis-

tro, que foi aplaudido com entusiasmo pelos 
presentes. 

além de diversos notários e registradores e 
do ministro Humberto martins, também esti-
veram presentes na solenidade representan-
do o Poder judiciário os desembargadores 
do tribunal de justiça do Estado de alagoas 
Fernando tourinho, Celyrio adamastor e or-
lando Rocha, os juízes josé Cícero, jerônimo 
Roberto, andré Gêda e a juíza ana Florinda. 

já o governador do Estado de alagoas, 
Renan Filho, foi representado pelo secretário 
estadual da saúde, Christian teixeira.

“antes de ocupar a 
Corregedoria, ele [ministro] já 
se mostrava com um coração 

de registrador civil. No discurso 
de abertura em um evento que 
estivemos no Recife, nos tratou 

de forma diferenciada, com 
muito carinho e muita atenção.” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

CoRREGEDoR NaCIoNal DE justIça RECEBEu PlaCa Com sua CERtIDão DE NasCImENto 
DuRaNtE ENCoNtRo EstaDual DE REGIstRaDoREs CIvIs Em maCEIó (al)

NaCIoNal
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único Cartório de Registro Civil do Paraná 
a se inscrever no 14º Prêmio de Qualidade 
total (PQta), realizado pela associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (anoreg/
BR), o serviço Distrital do Boqueirão do Foro 
Central da Comarca da Região metropolita-
na de Curitiba, capital do Paraná, foi premia-
do com o selo Diamante, premiação máxi-

Registro Civil do Boqueirão conquista
Selo Diamante no PQTA 2018
sEGuNDo a REGIstRaDoRa môNICa Dalla vECCHIa, o REGIstRo CIvIl PaRaNaENsE 
PossuI EXCElêNCIa E QualIDaDE, mEsmo Com toDas as DIFICulDaDEs ENFRENtaDas

PREmIação

“o que me chamou bastante 
atenção também é a presença 

maciça dos associados da 
anoreg/BR aqui. sendo membro 
do judiciário, reputo de extrema 
importância estar aqui ouvindo 

as ideias que surgem” 

Fábio Haick Dalla Vecchia, 
desembargador do Tribunal 

de Justiça do Paraná

“Nós tivemos 25 unidades 
federativas participando 

do Prêmio, e temos como 
meta para o próximo ano 
atingir 100% das unidades 

federativas, para que todo o 
Brasil esteja no PQta” 

Maria Aparecida 
Bianchin Pacheco, 

coordenadora do PQTA

Autoridades de diversos setores da sociedade estiveram presentes na cerimônia de entrega do Prêmio de Qualidade Total da Anoreg/BR

ma conferida a um cartório por excelência 
de gestão e qualidade no atendimento.

a cerimônia aconteceu na noite de 14 
de novembro, no hotel unique, localizado 
nos jardins, bairro nobre da capital paulista 
e encerrou as atividades do XX Congresso 
Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, 
na cidade de são Paulo.

De acordo com a titular do serviço Distri-
tal do Boqueirão, mônica maria Guimarães 
de macedo Dalla vecchia, o prêmio de-
monstra que o Cartório atendeu aos requi-
sitos de excelência e qualidade na gestão 
organizacional da serventia.

“aplicando uma política de melhores 
práticas, aumentamos a satisfação e fide-
lização dos usuários dos nossos serviços, 
melhorando a imagem institucional da ca-
tegoria e fortalecendo a credibilidade da 
serventia perante a comunidade local, com 
ganhos significativos em eficiência nos pro-
cessos internos e na qualidade dos serviços 
prestados. atendemos aos requisitos de 
excelência e qualidade na gestão organi-

zacional da nossa serventia e, também, na 
prestação de serviços aos nossos usuários”, 
afirma a registradora civil. 

ainda de acordo com a delegatária, é im-
portante ter o reconhecimento da anoreg/BR 
em relação ao serviço extrajudicial praticado 
no Estado do Paraná. “acredito que todas as 
serventias deveriam pelo menos se inscrever 
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para mostrar que o Registro Civil paranaen-
se possui excelência e qualidade, mesmo 
com todas as dificuldades enfrentadas por 
nós, registradores civis”, aponta mônica. 

Dentre as qualidades do Registro Civil no 
Estado, a registradora destacou que essa 
natureza sempre foi conhecida por ter um 
dos menores índices de sub-registros do 
País. Recentemente, com a ajuda e incen-
tivo do Irpen, firmou-se um convênio com 
a prefeitura municipal de Curitiba para o 
plantão presencial de óbitos, com a parti-
cipação de todas as serventias. 

além disso, a maioria das maternidades 
possui unidade interligada de Registro Civil, 
para evitar a evasão do registro de nasci-
mento. também há o projeto de Casamen-
to Coletivo - Dia do Sim -, para regulariza-
ção de estado civil de centenas de casais.

a registradora mônica Dalla vecchia 
ainda teve a felicidade de receber o selo 
Diamante das mãos do marido, o desem-
bargador do tribunal de justiça do Paraná 
(tj/PR) Fábio Haick Dalla vecchia, durante 
premiação do PQta. o magistrado aprovei-
tou para elogiar o XX Congresso Brasileiro 
de Direito Notarial e de Registro. 

“Para nós é muito importante estarmos 
presenciando as discussões, as ideias que 
surgem no direito notarial e registral. a re-
levância disso para nós é uma fomentação 
do estudo disso no Paraná. achei de muita 
relevância o tema a respeito da inteligên-
cia artificial que nós temos que nos inteirar 
e estudar e entender melhor na área dos 
direitos notariais e registrais. o que me 
chamou bastante atenção também é a pre-
sença maciça dos associados da anoreg/
BR aqui. Isso demonstra a busca pelo co-

nhecimento. Buscar entender o que se está 
discutindo atualmente. sendo membro do 
judiciário, reputo de extrema importância 
estar aqui ouvindo as ideias que surgem”, 
ressalta o desembargador. 

além do serviço Distrital do Boqueirão, 
outros três cartórios do Paraná foram pre-
miados no PQta. Enquanto o 1º serviço 
de Registro de Imóveis da Comarca de 
londrina venceu na categoria Diamante, o 
serviço de Registro de Imóveis de Pinhais 
foi agraciado com o prêmio ouro. uma 
menção honrosa também foi prestada ao 
Cartório de Registro de Imóveis de santa 
Isabel do Ivaí. 

Nesta edição, o PQta bateu recorde no 
número de inscritos e premiados: foram 
201 cartórios inscritos e 181 premiados. “o 
PQta é muito importante para a atividade 
notarial e de registro porque é um Prêmio 
que estimula nossos colegas ao aperfeiçoa-
mento e melhor gerenciamento das serven-
tias, o que reflete em benefício do usuário 
e da população. E o recorde no número de 
inscritos e premiados é uma felicidade para 
todos nós”, afirmou o presidente da ano-
reg/BR, Claudio marçal Freire.

ao todo, 77 cartórios foram premiados 
na categoria Diamante, 45 na categoria 
ouro, 40 na categoria Prata, 14 na Bronze 
e quatro foram condecorados com a men-
ção honrosa. o Estado de são Paulo, que 

“o PQta é muito importante 
para a atividade notarial e de 
registro, porque é um Prêmio 
que estimula nossos colegas 

ao aperfeiçoamento e melhor 
gerenciamento das serventias” 

Claudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

“o Prêmio de Qualidade 
total da anoreg/BR é 

muito importante porque 
conseguimos mostrar que os 
cartórios prestam um serviço 

de excelência. Não só a 
premiação, mas a preparação e 
o treinamento dos cartórios são 

muito importantes” 

Giselle de Oliveira Barros, 
presidente da Anoreg/SP

A registradora Mônica Dalla Vecchia ao 
lado do marido, o desembargador do 
Tribunal de Justiça do Paraná Fábio Haick 
Dalla Vecchia, durante premiação do PQTA

“atendemos aos requisitos 
de excelência e qualidade 

na gestão organizacional da 
nossa serventia e, também, 
na prestação de serviços aos 

nossos usuários” 

Mônica Dalla Vecchia,
 titular do serviço Distrital do Boqueirão 
do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba-PR

liderou a premiação total, foi seguido por 
Goiás, com 27 representantes, mato Gros-
so, com 26 serventias ganhadoras, e santa 
Catarina, com 16.

“É uma satisfação enorme conduzir esse 
Prêmio e constatar que em todas as regiões 
do País temos cartórios sendo premiados. 
Nós tivemos 25 unidades federativas par-
ticipando do Prêmio, e temos como meta 
para o próximo ano atingir 100% das uni-
dades federativas, para que todo o Brasil 
esteja no PQta”, opinou a diretora de qua-
lidade da anoreg/BR e coordenadora do 
PQta, maria aparecida Bianchin Pacheco.

“o Prêmio de Qualidade total da ano-
reg/BR é muito importante, porque conse-
guimos mostrar que os cartórios prestam 
um serviço de excelência. Não só a pre-
miação, mas a preparação e o treinamento 
são muito importantes para que possamos 
alavancar os serviços das serventias, que já 
são muito bons, mas que podem sempre 
melhorar”, comentou também a presidente 
da associação de Notários e Registradores 
de são Paulo (anoreg/sP), Giselle de olivei-
ra Barros.
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Socioafetividade
Provimento nº 63/ 2017/ CNJ
inquietações e polêmicas

oPINIão

Por Fernando Abreu da Costa Júnior

Fernando Abreu 
da Costa Júnior é 
assessor jurídico 
do Irpen/PR

“ao se deparar com a pretensão 
de reconhecimento de 

paternidade ou de maternidade 
socioafetiva, o oficial deverá 

analisar se há parentesco, e em 
que grau, entre o reconhecente 

e o reconhecido”

o RCPN registra atos da vida civil e deve 
evoluir com a sociedade, o mundo está 
mudando muito rápido, o desafio é acom-
panhar essas mudanças de forma respon-
sável, sem perder a qualidade no serviço.

a atuação do extrajudicial pressupõe au-
sência de conflito, o caso da socioafetivida-
de muitas vezes está ligado à multiparenta-
lidade; o RCPN deve evitar a todo custo que 
se perpetre adoção à brasileira ou vilipêndio 
à fila da adoção; há pressupostos aponta-
dos no provimento 63/2017/CNj que obri-

gatoriamente haverão que ser respeitados 
pelo agente delegado sob pena de cometer 
ilegalidade. Há cuidados a serem tomados, 
entrevistas a serem procedidas, explicações 
a serem dadas. Insofismavelmente a atua-
ção do oficial registrador civil das pessoas 
naturais longe de ser simples e automática, 
é complexa e exige alto grau de indagações 
e de responsabilidades a serem assumidas.

ao se deparar com a pretensão de reco-
nhecimento de paternidade ou de materni-
dade socioafetiva, o oficial deverá analisar 
se há parentesco, e em que grau, entre o 
reconhecente e o reconhecido; deverá ve-
rificar se o reconhecente tem mais de 18 
anos; se entre reconhecente e reconhecido 
há diferença de idade de 16 anos; se o reco-
nhecido tem ou não pais registrais; se estes 
concordaram ou não com o reconhecimen-
to; deverá analisar a idade do reconhecido, 
se tem menos de 12 anos, se tem de 12 a 
18 anos, ou mais de 18 anos, dentre ou-
tras verificações de caráter objetivo. 

Todavia, há a aferição da afetivi-
dade que também haverá que ser 

procedida, e esta é essencialmente 
subjetiva, o que torna a percepção muito 
mais difícil e trabalhosa. Por exemplo, terá 
o oficial que ter o tirocínio de constatar que 
se a criança reside com os pais registrais 
em um bairro modesto de Curitiba, como 
conceber que exista afetividade entre ela 
e os pais que se pretendem socioafetivos 
e que residem num bairro elegante de são 
Paulo; sendo que os pais socioafetivos nem 
ao menos conhecem o bairro simples de 
Curitiba onde a família da criança e ela re-
sidem? Há um indício veemente de fraude, 
porém, essa compreensão somente se po-
derá atingir com as entrevistas que deverão 
ser procedidas pelo agente delegado.

Não estaria pretensão de paternidade ou 
maternidade socioafetiva maquiando a ver-
dadeira intenção de perpetrar uma adoção 
a brasileira, ou de burlar a fila da adoção?

outro exemplo que se configura numa si-
tuação corriqueira é a daquele pretenso pai 
socioafetivo que conhece uma mulher que 
é mãe registral de uma criança que ele mal 
conhece, criança esta que não possui pai 
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registral, e o rapaz, inebriado pela paixão 
que a moça lhe desperta, pretende assumir 
como pai socioafetivo da criança para com 
a qual ele não guarda afeto algum.

Impossível, nesse exato momento, que 
se perpetre a paternidade socioafetiva, pois 
que ausente a afetividade; com o passar do 
tempo a afetividade entre ambos poderá, 
sem dúvida, ocorrer dando azo, somente 
então, à paternidade socioafetiva reconhe-
cida no foro extrajudicial.

Enfatize-se que há necessidade premente 
que o oficial explique, nos casos de paterni-
dade e maternidade socioafetivos, sobre as 
consequências, principalmente nas esferas 
dos direitos obrigacional e das sucessões; e 
isso tanto para o pai ou mãe socioafetivas, 
como para o reconhecido (que já tenha pos-
sibilidade de entendimento/discernimento), 
visto que tais consequências são, a bem da 
verdade, bilaterais (pais e filhos) e sinalag-
máticas (com equivalência de graus).

somente para reiterar o caso do exem-
plo já mencionado acima, naquela situação 
dos pais que se pretendem socioafetivos re-
sidentes em um bairro nobre de são Paulo 
que têm a intenção de extrajudicialmente 
serem reconhecidos como pais socioafe-
tivos de uma criança que mal conhecem 
num bairro simples de Curitiba, há premên-
cia de que se lhes explique que guardarão 
para sempre, caso sua pretensão se con-
substancie, vínculo com os pais registrais 
da criança que remanescerão com o poder 
familiar compartilhado sobre o infante, di-
ferentemente de uma adoção regular, onde 
o registro de nascimento anterior da crian-
ça é cancelado, e, consequentemente, os 
pais adotivos não guardarão vínculo algum 
com os pais biológicos.

outra situação com a qual nos deparamos 
com frequência é a dos pais socioafetivos 
que demonstram interesse em sê-lo na esfe-
ra extrajudicial em relação a uma criança que 
acaba de nascer. Como poderia nesse caso 
haver uma socioafetividade? Pessoalmente 
não vejo como isso poderia acontecer.

outra questão conflituosa é a de se esta-
belecer se há ou não a necessidade de que 
os pais registrais assinem concordando com 

o reconhecimento socioafetivo de reconhe-
cido que conte com 18 anos ou mais. Com 
fulcro no § 3º do art. 11 do Provimento n. 
63/2017/CNj, in fine, expressa: “(...)deven-
do o registrador colher a assinatura do pai 
e da mãe do reconhecido, caso este seja 
menor” considero, como opinião pessoal, 
que, mutatis mutandis, ou seja, caso o re-
conhecido seja maior de 18 anos o registra-
dor não precisará colher a assinatura de seu 
pai registral e de sua mãe registral. visto 
ser polêmico esse cenário, aconselho que, 
se possível, colha-se a assinatura de pai e 
mãe registrais. 

também se configura numa questão 
controversa a hipótese em que pai ou mãe 
registrais tenham falecido, ou seja, impossí-
vel a manifestação válida de ambos no caso 
de filho (reconhecido) menor de 18 anos; 
mas essa é uma exigência do artigo 11, §5º 
para que possa se dar o reconhecimento 
de paternidade socioafetivo ou de mater-
nidade socioafetiva, por conseguinte, no 
caso em que pai ou mãe registrais estejam 
mortos ou em lugar incerto ou não sabido, 
em meu entender, impossível efetuar tal re-
conhecimento na esfera extrajudicial.

Nesse artigo que ora escrevo, gostaria de 
dar ênfase especial à celeuma que enten-
do como a mais significativa, qual seja, a 
que envolve o artigo 14 do Provimento n. 
63/2017/CNj, que reza:
art. 14. o reconhecimento da paternida-
de ou maternidade socioafetiva somente 
poderá ser realizado de forma unilateral 
e não implicará o registro de mais de dois 
pais e de duas mães no campo FIlIação 
no assento de nascimento. (Grifo nosso)

Em direito de família, a expressão “unila-
teral” significa paterno ou materno; isso é 
consenso, ou seja, não há polêmica alguma 
a respeito disso.

o problema surge quando da interpreta-
ção do termo unilateral em sua inserção no 
contexto do dispositivo acima transcrito.

Procurarei sumariar a polêmica existente:
I. a aRPEN/BRasIl1 em “nota de esclareci-
mento” expressou: 
“o citado art. 14 do provimento estabelece, 
ainda, que o reconhecimento de paterni-
dade socioafetiva deve ser feito de forma 
unilateral, ou seja, não é possível fazê
-lo simultaneamente de pai e mãe, (...)
(...) para terem o reconhecimento de 
um pai e uma mãe socioafetivo, for-
mando a multiparentalidade, deverá o 
registrador civil realizar dois atos, um 
para o pai socioafetivo e outro para a 
mãe socioafetiva.”(Grifo nosso)
II. Pois bem, o tempo se passou e, re-
centemente, o CNj no PP0003325-
80.2018.2.00.0000 assim DECIDIu:

“(...)

a adoção do termo “unilateral” se revelou 
necessária e adequada na medida em que 
o Provimento buscou promover o reconhe-
cimento voluntário da paternidade ou ma-
ternidade socioafetiva de um modo menos 
burocrático, ante o princípio a igualdade 
jurídica e de filiação, sem, com isso, abrir 
mão da reserva á segurança jurídica e sem 
possibilitar a subversão do procedimento 
criado, não conferindo espaço para a práti-
ca de atos tendentes a propiciar uma “ado-
ção à brasileira”.

Dessa forma, o termo unilateral presente 
no art. 14 do Provimento 64/2017-CNj li-
mita o oficial de registro civil das pes-
soas naturais a anotar apenas pai ou 
mãe socioafetivos, não possibilitando o 
registro de ambos aos mesmo tempo.

ante o exposto, para fins de uniformi-
zação e adoção de interpretação do 
Provimento 63/2017-CNj, oficie-se às Cor-
regedorias-Gerais da justiça dos Estados e 
do Distrito Federal e territórios para ciência 
do entendimento adotado pela Corregedo-
ria Nacional de justiças quanto ao art. 14 
do referido Provimento.

após, arquive-se o presente feito
Intimem-se
Brasília, 18 de julho de 2018.”
Como corolário, em relação à melhor 

interpretação que se deva dar ao art. 14, 
a bem da verdade o CNj uniformizou a 
interpretação a ser dada ao termo “uni-
lateral” de modo a evitar a adoção à bra-
sileira, em sua decisão pontuou que só 
haverá o reconhecimento da maternidade 
socioafetiva, ou somente poderá haver o 
reconhecimento da paternidade socioa-
fetiva, é assim, reitere-se ainda uma vez, 
que doravante haverá o registrador civil 
das pessoas naturais que interpretar o ter-
mo “unilateral” inserto no art. 14 do Pro-
vimento n. 63/2017/CNj.

“Há necessidade premente que 
o oficial explique, nos casos 

de paternidade e maternidade 
socioafetivos, sobre as 

consequências, principalmente 
nas esferas dos direitos 

obrigacional e das sucessões”

“outra questão conflituosa é a 
de se estabelecer se há ou não 
a necessidade de que os pais 

registrais assinem concordando 
com o reconhecimento 

socioafetivo de reconhecido que 
conte com 18 anos ou mais”

1Corroborada e alicerçada pelo entendimento do Dr. 
márcio Evangelista (juiz auxiliar da Corregedoria Na-
cional – CNj e que redigiu o provimento n.63/2017/
CNj), consoante pude confirmar pessoalmente em pa-
lestra que proferi em Belém do Pará em época próxima 
à edição do Provimento em apreço
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CNJ publica Provimento nº 77/2018 
NoRmatIva DIsPõE soBRE a 
DEsIGNação DE INtERINos Em 
uNIDaDEs EXtRajuDICIaIs

Provimento nº 77, 
de 07 de novembro de 2018

Dispõe sobre a designação de responsável 
interino pelo expediente

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTI-
ÇA, usando de suas atribuições constitucio-
nais, legais e regimentais,

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e de normatização do Poder Judiciário dos 
atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, 
§ 4º,´I, II e III, da Constituição Federal de 
1988);

CONSIDERANDO a competência do Poder 
Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudi-
ciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, 
da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência da Cor-
regedoria Nacional de Justiça de expedir 
provimentos e outros atos normativos des-
tinados ao aperfeiçoamento das atividades 
dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos serviços 
extrajudiciais de cumprir as normas técnicas 
estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 
e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro 
de 1994);

CONSIDERANDO as Metas Nacionais do 
Serviço Extrajudicial de n. 13º, 14º, 15º e 
16º do ano de 2017 da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça;

CONSIDERANDO a necessidade de pro-
porcionar a melhor prestação de serviço e 
corrigir as distorções em busca da modici-
dade dos emolumentos, da produtividade, 
da economicidade, da moralidade e da pro-
porcionalidade na prestação dos serviços 
extrajudiciais;

CONSIDERANDO que os princípios cons-
titucionais da moralidade, da legalidade e 
da probidade devem orientar todos os atos 
administrativos, em especial aqueles que 
emanam do Poder Judiciário, bem como 
o disposto na Resolução nº 156, de 08 de 
agosto de 2012, do Conselho Nacional de 
Justiça.

CONSIDERANDO a decisão tomada pelo 
Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4140 e 
pelo Plenário do Conselho Nacional de Jus-
tiça no Pedido de Providências nº 0005387-
69.2013.2.00.0000;

CONSIDERANDO o que consta do 
Pedido de Providencias nº 0006070-
33.2018.2.00.0000.

CONSIDERANDO os princípios da supre-
macia do interesse público, da eficiência, da 
continuidade do serviço público e da segu-
rança jurídica,

RESOLVE:

Art. 1º Dispor sobre a designação de res-
ponsável interino pelo expediente de ser-
ventias extrajudiciais vagas.

Art. 2º Declarada a vacância de serventia 
extrajudicial, as corregedorias de justiça dos 
Estados e do Distrito Federal designarão o 
substituto mais antigo para responder inte-
rinamente pelo expediente.

§1º A designação deverá recair no substitu-
to mais antigo que exerça a substituição no 
momento da declaração da vacância.

§2º A designação de substituto para res-
ponder interinamente pelo expediente não 
poderá recair sobre parentes até o terceiro 
grau do antigo delegatário ou de magistra-
dos do tribunal local.

Art. 3º A designação de substituto para res-

ponder interinamente pelo expediente não 
poderá recair sobre pessoa condenada em 
decisão com trânsito em julgado ou profe-
rida por órgão jurisdicional colegiado, nas 
seguintes hipóteses:

I atos de improbidade administrativa;

II crimes:

a) contra a administração pública;

b) contra a incolumidade pública;

c) contra a fé pública;

d) hediondos;

e) praticados por organização criminosa, 
quadrilha ou bando;

f) de redução de pessoa à condição análo-
ga à de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultação de bens, direi-
tos e valores.

§ 1º Na mesma proibição dos incisos I e II 
deste artigo, incide aquele que:

a) praticou ato que acarretou a perda do 
cargo ou emprego público;

b) foi excluído do exercício da profissão por 
decisão judicial ou administrativa do ór-
gão profissional competente;

c) teve suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável que confi-
gure ato doloso de improbidade adminis-
trativa, por decisão irrecorrível do órgão 
competente.

e) perdeu a delegação por decisão judicial 
ou administrativa.

Art. 4º Não se aplicam as vedações do art. 
3º, inciso II, ao crime culposo ou considera-
do de menor potencial ofensivo.
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CNJ publica Provimento nº 78/2018 
tEXto DIsPõE soBRE a ComPatIBIlIDaDE Da 
atIvIDaDE NotaRIal E DE REGIstRo Com o 
EXERCÍCIo sImultâNEo DE maNDato ElEtIvo

Provimento nº 78, de 07 de novembro de 2018

Dispõe sobre a compatibilidade da atividade notarial e de registro com o exercício simultâ-
neode mandato eletivo e dá outras providências.

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições constitucionais, 
legais e regimentais e

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normalização do Poder Judiciário dos atos 
praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4°,1, li e Ili, da Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudiciais 
(arts. 103-B, § 4°, 1 e Ili, e 236, § 1°, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provi-
mentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços 
extrajudiciais (art. 8°, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos serviços extrajudiciais de cumprir as normas técnicas es-
tabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência, da con-
tinuidade do serviço público e da segurança jurídica;

CONSIDERANDO a decisão cautelar tomada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal 
Federal nos autos da ADI 1.531;

CONSIDERANDO a necessidade de se garantir o pleno exercício dos direitos políticos e 
aqueles inerentes á cidadania de notários e registradores;

RESOLVE:

Art. 1° – O notário e/ou registrador que desejarem exercer mandato eletivo deverão se 
afastar do exercício do serviço público delegado desde a sua diplomação.

§ 1° O notário e/ou registrador poderão exercer, cumulativamente, a vereança com a ativi-
dade notarial e/ou de registro, havendo compatibilidade de horários, e nos demais tipos de 
mandatos eletivos deverão se afastar da atividade segundo os termos do caput.

§ 2° No caso de haver a necessidade de o notário e/ou registrador se afastarem para o 
exercício de mandato eletivo, a atividade será conduzida pelo escrevente substituto com a 
designação contemplada pelo art. 20, § 5°, da Lei Federal nº 8.935/1994.

§ 3° O notário e/ou o registrador que exercerem mandato eletivo terão o direito á percepção 
integral dos emolumentos gerados em decorrência da atividade notarial e/ou registrai que 
lhe foi delegada.

Art. 2° Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo válidos 
os atos editados pelas corregedorias de justiça no que forem compatíveis.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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Art. 5º Não havendo substituto que atenda 
aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, 
a corregedoria de justiça designará interina-
mente, como responsável pelo expediente, 
delegatário em exercício no mesmo municí-
pio ou no município contíguo que detenha 
uma das atribuições do serviço vago.

§1º Não havendo delegatário no mesmo 
município ou no município contíguo que de-
tenha uma das atribuições do serviço vago, 
a corregedoria de justiça designará interina-
mente, como responsável pelo expediente, 
substituto de outra serventia bacharel em 
direito com no mínimo 10 (dez) anos de 
exercício em serviço notarial ou registral.

§2º A designação de substituto para res-
ponder interinamente pelo expediente será 
precedida de consulta ao juiz corregedor 
permanente competente pela fiscalização 
da serventia extrajudicial vaga.

Art. 6º A designação do substituto para res-
ponder interinamente pelo expediente deverá 
ser revogada se for constatado, em procedi-
mento administrativo, o não repasse ao tribu-
nal de justiça do excedente a 90,25% dos sub-
sídios de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Art. 7º Os casos omissos serão decididos 
pela corregedoria de justiça local e deverão 
ser comunicados à Corregedoria Nacional 
de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 8º Os tribunais deverão adequar as 
designações dos atuais interinos às regras 
deste provimento em até 90 dias.

Art. 9º Este provimento entrará em vigor na 
data de sua publicação.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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CNJ publica Provimento nº 79/2018 
tEXto DIsPõE soBRE a PolÍtICa NaCIoNal DE mEtas Do sERvIço EXtRajuDICIal

Provimento nº 79, 08 de novembro de 2018

Dispõe sobre a política institucional de Metas Nacionais do Serviço 
Extrajudicial e dá outras providências.

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais e

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder 
Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, §4º, I, II e 
III, da Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciá rio de fiscalizar os 
serviços notariais e de registro (arts. 103-B, §4º, r e III , e 236 , § 1 º, 
da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência do Corregedor Nacional de Justiça 
de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aper-
feiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro (art. 8°, 
X, do Regimento Interno do Conselho N aciona l de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos notários e registradores de cumprir 
as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38, 
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO os princípios de gestão participativa e democrática 
na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário previstos na 
Resolução nº 22 1, de IO de maio de 2016;

CONSIDERANDO a necessidade do estabelecimento de metas nacio-
nais de qualidade para o serviço extrajudicial, a fim de tomá-lo mais 
eficiente e moderno;

CONSIDERANDO a realização, em 2017, do 1º Encontro Nacional 
de Corregedores do Serviço Extrajudicial para fins de estabelecimen-
to das Metas,

RESOLVE

Art. 1º Instituir, na forma deste Provimento, no âmbito da Corregedo-
ria Nacional de Justiça, a política institucional de Metas Nacionais do 
Serviço Extrajudicial, a fim de proporcionar mais eficiência e qualidade 
à atividade notarial e registrai brasileira.

Art. 2° As Metas Nacionais do Serviço Extrajudicial serão anuais e 
definidas, no ano anterior ao cumprimento, no Encontro Nacional de 
Corregedores do Serviço Extrajudicial a ser realizado em local e data 
definidos pela Corregedoria Nacional de Justiça.
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Conselho Nacional de Justiça 
Corregedoria Nacional de Justiça
Gabinete da Corregedoria

§1° A presidência do Encontro Nacional de Corregedores do Serviço 
Extrajudicial será exercida pelo Corregedor Nacional de Justiça, o qual 
poderá ser substituído por Conselheiro por ele designado.

§2° A coordenação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade de um 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça.

§3º O Corregedor Nacional de Justiça designará, por portaria, grupo 
de trabalho para auxiliar nos atos preparatórios e de organização do 
encontro.

Art. 3º Cabe à Corregedoria Nacional de Justiça definir as Metas Na-
cionais do Serviço Extrajudicial a serem cumpridas no exercício seguin-
te por todas as Corregedorias de Justiça dos Estados.

Parágrafo único: as Corregedorias de Justiça de cada Estado pode-
rão apresentar à Corregedoria Nacional de Justiça, até o dia 31 de 
junho de cada ano, propostas de Metas Nacionais para o Serviço 
Extrajudicial.

Art. 4° O cumprimento das Metas Nacionais do Serviço Extrajudicial 
será aferido pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio de inspe-
ções e/ou comunicação oficial do órgão correcional local.

§1° A Meta Nacional somente será considerada aferida após seu cum-
primento por todas as Corregedorias locais.

§2º O cumprimento total ou parcial das Metas Nacionais será publica-
do no portal da Corregedoria Nacional de Justiça.

§3º Em caso de descumprimento de alguma das Metas Nacionais 
estabelecidas pela Corregedoria Nacional de Justiça, será instaurado 
pedido de providências a fim de acompanhar o cumprimento.

§4° Havendo cumprimento integral das Metas Nacionais, a Corre-
gedoria local será agraciada com Certificado de Eficiência do Seviço 
Extrajudicial.

Art. 5° Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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CNJ publica Provimento nº 81/2018 
tEXto DIsPõE soBRE a RENDa mÍNIma Do REGIstRaDoR CIvIl DE PEssoas NatuRaIs

Provimento nº 81, de 06 de dezembro de 2018.
 
Dispõe sobre a Renda Mínima do Registrador Civil de Pessoas Naturais.
 
O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
 
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização do Poder 
Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art. 103-B, § 4º, I, II e 
III, da Constituição Federal de 1988);
 
CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os 
serviços extrajudiciais (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Cons-
tituição Federal);
 
CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça 
de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aper-
feiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);
 
CONSIDERANDO a obrigação dos serviços extrajudiciais de cumprir 
as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 
da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);
 
CONSIDERANDO a exigência legal de existência de, no mínimo, 
um registrador civil de pessoas naturais em cada sede municipal, 
sendo que naqueles municípios de significativa extensão territorial, 
em cada sede distrital deve existir também ao menos um registrador 
civil das pessoas naturais. (art. 44, §§ 2º e 3º da Lei n. 8.935, de 18 
de novembro de 1994);
 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar a melhor prestação 
de serviço à população, de garantir a presença do serviço registral 
de pessoas naturais em todos os locais exigidos por lei, bem como 
de garantir a economicidade, a moralidade e a proporcionalidade na 
remuneração dos registradores civis de pessoas naturais, considerando 
a existência de delegatários e de interinos no exercício da titularidade 
das Serventias Extrajudiciais de Registro de Pessoas Naturais;
 
CONSIDERANDO a existência de fundos financeiros criados nos Esta-
dos e vinculados aos Tribunais de Justiça que realizam a complemen-
tação de renda dos registradores de pessoas naturais, garantindo uma 
renda mínima para viabilizar a manutenção do serviço à população em 
todos os locais exigidos legalmente;
 
CONSIDERANDO a necessidade de preservação do equilíbrio atua-
rial, econômico e financeiro dos fundos financeiros que garantem a 
complementação de renda dos registradores de pessoas naturais;
 
CONSIDERANDO o que foi decidido no âmbito do Pedido de Provi-
dencias nº 0002006-77.2018.2.00.0000.

juRÍDICo

CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, 
da eficiência, da continuidade do serviço público e da segurança 
jurídica,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Dispor sobre a renda mínima dos registradores de pessoas 
naturais.
 
Art. 2º Os Tribunais de Justiça devem estabelecer uma renda mínima 
para os registradores de pessoas naturais com a finalidade de garantir 
a presença do respectivo serviço registral em toda sede de municipal e 
nas sedes distritais dos municípios de significativa extensão territorial 
assim considerado pelo poder delegante.
 
Parágrafo Único. A renda mínima é garantida através do pagamento, 
ao delegatário ou ao interino que exerce a titularidade da serventia de 
Registro de Pessoas Naturais, do valor necessário para que a receita do 
serviço registral de pessoas naturais atinja o valor mínimo da receita 
estipulado por ato próprio do tribunal.
 
Art. 3º Além de outras fontes de recursos, devem ser utilizadas para 
o pagamento da renda mínima a que se refere o artigo anterior, 
as receitas originadas do recolhimento, efetuado pelos interinos de 
qualquer serventia extrajudicial, aos tribunais ou aos respectivos fun-
dos financeiros, relativamente aos valores excedentes a 90,25% do 
teto constitucional.
 
Art. 4º O valor da renda mínima do interino que exerce a titularidade 
da serventia de Registro de Pessoas Naturais não poderá ser inferior à 
50% da renda mínima do delegatário.
 
Parágrafo Único. O valor da renda mínima poderá ser majorado ou 
reduzido para manter o equilíbrio financeiro do fundo responsável pelo 
seu pagamento.
 
Art. 5º O delegatário ou interino que exerce a titularidade da serventia 
de Registro de Pessoas Naturais, quando estiver exercendo a titulari-
dade de mais de uma serventia, não poderá receber renda mínima que 
exceda, globalmente, 90,25% do teto constitucional.
 
Art. 6º Os tribunais deverão instituir ou adequar a renda mínima Re-
gistrador de Pessoas Naturais conforme as regras deste provimento 
em até 90 dias.
 
Art. 7º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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