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Tecnologia que aproxima
A última edição da Revista do Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Es-
tado do Paraná (Irpen/PR) marca o fim de um ano cheio de desafios, mas também 
cheio de oportunidades. Oportunidade de nos reinventarmos e nos desenvolver-
mos ainda mais, sobretudo para que serviços essenciais, como os prestados pelo 
Registro Civil, não deixassem de chegar a toda a sociedade brasileira.

No ano em que o distanciamento social se tornou palavra de ordem, lançamos 
mão da tecnologia para suprir a necessidade de proximidade. O atendimento a 
distância, assim como o aumento da digitalização dos serviços prestados, facilita-
do pelas centrais eletrônicas, permitiu que os atos registrais continuassem à dis-
posição da população. Além disso, as reuniões para definir os rumos da atividade 
continuaram acontecendo de forma virtual.  

Um grande evento possibilitado pela tecnologia foi o Congresso Nacional do Re-
gistro Civil (Conarci), que, realizado de forma híbrida – presencial, em Brasília (DF), 
e online -, reuniu registradores civis de todo o Brasil e contou com a presença de 
nomes de relevo do Judiciário brasileiro para debater temas como a nova Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), Ofícios da Cidadania, Agenda 2030, entre outros.

Outro destaque tecnológico foi o software “Regina”, desenvolvida pelo Irpen/PR, 
a ferramenta que dá cumprimento ao Provimento nº 74/2018 do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), que prevê padrões mínimos de tecnologia da informação 
para a segurança, integridade e disponibilidade de dados para a continuidade da 
atividade pelos serviços notariais e de registro do Brasil, surge com o objetivo de 
levar mais agilidade, simplicidade e segurança para os pequenos registradores do 
Estado. 

Com isso, encerramos este ano com a sensação de de-
ver cumprido e com a expectativa de dias melhores, com 
muito trabalho e a habitual união do Registro Civil, res-
ponsável por tantas conquistas da atividade.

Boa leitura!

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR

“Um grande evento possibilitado pela tecnologia foi 
o Congresso Nacional do Registro Civil (Conarci), que, 

realizado de forma híbrida – presencial, em Brasília (DF), e 
online -, reuniu registradores civis de todo o Brasil e contou 
com a presença de nomes de relevo do Judiciário brasileiro”



“Sem o apoio do desembarga-
dor, muitas cidades estariam 

sem referência do registro civil, 
que é o caso de Guaraqueçaba, 

cidade do litoral paranaense, 
que reabriu com o apoio do 

desembargador Aniceto” 

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

As presidentes do Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen/PR) e da Associação dos Notários e 
Registradores do Estado do Paraná (Anoreg/
PR), Elizabete Regina Vedovatto e Mônica 
Macedo Dalla Vecchia, homenagearam, no 
dia 18 de dezembro, na sede do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), o traba-
lho realizado pelo corregedor-geral da Jus-
tiça, desembargador José Augusto Gomes 
Aniceto, em prol do Registro Civil do Estado. 
Na ocasião, foi entregue certidão de nasci-
mento do magistrado em formato de placa 
de ouro, representando o Registro Civil.

Para a presidente do Instituto, a homena-
gem é um pequeno gesto de agradecimento 
pela coragem que o corregedor teve de lutar 
a favor das pequenas serventias do Estado. 
“O desembargador Aniceto fez o que nin-
guém teve coragem de fazer em vinte anos. 
É graças ao trabalho desenvolvido por ele, 
no Tribunal de Justiça, que muitos cartórios 
deficitários estão abertos hoje. Sem o apoio 
do desembargador, muitas cidades estariam 
sem referência do registro civil, que é o caso 
de Guaraqueçaba, cidade do litoral parana-
ense, que reabriu com o apoio do desem-
bargador Aniceto”. 

Na oportunidade, a presidente da Ano-
reg/PR, Mônica Macedo Dalla Vecchia, tam-
bém ressaltou que a ação realizada pelas 
associações presta homenagem para o ma-
gistrado pela justiça que ele fez em nome 
dos registradores do Estado do Paraná, que 
estavam passando por um momento muito 

difícil. “Graças a ele, mais de duzentos car-
tórios deixaram de fechar as portas, porque 
ele permitiu que nós pudéssemos entregar 
uma ajuda para esses registradores, que 
não recebiam sequer um salário mínimo por 
mês. Esse gesto acabou salvando a atividade 
do Registro Civil, que é uma das mais impor-
tantes para a cidadania da população”.

O corregedor-geral da Justiça, por sua 
vez, comentou que a homenagem feita 
pelas presidentes das entidades extraju-
diciais foi uma das mais importantes que 
já recebeu em sua carreira. “Foi realmente 
um momento muito marcante. Estou muito 
feliz e agradecido a todos, porque tivemos 
uma parceria muito importante com o Irpen. 
Eles foram fundamentais nas vitórias e nos 

êxitos da administração que nós pudemos 
alcançar. São pessoas dedicadas, qualifica-
das, muito preparadas e que se entregam 
na busca de prestar o melhor serviço a toda 
população do Paraná”. E concluiu: “acho 
o Paraná um estado privilegiado por conta 
destas pessoas tão importantes para os pa-
ranaenses, que se empenham e se dedicam 
de corpo e alma para a melhoria dos servi-
ços judiciários”.

Na ocasião, também estiveram presen-
tes a desembargadora Maria Mercis Gomes 
Aniceto, o desembargador Fábio Haick Dalla 
Vecchia e os juízes auxiliares Marcel Guima-
rães Rotoli de Macedo e Ricardo Augusto 
Reis de Macedo.

CONDECORAÇÃO TEVE COMO OBJETIVO AGRADECER O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO 
DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO EM PROL DO REGISTRO CIVIL DO ESTADO

Irpen e Anoreg/PR homenageiam 
corregedor-geral da Justiça do Paraná

INSTITUCIONAL

Encontro aconteceu na sede do TJ/PR, no dia 18 de dezembro, quando o magistrado foi 
homenageado com placa com a certidão de nascimento impressa
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“Foi realmente um momento 
muito marcante. Estou muito 

feliz e agradecido a todos, por-
que tivemos uma parceria mui-
to importante com o Irpen. Eles 
foram fundamentais nas vitórias 
e nos êxitos da administração 
que nós pudemos alcançar.” 

Desembargador José Augusto Gomes 
Aniceto, corregedor-geral da Justiça 

do Estado do Paraná

“Graças a ele [des. Aniceto], 
mais de duzentos cartórios 

deixaram de fechar as portas, 
porque ele permitiu que nós 
pudéssemos entregar uma 

ajuda para esses registradores, 
que não recebiam sequer um 

salário mínimo por mês” 

Mônica Macedo Dalla Vecchia, 
presidente da Anoreg/PR



A fim de levar mais agilidade, simplicidade 
e segurança para os pequenos registrado-
res do estado do Paraná, o Instituto do Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen/PR) desenvolveu o softwa-
re “Regina”, tendo como principal objetivo 
prestar auxílio às serventias de menor porte 
do Estado. 

O software foi elaborado para dar cum-
primento ao Provimento nº 74/2018 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A nor-
mativa prevê 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.

Com o novo sistema, as serventias de 
registro do Paraná (e de outros Estados) 
poderão gerar certidões de nascimento, 
casamento, óbito e natimorto. Além disso, 
será possível gerar minutas complementa-
res, como folha do Livro; documentos do 
processo de casamento; registro de aver-
bações; comunicados e livro protocolo. O 
software ainda terá a possibilidade de fa-
zer relatório financeiro dos emolumentos 
cobrados, realizar atos integrados à CRC-
-Nacional, para carga da base nacional, e 
ao Funarpen, para fins de ressarcimento e 
retorno do selo, além de auditoria a cada 
registro ou alteração de dados. 

Os dados da plataforma ficam hospeda-
dos em data center com infraestrutura de 
alta disponibilidade. O software pode ser 
acessado pelo link www.sistemaregina.
com.br. 

“Para o cumprimento do Provimento n. 
74 do CNJ, e considerando que as peque-
nas serventias do Paraná necessitavam de 
um auxílio, o Irpen desenvolveu esse sof-
tware para os registradores que tenham 
interesse, principalmente aqueles que de-
pendem de um rendimento mínimo do Re-
gistro Civil”, explica a presidente do Irpen, 
Elizabete Regina Vedovatto. “O sistema 
também serve para auxiliar os pequenos 
cartórios no download de selos e envio de 
relatórios ao Funarpen”, diz.

FERRAMENTA FOI ELABORADO PARA DAR CUMPRIMENTO 
AO PROVIMENTO Nº 74/2018 DO CNJ

Irpen desenvolve software “Regina” para 
pequenos cartórios de Registro Civil do Paraná

INSTITUCIONAL

Desenvolvido para plataforma web, 
o novo software exige requisitos para 
a utilização do sistema, tais como: 

1. Boa conexão com a internet (5MB);
2. Navegador Google Chrome;
3. Windows 7/10, macOS ou Linux;
4. Processador Intel i3 ou similar 
 (com 1 GHz);
5. Memória RAM de 4 GB;
6. HD de 50GB;
7. Certificado A1 ou 
 A3 padrão ICP/Brasil

Conheça o novo software Regina, 
acesse: www.sistemaregina.com.br

“Para o cumprimento do 
Provimento nº 74 do CNJ, 

e considerando que as 
pequenas serventias do Paraná 

necessitavam de um auxílio, 
o Irpen desenvolveu esse 

software para os registradores 
que tenham interesse, 

principalmente aqueles que 
dependem de um rendimento 

mínimo do Registro Civil” 

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

Com o novo sistema, as serventias de registro do Paraná (e de outros Estados) poderão 
gerar certidões de nascimento, casamento, óbito e natimorto
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Caros colegas,
O mundo passa por mudanças cada vez 

mais frequentes. A primeira revolução in-
dustrial ocorreu em 1765, no final do século 
XVIII, e teve como principal mudança a me-
canização dos meios de trabalho, substituin-
do a agricultura convencional pela Indústria.

A segunda revolução industrial, quase 
100 anos depois, ocorreu em 1870, intro-
duzindo enormes avanços tecnológicos no 
campo das indústrias, mormente no que 
tange à eletricidade, gás e petróleo.

Na segunda metade do século XX convi-
vemos com a terceira revolução industrial, 
com o surgimento de eletrônicos, telecomu-
nicações e computadores. Foi a partir dela 
que estudos relacionados a controladores 
lógicos programáveis foram inaugurados.

No entanto, nas últimas três décadas, o 
desenvolvimento das tecnologias de infor-
mação (TI) e a sua integração em processos 
de produção trouxeram benefícios a toda 
cadeia de valor. Neste cenário de evolu-
ção tecnológica observa-se a ascensão de 
um novo modelo de indústria em todo 

o mundo sob o tópico da Indústria 4.0.
A interligação entre as pessoas em todo 

mundo, a partir da internet, representa 
uma realidade inexorável: cada vez mais, 
todas as nuances da sociedade baseiam-se 
na interligação tecnológica.

Em termos de relacionamento, sites 
como “Facebook” ou aplicativos como 
“Whatsapp” já contam com milhões de 
usuários em todo o mundo, que, simulta-
neamente, trocam informações, estando 
eles em Paris ou em uma pequena cidade 
do interior do Paraná.

Veja-se que o mundo mudou. Há, sem 
dúvidas, diversas novas possibilidades: apli-
cativos de entregas levam até a sua casa 
pedidos de refeições em pouquíssimo 
tempo. Pode-se, pelo celular, chamar um 
“Uber” para deslocamento, em questão de 
minutos. Não se olvida, ainda, que grande 
parte da atuação do próprio Poder Judiciá-
rio já é eletrônica. Por meio do Projudi, por 
exemplo, os processos são mais rápidos e 
há mais publicidade, isso sem contar com 
as possibilidades de correições on-line.

Nesse sentido, não há outro caminho para 
o Serviço Registral senão a adequação à esta 
nova realidade, que se baseia na eficiência 
e na rápida resposta às demandas. Trata-se, 
em verdade, de uma evolução das relações 
pessoais e do próprio sistema capitalista.

Ainda que os serviços notarias e de re-
gistro historicamente demonstrem uma 
agilidade em adotar novas técnicas de es-
crituração dos atos jurídicos, sem prejuízo 
da segurança jurídica, como na adoção do 
livro de folhas soltas, na máquina de datilo-
grafia, bem como nos primeiros instrumen-
tos de cópia, como a gelatina e o mimeó-
grafo, o grande desafio é a migração para 
o mundo eletrônico.

No entanto, é necessário ter em mente 
que a adoção de um sistema totalmente 
eletrônico não é tarefa simples, tampouco 
isenta de custos, mas que, a médio e longo 
prazo, pode representar uma diminuição 
do trabalho para o oficial e agilidade na en-
trega do serviço para o usuário.

A intenção de modernização e organiza-
ção dos atos registrais não é inovação, pois 

POR RAFAEL CANELA*

Por um serviço registral 
totalmente eletrônico

OPINIÃO
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 *Rafael Canela é assessor 
jurídico do Irpen/PR

“A interligação entre as pessoas 
em todo mundo, a partir 

da internet, representa uma 
realidade inexorável: cada 
vez mais, todas as nuances 
da sociedade baseiam-se na 
interligação tecnológica.”
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“Observa-se um grande avan-
ço no que tange à evolução 

procedimental dos registros de 
nascimento e óbito, sobretudo 
a partir da edição do provimen-
to nº. 93 do CNJ, que autorizou 

o envio, por meio eletrônico, 
das Declarações de Óbito”

já no art. 41 da Lei nº. 8.935/94 há esta 
previsão expressa: “incumbe aos notários 
e aos oficiais de registro praticar, indepen-
dentemente de autorização, todos os atos 
previstos em lei necessários à organização 
e execução dos serviços, podendo, ainda, 
adotar sistemas de computação, microfil-
magem, disco ótico e outros meios de re-
produção.”

Mais recentemente, no mesmo sentido, 
por meio da Lei nº. 13.874/2019, foi in-
cluído um §3º ao art. 1º da Lei nº. 6.015, 
reconhecendo-se que os “os registros po-
derão ser escriturados, publicitados e con-
servados em meio eletrônico, obedecidos 
os padrões tecnológicos estabelecidos em 
regulamento.”

Não se pode confundir, no entanto, con-
forme assevera Christiano Cassettari, o uso 
de documentos eletrônicos com o registro 
público eletrônico propriamente. A utiliza-
ção de documentos eletrônicos, cuja au-
tenticidade, eficácia e validade estão regu-
lamentadas pela Medida Provisória 2.200 
(art. 10º), já é uma realidade.

A pandemia do novo Covid-19 obstou, 
em grande parte, a continuidade de diver-
sos trabalhos, até mesmo os essenciais, 
como no caso do Serviço Registral e Nota-
rial, mas, em contrapartida, trouxe à baila 
a discussão da modernização dos registros.

Conquanto a necessidade de distancia-
mento social tenha sido implementada em 
todo território nacional, os serviços registrais 
representam o exercício da cidadania e, por 
essa razão, sua execução foi regulamenta-
da nacionalmente pelo Conselho Nacional 
de Justiça e, a nível Estadual, pelos Tribunais 
de Justiça durante o período de pandemia.

Observa-se um grande avanço no que 
tange à evolução procedimental dos re-
gistros de nascimento e óbito, sobretudo 
a partir da edição do provimento nº. 93 do 
CNJ, que autorizou o envio, por meio ele-

trônico, das Declarações de Óbito.
Todavia, apesar da aparente evolução 

procedimental, as questões atinentes à 
matéria estão longe de serem consideradas 
concluídas. São necessárias diversas atuali-
zações procedimentais e que garantam a se-
gurança e publicidade dos atos praticados.

Aos poucos, os avanços tecnológicos 
são sedimentados pelo Conselho Nacional 
de Justiça. A CN-CNJ editou o Provimento 
nº. 74/2018, estabelecendo-se padrões de 
tecnologia da informação para a seguran-
ça, integridade e disponibilidade de dados 
para a continuidade da atividade pelos ser-
viços de registros do Brasil.

Outra questão que merece análise, ainda 
que sumariamente, é a questão da averba-
ção os registros eletrônicos. Como todos 
sabem, há, à margem do assento, espaço 
próprio para as averbações; no entanto, o 
espaço destina-se ao papel, no caso do ar-
quivo digital não há essa necessidade. Ques-
tiona-se, como serão escrituradas as aver-
bações nos registros em livros eletrônicos?

 De acordo com Cassettari, a questão 
não é nova no âmbito notarial e regis-
tral, e os registros dos atos constitutivos 
de pessoas jurídicas, bem como livros do 
protesto, são frequentemente escriturados 
exclusivamente em microfilme ou sistema 
eletrônico. Junto ao rolo de microfilme ou 
ao sistema eletrônico não é tecnicamen-
te possível acrescentar outros atos. Deste 
modo, quando há uma alteração no ato 
constitutivo ou o cancelamento do protes-
to, tal documento será microfilmado em 
novo rolo ou lavrado eletronicamente em 
um novo arquivo, de forma apartada do 
registro. O vínculo entre os dois, todavia, 
é feito por meio de anotação no índice res-
pectivo (Lei nº. 9.492/97, art. 26, §6º).

No mundo eletrônico não seria necessá-
rio, portanto, manter uma coluna à mar-
gem da qual serão acrescidos novos atos.

Por fim, a adoção de um sistema eletrô-
nico no serviço registral necessita de inte-
gração entre todos os Ofícios. O CNJ, por 
meio do provimento nº. 46/2015, instituiu 
a Central de Informações do Registro Civil 
(CRC). Trata-se de uma base estruturada de 
informações registrais, devidamente filtra-
da pela qualificação exercida pelo Oficial 
de Registro. 

A CRC funciona muito bem, permanen-
temente atualizada, não apenas para in-
serir novos registros, como para alterar os 
registros já lavrados ou até mesmo excluir 

dos mecanismos de pesquisa os registros já 
cancelados.

Além disso, a modernização já atinge, 
inclusive, no Paraná, o Fundo de Apoio 
ao Registrador Civil (FUNARPEN), que tem 
aceitado a comprovação de atos gratuitos 
por PDF e via e-mail.

O mundo evolui e, como todos sabemos, 
o serviço de registro também. Não é tarefa 
fácil, precisamos adequarmo-nos à reali-
dade e às mudanças, sempre com vistas à 
inovação, eficiência e na manutenção dos 
serviço de excelência já prestado.

Apesar da necessidade de aperfeiçoa-
mento e regulamentação específica para a 
implementação efetiva de um serviço regis-
tral totalmente eletrônico, o futuro bate à 
porta, e é necessário que todos os Registra-
dores Civis estejam atentos às inovações, 
pois, como disse Alan Kay, especialista em 
Tecnologia da Informação nos EUA, “a me-
lhor forma de prever o futuro é cria-lo.”



Em Assembleia Geral Eleitoral realizada por 
videoconferência no começo de dezem-
bro, os membros da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil) elegeram, por aclamação, o 
registrador civil Gustavo Renato Fiscarelli 
(SP) como presidente da Arpen-Brasil no 
biênio 2021/2022.

Fiscarelli disse ter recebido a indicação de 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior (PR), então 
presidente da Associação, com muita hon-
ra, e elogiou o trabalho desenvolvido pelo 
registrador civil do Paraná à frente da dire-
toria nacional. “Ele trouxe todo o arrimo e 
o suporte que a Arpen-Brasil precisava neste 
momento para, de fato, se tornar uma Asso-
ciação do tamanho que ela merecia”.

O presidente eleito garantiu que tem 
como prioridade a manutenção do bom tra-
balho realizado pela gestão anterior, espe-
cialmente no que diz respeito à padroniza-
ção e integração das Arpens em todo o País. 
“Só tenho a agradecer, tenho amor, carinho 
e respeito muito grande por cada um aqui. 
Espero que não me vejam de outra forma, 
a não ser como um integrante a mais nesse 
nosso time, alguém que vai continuar lutan-
do pela classe de forma tão corajosa como 

o Arion fez até agora e continuará fazendo”.
Em seu discurso, Cavalheiro parabenizou 

todos os integrantes da gestão atual pelo 
trabalho desenvolvido ao longo dos últi-
mos anos. “Todos aqui presentes estão de 
parabéns por termos, hoje, o Registro Civil 
reconhecido como uma entidade de repre-
sentatividade. Só quero agradecer neste 
momento a todos vocês por participarem 
desses quatro anos ao meu lado, e por es-
tarem aqui, também, se doando para mais 
uma gestão, todos nós juntos”.

 Na oportunidade, o registrador civil do 
Rio de Janeiro Eduardo Ramos Corrêa Luiz, 
que assume o cargo de vice-presidente da 
Arpen-Brasil, destacou que o momento é de 
desafios. “Estamos em um momento muito 
especial com grandes desafios e o Gustavo 
Fiscarelli é um colega muito experimentado, 
com grande capacidade de articulação e 
de composição para nos liderar neste novo 
ciclo que se inicia. Cada gestão, diante das 
naturais prioridades da vez e possibilidades, 
coloca tijolos nesta grande construção cole-
tiva de tornar o Registro Civil brasileiro refe-
rência em eficiência e qualidade através de 
uma atividade extrajudicial forte, proativa e 
principalmente reconhecida pela sociedade 

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL FOI REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA 
E REUNIU REGISTRADORES DE TODO O PAÍS

Gustavo Renato Fiscarelli é eleito presidente 
da Arpen-Brasil para o biênio 2021/2022

NACIONAL
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“Estamos em um momento 
muito especial com grandes 

desafios e o Gustavo 
Fiscarelli é um colega muito 
experimentado, com grande 

capacidade de articulação e de 
composição para nos liderar” 

Eduardo Ramos Corrêa Luiz, 
novo vice-presidente da Arpen-Brasil

Registradores de todo o país participaram de Assembleia Geral Eleitoral que definiu Gustavo Renato Fiscarelli como o novo presidente 
da Arpen-Brasil

e pelo Poder Público. Podem esperar que o 
Registro Civil dará grandes passos nos próxi-
mos dois anos, através da descentralização 
e da profissionalização cada vez maior da 
Arpen-Brasil. Agradeço ao Calixto, ao Arion 
e aos demais diretores por toda a dedicação 
nestes difíceis anos e ao Gustavo pela cora-
gem de nos emprestar a sua competência 
neste contínuo processo.”

Mateus Afonso Vido da Silva, registrador 
civil do Paraná, também foi um dos eleitos 
como vice-presidente da nova gestão da Ar-
pen-Brasil, e disse estar confiante com rela-
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“Espero que não me vejam de 
outra forma, a não ser como um 

integrante a mais nesse nosso 
time, alguém que vai continuar 

lutando pela classe de forma tão 
corajosa como o Arion fez” 

Gustavo Renato Fiscarelli, 
novo presidente da Arpen-Brasil

“Só quero agradecer neste 
momento a todos vocês por 

participarem desses quatro anos 
ao meu lado, e por estarem 

aqui, também, se doando para 
mais uma gestão” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

ção ao trabalho que será desenvolvido daqui 
em diante. “Parabéns ao nosso querido Gus-
tavo Fiscarelli pela eleição como presidente 
da Arpen-Brasil. Com certeza a nova direto-
ria continuará o trabalho em prol do Registro 
Civil e do avanço nos Ofícios da Cidadania. 
Confio plenamente que essa diretoria, for-
mada por pessoas capacitadas e de todas as 
regiões do país, conseguirá superar todos os 
obstáculos com muita união e conhecimen-
to. Força aos guerreiros do Registro Civil.”

O 3º vice-presidente eleito da nova chapa 
é Devanir Garcia, registrador civil no Ma-
ranhão (MA). Presidente da entidade esta-
dual local, parabenizou Arion pelo esforço 
realizado durante sua gestão para desen-
volvimento das Arpens estaduais no Norte 
e Nordeste do país. “Especificamente no 
Maranhão tivemos uma transformação es-
petacular, algo que com certeza não teria 
ocorrido sem o apoio da Arpen-Brasil”.

Cleomadson Abreu Figueiredo Barbosa 
(AL), também eleito vice-presidente na nova 
gestão, desejou sucesso a Fiscarelli como 
presidente. “Que você conduza o nosso Re-
gistro Civil de forma cada vez melhor”. Já o 
registrador civil da Bahia Daniel de Oliveira 
Sampaio agradeceu a Arion por todo o apoio 
prestado em sua gestão. “O que o Registro 

Civil da Bahia é hoje se confunde com a 
própria história do Arion”. Ele também disse 
estar feliz com a eleição de Fiscarelli e espera 
poder contribuir com seu trabalho à fren-
te da Arpen-Brasil nos próximos dois anos.

O 6º vice-presidente eleito na nova chapa 
é Walber Almeida Apolinário (AP). Na oca-
sião, o presidente da Arpen/AP destacou 
que o desafio a ser enfrentado por Fiscarelli 
é grande, mas ressaltou que o novo presi-
dente pode contar com o apoio dos regis-
tradores civis do Norte do País.

Outros oficiais de Registro Civil que es-
tiveram presentes na Assembleia também 
agradeceram pelos projetos tocados por 
Cavalheiro como presidente da Arpen-Bra-
sil e, ainda, parabenizaram e desejaram su-
cesso ao novo presidente, Fiscarelli. Entre 
eles, estiveram Calixto Wenzel (RS), Hum-
berto Costa (RJ), Karine Maria Famer Rocha 
Boselli (SP), Everson Luis Matoso (SC), Mar-
cus Vinicius Sousa Cordeiro (PA), Kareen 
Zanotti de Munno (SP), Ney Querido (TO), 
Christiano Cassettari (BA), Elizabete Vedo-
vatto (PR), Karen Lúcia Cordeiro Andersen 
(PR), Márcia Rosália Schwarzer (BA), Man-
fredo Goes Vieira de Melo (PB), Fernando 
Brandão Coelho Vieira (ES) e Luis Carlos 
Vendramin Júnior (SP).

O presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, parabenizou todos os 
integrantes da gestão atual pelo trabalho 
desenvolvido ao longo dos últimos anos: 
“todos aqui presentes estão de parabéns”

O presidente eleito da Arpen-Brasil, Gusta-
vo Fiscarelli, elogiou o trabalho desenvol-
vido por Arion Toledo Cavalheiro Júnior à 
frente da diretoria nacional: “trouxe todo o 
suporte que a Arpen-Brasil precisava”



ABERTURA DO CONGRESSO FOI MARCADA POR ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE A ARPEN/BR E O MRE

Conarci 2020 debate 
temas de relevância para o 
Registro Civil em Brasília (DF)

CAPA
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Abertura do Conarci 2020, em Brasília (DF), contou com a presença de diversas autoridades dos setores judicial e extrajudicial do Brasil

A Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) realizou, 
no dia 20 de novembro, a abertura oficial 
do Congresso Nacional do Registro Civil – 
Conarci 2020. Com a presença de diversas 
autoridades dos setores judicial e extrajudi-
cial do Brasil, entre elas o presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Fux, o evento 
marcou a assinatura do convênio entre a Ar-
pen-Brasil e o Ministério das Relações Exte-
riores (MRE) para a emissão de certidões de 
nascimento, casamento e óbito nas repre-
sentações diplomáticas do Brasil no exterior.

“As pessoas não imaginam a quantida-
de de atos que as repartições consulares 
do Brasil praticam, sendo responsáveis 
por cerca de 3,5 milhões de brasileiros 
que vivem ou estão no exterior”, explicou 
Brandelli. “Entrego esta carta de inten-
ções à Arpen-Brasil, para que possamos 
avançar na implementação de um convê-
nio técnico, que possa facilitar a vida dos 
brasileiros que estão fora do País, de for-
ma a terem acesso à sua documentação 
de forma ágil, por meio digital e sem a 
necessidade de idas e vindas ao consu-
lado”, disse.

O secretário-geral do Ministério, Otávio 
Brandelli, esteve presente representando 
o ministro Ernesto Araújo, e foi o respon-
sável por apresentar a carta de intenções 
para o estabelecimento do convênio entre 
as entidades, que permite o acesso à Cen-
tral Nacional de Informações do Registro 
Civil (CRC Nacional) pelos consulados e 
embaixadas do Brasil no exterior. Por meio 
da integração, será possível que os órgãos 
possam pesquisar, solicitar e receber certi-
dões, de forma célere e automatizada, para 
entregar aos brasileiros que vivem ou estão 
em viagem a outros países.
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“A vida começa 
e termina com uma inscrição 

de registro público” 

Maria Thereza de Assis Moura, 
corregedora nacional de Justiça

“Agora, vamos poder integrar o 
brasileiro que vive no exterior aos 
nossos dados nacionais, o que é 
muito importante para todos” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

O secretário-geral do MRE, Otávio Brandelli,e o presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, assinam acordo que prevê a emissão de certidões nas representações 
diplomáticas do Brasil no exterior

A corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, afirmou que 
as ações adotadas para o biênio traduzem a intenção da Corregedoria de contar cada vez 
mais com o apoio da Arpen-Brasil.

O convênio prevê que diversos atos ci-
vis de brasileiros que residem fora do País 
serão facilitados, como casamentos, regis-
tro de filhos, compra de imóveis, financia-
mentos ou constituição de empresas, entre 
outros, sem a necessidade de se deslocar 
ao País para ter acesso aos documentos. 
“Agora, vamos poder integrar o brasileiro 
que vive no exterior aos nossos dados na-
cionais, o que é muito importante para to-
dos”, afirmou o presidente da Arpen-Brasil, 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior.

PRONUNCIAMENTOS
O evento foi aberto com a registradora ci-
vil e tabeliã do Estado de Roraima Nathalia 
Lago interpretando o hino nacional. Em 
seguida, a corregedora nacional de Justi-
ça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
presente de forma online, foi homenage-
ada pela Arpen-Brasil com a entrega de 
uma placa de sua certidão de nascimento, 
em condecoração entregue pelo secretário 
nacional da entidade Gustavo Fiscarelli. A 
ministra agradeceu a homenagem e disse 
recebê-la com muito carinho.
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de sustentabilidade, porque acho que os 
profissionais devem ser remunerados por 
seu trabalho. Os Ofícios da Cidadania são 
uma forma pela qual os registradores civis 
podem ter uma justa remuneração pelo tra-
balho que prestam à sociedade”, disse.

A senadora Soraya Thronicke também 
esteve presente na abertura do Conarci 
2020 e reforçou seu trabalho em prol da 
desjudicialização de demandas. “As portas 
do meu gabinete estarão sempre abertas 
para todas as ideias legislativas que tive-
rem, podem sempre me procurar”, disse. A 
parlamentar destacou a importância de es-
tatísticas vitais da população para a elabo-
ração de políticas públicas adequadas para 
a sociedade. “Este é o País que herdamos 
e cumpre fazermos a nossa parte para me-
lhorá-lo”, afirmou.

O coordenador geral de Desaparecidos 
do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Patrick Bestetti Mall-
mann, esteve presente como representante 
da ministra Damares Alves. Ele destacou 
que o combate ao sub-registro é um dos 
principais focos de seu Ministério, “e o 
apoio do Registro Civil é fundamental para 
isso”. O coordenador geral também citou 
o papel desempenhado pelos registros re-
alizados pelos cartórios na identificação de 
pessoas desaparecidas no Brasil. “Temos 
cerca de 80 mil desaparecidos por ano, 
quase uma epidemia silenciosa que temos 
que conter em nosso País”.

Por fim, o presidente da Arpen-Brasil, 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior, iniciou seu 
pronunciamento agradecendo a presença 
de todos no evento, e destacando a pro-
ximidade que o RCPN possui com os cida-
dãos brasileiros, principalmente quando 
se trata de municípios pequenos, onde o 
Cartório ganha papel de representação do 

Em pronunciamento, Maria Thereza 
também destacou a atuação do Registro 
Civil das Pessoas Naturais (RCPN) na prote-
ção do cidadão e na garantia da seguran-
ça jurídica. “A vida começa e termina com 
uma inscrição de registro público”, ressal-
tou. A ministra afirmou que possui como 
premissa de seu mandato a capilaridade 
dos registros públicos, em âmbito nacio-
nal, fato que só poderá estar consolidado 
diante de um plano que preveja a susten-
tabilidade destas unidades que realizam 
uma série de atos gratuitos.

A corregedora também destacou que 
pretende dar prioridade ao desenvolvi-
mento de um projeto de erradicação do 
sub-registro no País, “para que nenhuma 
criança saia da maternidade sem certidão 
e nenhum adulto permaneça invisível pe-
rante o Estado”. Por fim, afirmou que as 
ações adotadas para o biênio traduzem a 
intenção da Corregedoria de contar cada 
vez mais com o apoio da Arpen-Brasil.

Dando sequência ao evento, os presen-
tes na mesa de abertura puderam fazer 
seus pronunciamentos. O presidente da co-
operativa de crédito Cresol, Alzemiro Tho-
mé, agradeceu pela parceria e oportunida-
de de patrocinar o Conarci 2020 e falou a 

respeito do desenvolvimento de uma pla-
taforma online exclusiva para atendimento 
das demandas dos registradores civis de 
todo o Brasil. “A nossa expansão se dá a 
partir do relacionamento, muito obrigado 
pela oportunidade de estar aqui hoje”.

O próximo a falar foi Allan Nunes Guer-
ra, presidente da Associação dos Notários 
e Registradores do Distrito Federal (Ano-
reg/DF), representando o presidente da 
Associação Nacional dos Notários e Re-
gistradores (Anoreg/BR), Cláudio Marçal 
Freire, que destacou o objetivo traçado 
pela associação nacional de manter pon-
tos do RCPN em todos os cantos do Brasil, 
atendendo os atos vitais de cidadania da 
população: “cumprimos bem esta meta e 
estamos vivos ao final deste ano tão difícil 
para todos nós”.

Na sequência, o juiz de Direito do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Federal e dos Terri-
tórios (TJDFT) Márcio Evangelista Ferreira da 
Silva destacou o poder de capacitação que 
o Conarci possui. O magistrado também 
reforçou seu trabalho quando na Correge-
doria Nacional para trazer maior remunera-
ção aos Cartórios de RCPN, especialmente 
por meio dos convênios estabelecidos pelo 
Ofício da Cidadania. “Sou contra os fundos 
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“Os Ofícios da Cidadania 
são uma forma pela qual os 
registradores civis podem 

ter uma justa remuneração 
pelo trabalho que prestam à 

sociedade.” 

Márcio Evangelista Ferreira da Silva, 
juiz de Direito do TJDFT

Coordenador geral de Desaparecidos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Patrick Bestetti Mallmann, destacou o papel fundamental dos registros realiza-
dos pelos cartórios na identificação de pessoas desaparecidas no Brasil



Estado junto à população. “Estamos em 
municípios onde não há qualquer represen-
tação do Poder Público”, disse.

A manutenção dos serviços prestados 
pelos Cartórios de RCPN também foi citada 
em sua fala. “O que a gente quer é traba-
lhar e receber dignamente pelos serviços 
prestados, não queremos esmola. Viver de 
fundos de ressarcimento ou de renda mí-
nima é para quem não tem capacidade e 
ânimo de trabalho, mas nós o temos de so-
bra”, exclamou o presidente sob aplausos. 
Para isso, cobrou engajamento dos Poderes 
constituídos no estabelecimento dos con-
vênios previstos pela Lei Federal que insti-
tuiu os Ofícios da Cidadania.

Arion também destacou duas propostas 
que a Arpen-Brasil possui para expansão de 
seus serviços em prol da cidadania. A pri-
meira delas é a intenção de levar e imple-
mentar o sistema de Registro Civil do Brasil 
para os demais países de língua portuguesa 
do mundo. Em segundo lugar, abordou a 
intenção de lançar, em parceria com a mi-
nistra Damares Alves e a primeira-dama do 
Brasil, Michelle Bolsonaro, a certidão de 
RCPN em braile, visando beneficiar os bra-
sileiros nascidos com deficiência visual.
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“A atividade do foro 
extrajudicial é importantíssima 

e coadjuvante da Justiça”

 Luiz Fux, 
presidente do STF e do CNJ

Responsável por ministrar a palestra magna, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz 
Fux, destacou a importância da atividade extrajudicial no processo de desjudicialização 
de demandas levadas ao Judiciário.

“E por que essa lei teve a atenção volta-
da para o Registro Civil? Primeiro por essa 
capilaridade, e, mais importante, as pes-
quisas realizadas noticiam que o foro ex-
trajudicial goza da confiança da população 
e tem uma legitimidade democrática que 
supera os poderes constituídos, inclusive o 
Poder ao qual eu pertenço, o Poder Judici-
ário. Esse é um dado muito importante. As 
pessoas confiam no Registro Civil”.

Fux também destacou o papel importan-
tíssimo dos registros civis para as pessoas 
transgêneros que podem alterar nome e sexo 
diretamente nos RCPNs brasileiros, sem ne-
cessidade de cirurgia e citou recentes julga-
mentos do STF que culminaram em normas 
a serem aplicadas pelos cartórios de todo 
o País no que se refere à desjudicialização 
de demandas, como a mudança de nome 
e sexo, o casamento homoafetivo e o re-
conhecimento de paternidade socioafetiva.

Para encerrar sua fala, o ministro recitou 
o poema “Quem sou eu?”, de Pedro Ban-
deira e deixou a palavra como inspiração 
“para quem exerce tão nobre atividade, 
que é conceder aos seres humanos a feli-
cidade de registrar a sua identidade como 
pessoa”.

O presidente finalizou a abertura oficial 
do Conarci 2020 com uma frase de São 
Francisco de Assis: “primeiro faça o que é 
necessário, depois o que é possível, e logo 
estará fazendo o impossível”.

MINISTRO LUIZ FUX REALIZA 
PALESTRA MAGNA 
O presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Luiz Fux, foi o responsá-
vel pela apresentação da palestra magna, 
durante a qual destacou a importância 
da atividade extrajudicial no processo de 
desjudicialização de demandas levadas ao 
Judiciário. “A atividade do foro extrajudicial 
é importantíssima e coadjuvante da Justiça. 
Em um momento muito importante, o le-
gislador teve a atenção para dois fatos im-
portantíssimos: primeiro, os integrantes do 
foro extrajudicial se encontram em todas as 
partes do País, com uma capilaridade ex-
tremamente significativa”. E continuou: “e 
em outro grande momento, ele teve uma 
inspiração com o próprio nome, pois os re-
gistros civis são Ofícios da Cidadania, é ali 
que as pessoas têm seus dados originários, 
têm seus documentos civis básicos”.
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LANÇAMENTO DE COLEÇÃO DE ARTIGOS SOBRE O RCPN 
MARCOU O ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO DIA DE CONGRESSO

Ofício da Cidadania, atos registrais no 
exterior e lançamento de artigos do 
Registro Civil foram destaques no primeiro 
dia de palestras do Conarci 2020

Parcerias do Registro Civil com o Detran, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, foram os exemplos do avanço no trabalho realizado 
pelos registradores civis nos últimos anos

O tema “Cases de Sucesso do Ofício da 
Cidadania” abriu o primeiro dia de pales-
tras do Conarci 2020. No painel, estiverem 
presentes, como mediador, o vice-presi-
dente da Arpen-Brasil, Luis Carlos Vendra-
min Júnior; a juíza de Direito do Tribunal 
de Justiça do Estado do Amapá (TJ/AP), 
Liége Cristina Gomes; o ex-presidente da 
Arpen-Brasil Calixto Wenzel; e o ex-diretor 
de identificação civil do Estado do Rio de 
Janeiro Marcio Lyra.

Vendramin começou o painel discorrendo 
sobre o avanço no trabalho realizado pelos 
registradores civis. Em sua fala, comentou 
que há 10 anos os cartórios eram isolados e 

a sociedade dependia dos Correios para ter 
suas documentações em mãos. 

A juíza Liége Cristina Gomes relatou so-
bre as principais dificuldades do Registro 
Civil no interior de seu Estado e as diversas 
desigualdades sociais do Brasil, que aca-
bam por afetar o desenvolvimento do tra-
balho dos registradores. Um dos problemas 
levantados pela magistrada é a falta cons-
tante de internet e energia na região. “Não 
temos energia e internet 24 horas, além 
disso, no passado, não existia a integração 
de todos os cartórios. Abriram as cortinas, 
e passamos a ter o apoio da Arpen, com 
o trabalho desenvolvido pelo Arion (presi-

dente da Arpen/BR), e um olhar humaniza-
do para o Registro Civil”, comentou. 

Já o ex-presidente da Arpen/BR Calixto 
Wenzel ressaltou a importância do apoio 
dos três poderes para a efetivação dos 
projetos inovadores, como o Centro de 
Registro de Veículos Automotores (CRVA) 
no Estado do Rio Grande do Sul. O regis-
trador citou os principais atos praticados 
nos CRVAs, como primeiro emplacamen-
to, transferência de titularidade, mudan-
ça de placa e colocações de lacre; e as 
principais funções, como a realização 
do exame de documentação, a inserção 
no Sistema GID de novos dados regis-



“A parceria entre a Arpen e o 
Detran do Rio de Janeiro foi 
fundamental para o sucesso. 

Valeu a pena.” 

Marcio Lira, ex-diretor de Identificação 
Civil do Estado do Rio de Janeiro
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“Não temos energia e internet 
24 horas, além disso, no pas-
sado, não existia a integração 
de todos os cartórios. Abriram 
as cortinas, e passamos a ter o 

apoio da Arpen, com o trabalho 
desenvolvido pelo Arion, e um 

olhar humanizado para o Regis-
tro Civil.” 

Liége Cristina Gomes, 
juíza de Direito do TJ/AP

Painel abordou a necessidade de mudanças nos atos registrais praticados pelos consula-
dos brasileiros no exterior

trais e alterações de dados de cadastro. 
“A parceria entre a Arpen e o Detran do 

Rio de Janeiro foi fundamental para o su-
cesso. Valeu a pena”. Essas foram as pa-
lavras do último palestrante, o ex-diretor 
de Identificação Civil do Estado do Rio de 
Janeiro Marcio Lira. Segundo ele, a Corre-
gedoria do Tribunal de Justiça do Estado e 
a Diretoria de Identificação Civil do Detran-
-RJ sempre tiveram o entendimento de que 
o Registro Civil e a Identificação Civil, por 

serem serviços correlatos, poderiam apri-
morar seus processos por meio do compar-
tilhamento de informações e da integração 
de suas rotinas.

MUDANÇAS NOS ATOS REGISTRAIS 
PRATICADOS PELOS CONSULADOS 
BRASILEIROS NO EXTERIOR

“Facilitar, agilizar e integrar o brasilei-
ro”. Essas foram as palavras do ministro 
da Segurança e Justiça do Ministério das 
Relações Exteriores, André Veras, duran-
te palestra que abordou a necessidade de 
mudanças nos atos registrais praticados 
pelos consulados brasileiros no exterior. 
Além do ministro, participaram do painel 
o vice-presidente da Arpen/BA e diretor 
da Arpen-Brasil, Christiano Cassettari, e o 
presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior.

Veras destacou que é necessária a mu-
dança no Livro E, pois, desta forma, o cida-
dão brasileiro com domicílio no exterior, ao 

se deslocar para o consulado do país onde 
reside para registrar um casamento, nasci-
mento ou óbito, conseguirá obter o docu-
mento transcrito no momento do registro. 
Na visão do ministro, essa é a maneira do 
Estado brasileiro ter ciência de que esses 
atos jurídicos estão sendo realizados fora 
do país por seus cidadãos, aumentando a 
segurança documental.

Veras ainda fez uma provocação a Chris-
tiano Cassettari, vice-presidente da Arpen/
BA e diretor da Arpen-Brasil, sugerindo a to-
tal extinção do Livro E. Em resposta, Casset-
tari reiterou que o Livro E é imprescindível 
por abarcar temas residuais do Registro Civil 
de Pessoas Naturais, além de afirmar que a 
interligação é fundamental para estabelecer 
uma igualdade para as pessoas brasileiras 
nascidas em outro país. “As pessoas mere-
cem essa igualdade de certidão”, finalizou.

Para o presidente da Arpen-Brasil, por 
mais que a pessoa tenha nascido no exte-
rior, é um cidadão brasileiro e é fundamen-
tal o convênio firmado entre a Associação 
e o Ministério das Relações Exteriores que 
proporciona o translado da certidão de 
nascimento lavrada em outro país para o 
Brasil. O presidente informou que em Nova 
Iorque, por exemplo, nascem 30 brasilei-
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“Ficou escancarado, nessa 
pandemia, quantos são os 

brasileiros que simplesmente 
não existem para o Estado, e 

isso só aconteceu porque havia 
um auxílio emergencial a ser 

recebido pela população” 

Gustavo Fiscarelli, 
secretário nacional da Arpen-Brasil

O diretor de Promoção e Educação em Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, Gustavo Lima Braga, ressaltou o importante papel que o 
Registro Civil desempenha para a identificação civil das pessoas

ros por dia, o que totaliza 900 pessoas por 
mês. “O sistema registral é forte e deve 
facilitar a vida do cidadão brasileiro dando 
cidadania aos mesmos”, enfatizou.

OFÍCIOS DA CIDADANIA E O 
BALCÃO DIGITAL DO REGISTRO CIVIL 

A palestra “O protagonismo do Registro 
Civil – Ofício da Cidadania” apresentou a 
importância do Registro Civil para inclusão 
do cidadão na sociedade. Para falar sobre o 
tema estiveram presentes o secretário na-
cional da Arpen-Brasil, Gustavo Fiscarelli; o 
diretor de Promoção e Educação em Direi-
tos Humanos do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, Gustavo 
Lima Braga; o gestor da Autoridade Certifi-
cadora Brasileira de Registros (AC BR), Ro-
drigo Paiva; e o presidente da Arpen/MA, 
Devanir Garcia.

Braga ressaltou o importante papel que 
o Registro Civil desempenha para a identi-
ficação civil das pessoas. Além disso, lem-
brou que, atualmente, os bancos de dados 
são grandes instrumentos de poder, caben-
do aos registradores civis guardarem e pro-
tegerem os dados pessoais dos cidadãos.

Já o presidente da Arpen/MA relatou a 
experiência vivida em seu ofício de Registro 
Civil, no município de Açailândia, no Mara-
nhão, na questão da identificação civil e do 
esforço para diminuição do sub-registro. 

“Em nossa cidade, criamos uma rede de 
atendimento às famílias desde o pré-natal, 
para que quando a mãe for à maternidade 
dar à luz seu filho, já saia de lá com toda a 
documentação em mãos”, contou. 

Já o secretário nacional da Arpen-Bra-
sil, Gustavo Fiscarelli, ressaltou o momen-
to disruptivo que o registro dos cidadãos 
está vivendo. “Ficou escancarado, nessa 
pandemia, quantos são os brasileiros que 
simplesmente não existem para o Estado, e 
isso só aconteceu porque havia um auxílio 
emergencial a ser recebido pela popula-
ção”, disse.

Na sequência, o gestor da AC BR, Rodrigo 
Paiva, falou a respeito de como a sociedade 
tem se tornado a cada dia mais baseada 
em relações virtuais. “As interações remo-
tas chegaram para ficar, estamos migrando 
para uma sociedade digital”, afirmou. 

As medidas tomadas pelo governo, neste 
ano, em concordância com essa mudança 
de mentalidade, também foram comenta-
das pelo gestor. Uma dessas medidas foi 
a publicação da Lei Federal 14.063, de se-
tembro de 2020, que dispõe sobre o uso 
de assinaturas eletrônicas no Brasil. No últi-
mo dia 16 de novembro, também foi publi-
cado o Decreto 10.543, que regulamenta 
a determinada lei, estabelecendo os níveis 
mínimos exigidos para cada modalidade de 
assinatura eletrônica.

LANÇAMENTO DE COLEÇÃO DE 
ARTIGOS SOBRE O RCPN 
O encerramento do primeiro dia do Con-
gresso Nacional do Registro Civil – Co-
narci 2020 foi marcado pelo lançamento 
do livro “O Registro Civil em artigos: os 
Ofícios da Cidadania como protagonistas 
de um novo tempo”, resultado do proje-
to de Responsabilidade Institucional da 
Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). A coorde-
nadora do projeto, Marcia Rosália Schwar-
zer subiu ao palco ao lado do presidente 
da Arpen-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior expor o caminho percorrido para o 
desenvolvimento da obra.

Marcia Schwarzer começou sua fala 
agradecendo o empenho de todos os en-
volvidos no projeto, que teve como coo-
rientador o registrador civil Izaías Ferro Jú-
nior, e Martha El Debs como coordenadora. 
A coleção é formada por quatro volumes, 
com um total de 71 artigos produzidos por 
registradores, tabeliães, juristas e demais 
colaboradores de 17 estados brasileiros. 
Oito dos autores, presentes no Conarci 
2020, subiram ao palco para falar sobre o 
trabalho desenvolvido.

Daniel Sampaio, presidente da Associa-
ção dos Registradores Civis das Pessoas 
Naturais do Estado da Bahia (Arpen/BA), 
escreveu o artigo intitulado “As consequ-
ências negativas do Provimento nº 107 do 
Conselho Nacional de Justiça para a Central 
Nacional de Registro Civil de Pessoas Natu-
rais, para os registradores civis de pessoas 
naturais e para a sociedade”, parabenizou 
a todos pelo resultado do projeto e disse 
que espera contribuir para a reflexão sobre 
a atividade registral brasileira.
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“Essa obra é um marco, já que 
nunca tivemos um livro próprio 
de uma entidade do Registro 

Civil. Parabéns a todos.” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

O lançamento do livro “O Registro Civil em artigos: os Ofícios da Cidadania como protagonistas de um novo tempo”, que reúne um total 
de 71 artigos produzidos por registradores, tabeliães e juristas, marcou o encerramento do primeiro dia de debates

O registrador civil de Euclides da Cunha 
(BA) Anderson Mascarenhas produziu o ar-
tigo nomeado “O Registro Civil das Pessoas 
Naturais diante das transformações digitais 
e a Lei Geral de Proteção de Dados”. Já o 
artigo desenvolvido por Rafael Canela, ad-
vogado e assessor jurídico do Instituto do 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen/PR), versa sobre o “Regis-
tro de óbito eletrônico”. Ele se declarou 
honrado por participar de um projeto que 
irá impactar positivamente o RCPN.

A advogada Cristina Tonet Colodel escre-
veu, junto com seu marido Anderson Tonet 
Colodel, o artigo chamado “Alteração do 
regime de bens e segurança jurídica”. Ela 
contou que está prestando concurso públi-
co para Cartórios do Paraná, e espera, ano 
que vem, poder participar do Conarci 2021 
como registradora civil. Viviane Felix, regis-
tradora civil em Juazeiro (BA), desenvolveu 
o artigo “Alteração de nome e gênero dire-
tamente no Registro Civil”, com o viés da 
legislação portuguesa e do ativismo judicial 

brasileiro. “Quero registrar a minha grati-
dão a todos os envolvidos na criação desta 
obra”, afirmou. 

Yuri Amorim da Cunha, registrador civil 
em Sarandi (PR) e atual diretor acadêmico 
do Irpen/PR, foi o responsável por escrever 
o artigo chamado “Registro de nascimen-
to de filho de estrangeiros no Brasil”. Ele 
parabenizou a todos os envolvidos na re-
alização do Conarci 2020: “o evento vem 
sendo muito bonito e esclarecedor em di-
versos pontos que até então não haviam 
sido debatidos”.

Outro artigo integrante da coleção é o 
denominado “Paternidade socioafetiva, 
alteração do nome civil e questões su-
cessórias”, escrito pela registradora civil 
de Atalanta (SC) Vanessa Bitencourt. Por 
fim, também subiu ao palco a oficial de 
Ituporanga (SC) Rafaela Pimentel, respon-
sável pelo artigo “Mediação familiar em 
casamentos com base no direito com-
parado a ser utilizado pelos Cartórios de 
Registro Civil no Brasil, utilizando como 

parâmetro o estado de Santa Catarina”.
Após as apresentações dos autores, o 

presidente da Arpen-Brasil parabenizou 
todos os envolvidos, especialmente a cria-
dora do projeto, Marcia Rosália Schwarzer. 
Segundo ele, o projeto representa um in-
centivo aos colegas intelectuais a produ-
zirem material de qualidade sobre a ativi-
dade registral. “Essa obra é um marco, já 
que nunca tivemos um livro próprio de uma 
entidade do Registro Civil. Parabéns a to-
dos.”, finalizou.
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Segundo dia de debates destacou LGPD, 
parceria com CNJ e Agenda 2030 da ONU
FINAL DO EVENTO FOI MARCADO PELA CELEBRAÇÃO DO DIA DO SIM, QUE REUNIU 
CASAIS DE VÁRIOS ESTADOS DO BRASIL PARA OFICIALIZAR A UNIÃO COLETIVAMENTE

Durante palestra sobre a nova LGPD, o juiz auxiliar da Presidência do TJ/DFT, Márcio Evangelista, disse que dados são o novo petróleo, o 
novo ouro do mundo e por isso os holofotes estão sobre a proteção dessas informações

“A Lei de Proteção de Dados e a Respon-
sabilidade do Registrador Civil” foi o tema 
que abriu os debates do segundo e último 
dia do Conarci 2020. A palestra contou 
com a participação do juiz auxiliar da Pre-
sidência do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios (TJDFT), Márcio 
Evangelista, da professora na Universida-
de do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, 
vice-presidente da Comissão Notarial e Re-
gistral do IBDFAM e coordenadora da Co-
missão Notarial e Registral do IBDFAM/RS, 
a advogada Karin Regina Rick Rosa, e com 
o advogado da Arpen-Brasil Pedro Ribeiro 
Giamberardino.

Após a fala do presidente da Arpen-Bra-
sil, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, Marcio 
Evangelista ressaltou que no Brasil a legisla-
ção nivelou obrigações e deveres por cima, 
ou seja, pegou como exemplo as imposi-
ções de países europeus. Para Evangelista, 
dados são o novo petróleo, o novo ouro do 

mundo e por isso os holofotes estão sobre 
a proteção dessas informações. “Não pre-
cisamos ser especialistas no assunto, mas 
sim usuários qualificados para que possa-
mos garantir a segurança dos dados que 
nos são confiados todos os dias”, destacou 
o magistrado.

Seguindo com sua explanação, o juiz 
auxiliar da Presidência do TJDFT, que estu-
da proteção de dados há quatro anos, foi 
incisivo em dizer que é preciso criar uma 
política de proteção de informações com 
ênfase na privacidade, seguindo a regra 
de ouro do consentimento qualificado, 
que deve ser evidente, inequívoca e com 
informações completas. Para ele, também 
é necessária a união dos atores do sistema 
de registro civil com ênfase no atendimen-
to dos comandos da LGPD.

Já a advogada Karin Regina Rick Rosa 
destacou que os registradores devem pres-
tar atenção especial ao ciclo de vida dos 

dados dentro dos RCPNs. De acordo com 
a painelista, o ciclo de vida começa com a 
coleta das informações, que deve ter finali-
dade específica e deve-se evitar a coleta de 
dados além do necessário. Após a coleta 
vem a etapa de processamento, de trans-
ferência e, por fim, o descarte que só se 
efetiva quando ocorre de forma irreversível.

“A principal tarefa que deixo para os re-
gistradores civis é planejar o ciclo de vida 
dos dados dentro da sua realidade junto 
com sua equipe, pois não há uma regra ge-
nérica que se aplique a todos, e cada um 
deve aplicar a LGPD para sua realidade”, 
explicou Karin.

Pedro Ribeiro Giamberardino, advoga-
do da Arpen-Brasil, finalizou o painel com 
a apresentação da cartilha produzida pela 
equipe jurídica da Associação com impor-
tantes orientações para os registradores 
civis sobre como aplicar LGPD no âmbito 
dos RCPNs.
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“A principal tarefa que deixo 
para os registradores civis é 
planejar o ciclo de vida dos 

dados dentro da sua realidade 
junto com sua equipe, pois não 
há uma regra genérica que se 
aplique a todos, e cada um 

deve aplicar a LGPD para sua 
realidade” 

Karin Regina Rick Rosa, vice-presidente da 
Comissão Notarial e Registral do IBDFAM

“Quem tem que remunerar 
o RCPN é o Estado; se ele 

transformou grande parte dos 
serviços em atos gratuitos, ele 
precisa retornar esse valor aos 

Cartórios.”

José Renato Nalini, 
desembargador aposentado do TJ/SP

Em palestra que abordou o futuro do registrador civil, o desembargador aposentado do TJ/SP 
José Renato Nalini reforçou a importância dos registradores estarem atentos para atender 
às necessidades da população, algo que pode ser facilitado pelos Ofícios da Cidadania

OS FUNDOS DE RESSARCIMENTO 
E O FUTURO DO REGISTRADOR CIVIL

“O que o Registro Civil das Pessoas Na-
turais (RCPN) puder fazer para mudar a 
vida do brasileiro, acabar com a burocracia, 
fazer com que a Constituição seja concre-
tizada, e ajudar a edificar uma sociedade 
justa, solidária e fraterna, ele deve fazer.” 
Essa foi a síntese do pronunciamento feito 
pelo desembargador aposentado do Tribu-
nal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/
SP) José Renato Nalini durante a segunda 
palestra do segundo dia do Conarci 2020 
e que abordou o tema “Os fundos de res-
sarcimento e o futuro do registrador civil”.

Nalini afirmou que, no seu tempo de 
atuação como desembargador, o RCPN foi 
a especialidade extrajudicial de que mais 
se aproximou. “Fiquei maravilhado com a 
devoção dos registradores civis”, contou. 
Sobre a Lei Federal nº 13.484, de 26 de se-
tembro de 2017, que determinou a criação 
dos Ofícios da Cidadania, Nalini ressaltou 
o objetivo de favorecer a acessibilidade da 
população a atividades públicas que po-
dem ser prestadas por meio do RCPN. “A 
ideia foi possibilitar essa maior amplitude, 
desde que haja conexão dos serviços pres-
tados com a razão de existência do Regis-
tro Civil”, destacou.

Em seguida, o desembargador abordou 
o tema das gratuidades no Registro Civil. 

Ele ressaltou a importância desses atos gra-
tuitos em favor da população socialmente 
desfavorecida, no entanto, lembrou que 
os registradores civis não podem ser pena-
lizados e deixar de receber pelos serviços 
prestados. “Quem tem que remunerar o 
RCPN é o Estado; se ele transformou gran-
de parte dos serviços em atos gratuitos, ele 
precisa retornar esse valor aos Cartórios”.

”Para Nalini, há dois campos em que se 
destaca a atuação do RCPN em favor da 
sociedade. O primeiro é a possibilidade de 
ampliação das atividades realizadas, por 
meio dos convênios estabelecidos pelos 

Ofícios da Cidadania. E o segundo é o cam-
po das estatísticas fornecidas por meio dos 
registros realizados. “Precisamos fazer com 
que o RCPN seja respeitado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
pela União, porque eles é que podem ex-
trair dados sobre as realidades existentes 
desse Brasil de tantas carências escancara-
das pela pandemia, e assim ajudar a mudar 
esse cenário”, ressaltou.

Por fim, o desembargador reforçou a 
importância dos registradores civis estarem 
atentos para atender às necessidades da 
população brasileira, algo que pode ser fa-
cilitado “com essa porta aberta para firmar 
convênios, pelo Ofício da Cidadania, e com 
o revigoramento das entidades de classe. 
Todos nós podemos pensar no que pode 
ser oferecido para melhorar a vida das pes-
soas, para servir cidadania aos brasileiros”.

BIOMETRIA DE PRESOS E 
DOCUMENTAÇÃO CIVIL
“Biometria de presos e documentação civil 
– Uma ação pela cidadania” foi o tema do 
terceiro painel do segundo dia de palestras 
do Conarci 2020, que apresentou o progra-
ma Fazendo Justiça, uma parceria entre o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento para a superação de desafios do 
sistema prisional brasileiro. 

O juiz auxiliar da Presidência do CNJ An-
tonio Carlos de Castro Neves Tavares expli-
cou que o programa reúne 28 iniciativas 
projetadas sob medida para cada estado 
brasileiro. “O CNJ está tentando propor 
caminhos que venham a ser tomados para 
encontrar soluções para a questão prisional 
e socioeducativa no País”, disse.
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“É neste eixo que a parceria 
entre o CNJ e a Arpen-

Brasil se estrutura, para que 
essas pessoas, uma vez que 

venham a readquirir sua 
liberdade, possam ter em mãos 
documentos que vão garantir 
o exercício de direitos e, como 

todos queremos, possam se 
reinserir na sociedade” 

Fernando Pessôa da Silveira Mello, 
juiz auxiliar da Presidência do CNJ

Painel apresentou o programa Fazendo Justiça, do CNJ, cujo um dos objetivos é a identifi-
cação por biometria e posterior expedição de documentos civis da população carcerária

O eixo 4 do programa Fazendo Justiça, 
que tem como objetivo a identificação por 
biometria e posterior expedição de docu-
mentos civis da população carcerária, foi 
apresentado pelo também juiz auxiliar da 
Presidência do CNJ Fernando Pessôa da 
Silveira Mello. O magistrado contou como 
funciona a atuação do órgão para a identi-
ficação de pessoas em situação de privação 
de liberdade. “É neste eixo que a parceria 
entre o CNJ e a Arpen-Brasil se estrutura, 
para que essas pessoas, uma vez que ve-
nham a readquirir sua liberdade, possam 
ter em mãos documentos que vão garantir 
o exercício de direitos e, como todos que-
remos, possam se reinserir na sociedade”.

A iniciativa pioneira está reunindo CNJ, 
PNUD, Depen, Tribunal Superior Eleitoral, 
Receita Federal, Ministério da Economia, Mi-
nistério da Defesa, Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos e a Arpen-
-Brasil e tem como objetivo final uma estru-
tura nacional permanente para identifica-
ção civil por meio de biometria com foco na 
emissão de documentos para pessoas que 
tiveram contato com o sistema prisional.

Ainda de acordo com Silveira Mello, 
a Arpen-Brasil é o ator mais importante 
desse programa, pois permite ao CNJ a 
prospecção de um fluxo para emissão de 
documentos, incluindo a parceria com ins-
tituições federais de emissão de documen-
tos. “Quando não damos condições para 
que a pessoa volte à sociedade é a quase 

certeza de que ela voltará para a delinqu-
ência”, declarou.

Também participaram do painel, o con-
selheiro do CNJ e coordenador do Depar-
tamento de Monitoramento e Fiscalização 
do Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas do 
CNJ (DMF/CNJ), Mario Augusto Figueiredo 
de Lacerda Guerreiro, e o presidente da Ar-
pen/MS, Marcus Vinícius Machado Roza.

PLANO DE AÇÕES DA ONU
O plano de ações desenvolvido pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) para 
erradicação da pobreza e promoção de 
vida digna para toda a população mundial, 
conhecido como Agenda 2030, foi tema 
de palestra realizada durante o segundo e 
último dia do Conarci 2020. Para falar so-
bre a atuação do Registro Civil das Pessoas 
Naturais (RCPN) de acordo com o que de-
termina a Agenda 2030, estiveram presen-
tes a procuradora da República aposentada 
Antonia Lélia Neves Sanches; a conselheira 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Ma-
ria Tereza Uille Gomes; e o presidente da 
Arpen/MA, Devanir Garcia.

A procuradora aposentada explicou qual 
a relação entre as propostas apresentadas 
pela Agenda 2030 e a atuação dos Cartó-
rios de Registro Civil, destacando as três 
principais características dos atos pratica-
dos pelas serventias: alta qualidade, atua-
lidade e confiabilidade. 

Antonia Lélia também falou sobre o fun-
cionamento dos registros eletrônicos e as 
normas que foram publicadas pelo Gover-
no e pelo CNJ para a execução desses re-
gistros. Uma dessas decisões foi a criação 
do Sistema Nacional de Informações de Re-
gistro Civil (SIRC), em 2014. Foram esclare-
cidas as principais características do SIRC e 
da Central Nacional de Informações do Re-
gistro Civil (CRC Nacional), além de exposto 
comparativo entre os dados presentes em 
ambas as ferramentas.

Baseada em todos os fatores que foram 
expostos anteriormente, a procuradora 
apresentou quatro proposições para que o 
RCPN se mantenha conectado às propostas 
da Agenda 2030. A primeira delas, relacio-
nada à carga diária que deve ser feita na 
CRC Nacional, pelos cartórios, dos registros 
realizados. A segunda proposta fala a res-
peito das ações a serem tomadas caso essa 
transmissão à CRC Nacional não ocorra no 
tempo determinado. A terceira sugere que 
a CRC Nacional requeira à Corregedoria 
Nacional de Justiça a determinação de que 
a remessa dos dados seja feita no prazo de 
até dois dias, contados da data do registro. 
E a quarta recomenda que a CRC Nacional 
adote auditoria interna e, assim, produza 
relatório estatístico mensal de seus dados, 
com dados segmentados de acordo, inclu-
sive, com o ODS 17 estabelecido pela ONU.

Na sequência, Maria Tereza Uille Gomes 
falou sobre a essencialidade do RCPN para 
o País. Seu pronunciamento foi em torno 
da falta de integração de dados existente, 
hoje, no Brasil. Segundo ela, é necessário 
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“Um dos maiores desafios a 
serem vencidos é com relação 
ao Documento Nacional de 

Identidade (DNI). Não há como 
falarmos sobre a unicidade 

de dados de uma pessoa sem 
que essa unicidade se inicie 
na matrícula de nascimento, 
realizada nos Cartórios de 

Registro Civil.” 

Maria Tereza Uille Gomes, 
conselheira do CNJ

Durante painel sobre a Agenda 2030, a conselheira do CNJ Maria Tereza Uille Gomes fa-
lou sobre a necessidade de uma interligação entre os dados de matrícula de nascimento, 
CPF, título de eleitor e, eventualmente, o NIS

Pela primeira vez, a Arpen-Brasil realizou o Dia do Sim Nacional, uma celebração simultâ-
nea de casamentos em Cartórios de Registro Civil de diferentes estados do Brasil

que se realize uma interligação entre os 
dados de matrícula de nascimento, CPF, 
título de eleitor e, eventualmente, o NIS. 
“Um dos maiores desafios a serem venci-
dos é com relação ao Documento Nacional 
de Identidade (DNI). Não há como falarmos 
sobre a unicidade de dados de uma pessoa 
sem que essa unicidade se inicie na matrí-
cula de nascimento, realizada nos Cartórios 
de Registro Civil”, disse. Para a conselheira, 
só é possível tornar o DNI uma realidade se 
o judiciário possuir os dados confiáveis da 
CRC Nacional. 

DIA DO SIM NACIONAL ENCERRA 
O CONARCI 2020
O encerramento do Congresso Nacional do 
Registro Civil – Conarci 2020 foi mais do 
que especial. Pela primeira vez, a Associa-
ção Nacional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil) realizou o Dia do Sim 
Nacional, uma celebração simultânea de ca-
samentos em Cartórios de Registro Civil de 
diferentes estados do Brasil. No total, 18 uni-
dades de estados como Paraná, Maranhão, 
Bahia, Pará, Mato Grosso e Rio de Janeiro 
se inscreveram e participaram do evento.

O presidente da Arpen-Brasil, Arion Tole-
do Cavalheiro Júnior, foi o responsável por 
ministrar a cerimônia, diretamente de Bra-
sília, sede do Conarci 2020. Emocionado, 

falou aos noivos presentes de forma virtual 
no evento e definiu o casamento e a família 
como as instituições bases da vida, daí a 
importância de um momento tão especial 
vivenciado pelos casais e pelos presentes 
no Congresso.

Arion também ressaltou o papel funda-
mental do respeito para o êxito de uma 
união amorosa. “O respeito por quem vo-
cês amam é o que vai fazer com que seu 
casamento seja feliz e repleto de alegrias, 
além de compreender os momentos difíceis 
pelos quais o outro pode passar”, ressaltou. 
O registrador também falou a respeito da 
simbologia das alianças usadas pelos ca-
sais, que representam a infinitude que é 
desejada para cada relação.



CAPA

A edição 2020 do Congresso Nacional do 
Registro Civil (Conarci) inovou com o Pré-
-Conarci, que aconteceu entre os dias 16 
e 19 de novembro e apresentou quatro 
oficinas que tiveram como objetivo debater 
temas recorrentes do Registro Civil e, desta 
forma, sanar dúvidas, agregando conheci-
mento importante a todos os participantes. 

As oficinas contaram com a participação 
de autores do livro lançado durante o Conar-
ci, que reúne 71 artigos sobre o Registro Ci-
vil, resultado do Projeto de Responsabilidade 
Institucional da Arpen-Brasil, desenvolvido 
pela Diretoria de Responsabilidade Social.

A primeira oficina do Pré-Conarci 2020 
aconteceu no dia 16 de novembro e falou 
sobre as “Dúvidas mais frequentes da CRC 
Nacional (Registros faltantes, auditoria de 
CPF, Ofício da Cidadania, envio de regis-
tros ao SIRC)”. 

O presidente da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil), Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior, foi o responsável pela abertura do 
evento. Além dele, estiveram presentes os 

palestrantes Luis Carlos Vendramin Júnior, 
vice-presidente da Arpen-Brasil, e Hum-
berto Briones, supervisor de operações da 
Central Nacional de Informações do Regis-
tro Civil (CRC Nacional).

Em sua fala inicial, Arion agradeceu pela 
presença de todos e explicou que o obje-
tivo do Pré-Conarci 2020 é promover dis-
cussões sobre temas práticos do Registro 
Civil de Pessoas Naturais (RCPN), vivencia-
dos no dia a dia dos Cartórios.

Em seguida, Briones apresentou um pa-
norama geral a respeito dos atendimentos 
realizados pela equipe de suporte da CRC 
Nacional, além das melhorias que foram 
implantadas recentemente no sistema. 
Uma das novidades é a Central de Co-
branças, criada com o intuito de facilitar 
o contato com as serventias que possuem 
pendências na CRC Nacional e ajudar a 
solucioná-las. 

Já no dia 17 de novembro, foi realiza-
da a segunda oficina do Pré-Conarci, que 
abordou o tema “Mediação e Arbitragem 
nas Serventias Extrajudiciais”. 
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EVENTO QUE ANTECEDEU O CONGRESSO APRESENTOU OFICINAS 
QUE SANARAM DÚVIDAS RECORRENTES DO REGISTRO CIVIL

Pré-Conarci foi a novidade 
da edição de 2020

Realizado entre os dias 16 e 19 de novembro, o Pré-Conarci apresentou quatro 
oficinas que tiveram como objetivo debater temas recorrentes do Registro Civil

A registradora civil de Mata de São João 
(BA) Marcia Rosália Schwarzer iniciou os 
trabalhos agradecendo a presença de todos 
os convidados e participantes. Em seguida, 
ela passou a palavra para a registradora ci-
vil em Itaquiraí (MS) Sandra Maria Barcelos, 
que produziu artigo sobre mediação e con-
ciliação nas serventias extrajudiciais.

Para a oficial, “conciliar e mediar faz par-
te da essência do nosso dia a dia nos Cartó-
rios”. Ela comentou sobre as vantagens que 
podem ser observadas na realização de tais 
atividades nos Cartórios de Registro Civil, e 
também sobre desafios que precisam ser 
superados para a realização plena e com 
excelência da mediação e da conciliação 
pelas serventias.

No dia 18 de novembro, foi realizada a 
terceira oficina, que debateu o Registro Ci-
vil no âmbito do registro de transgêneros. 
A discussão contou com a participação de 
Martha El Debs, coordenadora do Projeto 
de Responsabilidade Institucional da Ar-
pen-Brasil, e dos coorientadores Marcia 
Rosália Schwarzer e Izaías Ferro Junior.



23

“Não há só oficiais de Registro 
Civil como autores, há tabeliães, 

colaboradores dos Cartórios, 
advogados. Isso é muito 

enriquecedor.” 

Martha El Debs, coordenadora 
do Projeto de Responsabilidade 

Institucional da Arpen-Brasil

No início da oficina, Martha agradeceu o 
empenho de todos os participantes e desta-
cou que o maior diferencial, para ela, é a di-
versidade de pontos de vista apresentados. 

O encerramento do Pré-Conarci 2020 
aconteceu no dia 19 de novembro com 
debate sobre o tema “Acesso à Justiça, Di-
reitos Fundamentais = Ofício da Cidadania 
– A importância dos Ofícios da Cidadania 
como instrumento alternativo à resolução 
de controvérsias”.



Pergunta - Há regulamentação legal 
sobre o registro de nascimento de es-
trangeiro no Brasil? 
Resposta - Não existe lei em sentido es-
trito que trate do tema de forma expressa, 
mas o registrador civil das pessoas naturais 
poderá se valer das normas expedidas pela 
Corregedoria-Geral da Justiça da sua unida-
de da Federação, se houver. Em inexistindo 
previsão normativa a respeito, de métodos 
interpretativos, a fim de preencher essa la-
cuna, sobretudo pelos métodos analógico, 
sistemático e finalístico. Isso porque o Livro 
E do Registro Civil das Pessoas Naturais é 
o repositório para os demais atos da vida 
civil, portanto, fazendo uma interpretação 
analógica sobre o traslado do registro de 
nascimento de brasileiro nascido no exte-
rior, é perfeitamente admissível que seja 

Registro de nascimento de filho 
de estrangeiros no Brasil (Volume 1)
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feito o traslado de registro de nascimento 
de estrangeiro para que haja comprovação 
do seu nascimento fora do país e ele possa 
utilizar para exercer direitos e garantias fun-
damentais no Brasil. Outro entendimento 
cabível, ainda, é o mero registro no Serviço 
de Registro de Títulos e Documentos da sua 
documentação de origem alienígena, con-
forme as regras para isso. 

Pergunta - E qual é o procedimento e 
o cuidado que o registrador civil deve 
adotar? 
Resposta - Para tanto, deve o registra-
dor indicar que referida pessoa não pos-
sui nacionalidade brasileira e exigir que o 
documento (certidão de nascimento es-
trangeira) seja previamente apostilado (ou 
legalizado), traduzido (se não estiver em 

português) por tradutor público inscrito na 
Junta Comercial, bem como registrados o 
original e a tradução (a depender do seu 
entendimento – verificar também as nor-
mas locais) no Serviço de Registro de Títu-
los e Documentos.



A diretoria da Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil) realizou, no dia 19 de novembro, reu-
nião com representantes das diretorias das 
Arpens estaduais presentes no Congresso 
Nacional do Registro Civil – Conarci 2020, 
com o objetivo de atualizar a todos sobre 
os últimos temas relevantes relacionados à 
atividade.

O primeiro assunto abordado no encon-
tro foi a parceria entre a Arpen-Brasil e a 

Cresol. Representantes da cooperativa de 
crédito falaram brevemente aos presentes, 
colocando-se à disposição para esclarecer 
possíveis dúvidas durante o congresso em 
Brasília/DF. Arion Toledo Cavalheiro Jú-
nior, presidente da Arpen-Brasil, ressaltou 
a importância de haver uma instituição fi-
nanceira à disposição dos oficiais de todo 
o Brasil, com condições facilitadas e trata-
mento exclusivo.

Na sequência, o secretário nacional da 
Associação, Gustavo Fiscarelli, que foi elei-
to novo presidente da entidade, expôs atu-
alizações sobre projetos em andamento, 
como o Provimento nº 107 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), publicado em ju-
nho deste ano, e que trata da proibição de 
cobrança de quaisquer valores dos consu-
midores finais dos serviços prestados pelas 
centrais cartorárias em todo o território na-
cional. O oficial também falou a respeito de 
ações que vêm sendo planejadas com rela-
ção ao Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil (SIRC).

ENCONTRO TEVE COMO OBJETIVO ATUALIZAR A TODOS SOBRE OS ÚLTIMOS TEMAS 
IMPORTANTES RELACIONADOS À ATIVIDADE DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

Arpen-Brasil se reúne com representantes 
das Arpens estaduais em Brasília (DF)

NACIONAL
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“E é assim que precisamos 
continuar; nossa bandeira 

é a da união, da força 
e do entendimento.” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil 

Encontro entre a Arpen-Brasil e representantes das Arpens estaduais, que aconteceu durante o Conarci 2020, em Brasília (DF), debateu 
importantes projetos em andamento

O Conarci 2020 também foi tema da 
reunião. Arion ressaltou o fato histórico 
de, pela primeira vez, o evento contar 
com a presença de cinco ministros na 
abertura do evento - Luiz Fux, presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Er-
nesto Araújo, ministro das Relações Ex-
teriores; André Veras Guimarães, ministro  
diretor do Departamento de Segurança 
e Justiça do Ministério das Relações Ex-
teriores; Damares Alves, ministra da Mu-
lher, da Família e dos Direitos Humanos; 
e Maria Thereza de Assis Moura, ministra 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e cor-
regedora nacional de Justiça.

O presidente da Arpen-Brasil destacou 
ainda que, durante seus dois mandatos à 
frente da Associação, seu maior objetivo 
foi trazer unicidade à entidade, algo que se 
orgulha de ter alcançado, com o apoio de 
todos. “E é assim que precisamos continu-
ar; nossa bandeira é a da união, da força e 
do entendimento”, disse.



A Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) lançou, 
no dia 18 de novembro, a função Painel de 
Senhas na Central Nacional de Informações 
do Registro Civil (CRC Nacional). Disponível 
para utilização por todos os Cartórios de 
Registro Civil do País, a nova modalidade 
tem o objetivo de oferecer mais agilidade 
e organização aos atendimentos realizados 
nas serventias, além de padronizar os pro-
cedimentos em todas as regiões do Brasil.

Para utilizar o Painel de Senhas da Ar-
pen-Brasil, o registrador civil deve acessar 
a área de administração da CRC Nacional, 
no menu referente à adesão ao painel. 
Após isso, o Cartório poderá utilizar a fer-
ramenta por 30 dias, sem custo adicional, 
para testar a nova funcionalidade. Após o 
período de teste, será debitado um valor 
mensal de R$ 35,00 na conta da CRC Na-
cional, destinado à manutenção da ferra-
menta. O recurso será acrescido na fatura 
mensal de despesas disponibilizada pela 
CRC aos Cartórios.

Entre as funcionalidades do painel estão 
a geração de senhas por tipo de serviço 
(registro de óbito, de nascimento ou de 
casamento, por exemplo) e o controle 

de tempo dos atendimentos realizados, 
no qual os oficiais das serventias poderão 
extrair relatórios estatísticos sobre os ser-
viços e, assim, aprimorar o gerenciamento 
do Cartório.

De acordo com o então vice-presiden-
te da Arpen-Brasil, Luis Carlos Vendramin 
Júnior, a ferramenta foi constituída com o 
intuito de facilitar a utilização e configura-
ção pelos Cartórios, pelo fato de ser útil 
para diferentes níveis de complexidade de 
atendimento. “É possível fazer um geren-
ciamento de senhas com ou sem uso de 
impressora, colocando o nome do usuário 
chamado em uma ou mais TVs, a depender 
do tamanho e das necessidades do Cartó-
rio, e nada impede, também, que o nome 
seja chamado em uma caixa de som, sem 
uso de aparelho de televisão”.

O Painel de Senhas da Arpen-Brasil tam-
bém já vem pré-configurado para exibição 
de conteúdo institucional, com vídeos ex-
plicativos e comunicações sobre o RCPN de 
forma geral, para que sejam transmitidos na 
TV do Cartório e assistidos pelos usuários 
que aguardam atendimento. O registrador 
também tem a opção de alterar a URL dos 
vídeos a serem exibidos no painel.

NOVA MODALIDADE TEM O OBJETIVO DE OFERECER MAIS AGILIDADE 
E ORGANIZAÇÃO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS SERVENTIAS

Arpen-Brasil lança módulo 
de painel de senhas de atendimento 
ao público integrado à CRC Nacional

NACIONAL
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“É possível fazer um 
gerenciamento de senhas com 

ou sem uso de impressora, 
colocando o nome do usuário 

chamado em uma ou mais TVs, 
a depender do tamanho e das 

necessidades do Cartório” 

Luis Carlos Vendramin Júnior, 
vice-presidente da Arpen-Brasil

De acordo com o vice-presidente da Ar-
pen-Brasil, Luis Carlos Vendramin Júnior, 
a ferramenta foi constituída com o intuito 
de facilitar a utilização e configuração 
pelos Cartórios

Entre as funcionalidades do painel estão a geração de senhas por tipo de serviço e o 
controle de tempo dos atendimentos realizados
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O governador do Estado do Paraná, 
Carlos Massa Ratinho Junior, sancionou 
a alteração da ementa da Lei nº 20.224, 
de 26 de maio de 2020, que dispõe 
da possibilidade de empregar cartões 
de débito e crédito como meio de 
pagamento nos Cartórios Extrajudiciais do 
Estado do Paraná e sobre o atendimento 
dos pedidos dos serviços extrajudiciais por 
meio de Centrais de Serviços Eletrônicos 
no Estado do Paraná.

Além disso, o artigo 2º acresce os arts. 
1ºA, 1ºB e 1ºC na Lei nº 20.224, de 2020, 
com a seguinte redação: Art. 1ºA Institui 
o atendimento eletrônico centralizado dos 
serviços extrajudiciais no Estado do Paraná, 
podendo, os notários ou registradores 
de cada uma das especialidades, delegar 
a gestão, o gerenciamento e o controle 
administrativo e financeiro de sua Central 
à respectiva entidade representativa de 
classe neste Estado do Paraná, conforme 
o Provimento nº 107, de 24 de junho de 
2020, do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e demais normativas pertinentes

Sancionada lei 
que regulamenta 
Centrais Eletrônicas 
de Cartórios 
Extrajudiciais

Propostas de alterações nas 
taxas dos cartórios são aprovadas
Os deputados estaduais retomaram na ses-
são remota do dia 9 de dezembro as dis-
cussões sobre os projetos do Tribunal de 
Justiça (TJ/PR) e das emendas que propõem 
alterações e atualizações nas tabelas de 
custas dos cartórios. Os cinco projetos fo-
ram aprovados em segunda discussão, dois 
deles com emendas.

Estão em discussão os projetos de lei 
nº 886/2019, 887/2019, 888/2019 e 
889/2019, que tratam de alterações nas 
tabelas de custas de atos de tabeliães, de 
registro civil das pessoas naturais, de regis-
tro de imóveis, de registro de títulos e do-
cumentos e civil das pessoas jurídicas. 

O projeto de lei nº 891/2019 foi aprova-
do na forma de um substitutivo geral que 

estabeleceu que o Valor de Referência de 
Custas Extrajudiciais (VRCext) e o Valor de 
Referência de Custas Judiciais (VRCjud) se-
rão equiparados, conforme previsto na Lei 
Estadual nº 6.149/1970 e modificações pos-
teriores a partir de 1º de janeiro de 2021.

O projeto ainda precisa passar por outras 
votações em plenário.

Foram aprovados em segunda discussão 
os textos originais dos projetos de lei nº 
887/2019, 888/2019 e 889/2019. As pro-
postas chegaram a receber emendas e um 
substitutivo geral na forma de parecer da 
Comissão Especial que acabaram rejeitados 
em plenário. Os projetos tiveram aprovada 
a dispensa de redação final e seguem para 
sanção do Poder Executivo.

A Corregedoria-Geral de Justiça do Esta-
do do Paraná (CGJ/PR) publicou, no dia 27 
de novembro, o Provimento nº 295/2020, 
que dispõe das alterações e atualização do 
Código de Normas do Foro Extrajudicial do 
Estado do Paraná, aprovado pelo Conselho 

Provimento nº 295/2020 dispõe da atualização do 
Código de Normas do Foro Extrajudicial do Paraná

de Magistratura do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJPR).

Para ver a íntegra do documento, acesse: 
https://infographya.com/files/Provimento
_295.2020_CJ_assinado.pdf

Publicado pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) no dia 22 de dezembro de 
2020, o Provimento nº 110 prorroga o 
prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 
de março de 2020, do Provimento nº 93, 
de 26 de março de 2020, do Provimento 
nº 94, de 28 de março de 2020, do 
Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, 
do Provimento nº 97, de 27 de abril de 
2020, e do Provimento nº 98, de 27 de 
abril de 2020, e revoga dispositivo do 
Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, 
que dispõem sobre medidas preventivas nas 
serventias extrajudiciais para reduzir o risco 
de contaminação pelo novo coronavírus.

Provimento nº 110/2020 do CNJ prorroga prazos 
de normas decorrentes da pandemia de Covid-19

O documento considera a necessidade 
de se manter a prestação dos serviços 
extrajudiciais e o fato de que os serviços 
notariais e de registro são essenciais ao 
exercício da cidadania e que devem ser 
prestados, de modo eficiente, adequado e 
contínuo.

Além disso também considera a 
tendência de alta no contágio e nos 
óbitos pela doença da COVID-19 no 
Brasil, situação que reforça a necessidade 
de manutenção das medidas de 
distanciamento com a redução na 
circulação de pessoas e de prevenção ao 
contágio pelo vírus SARS-CoV-2.



POR CRISTINA TONET COLODEL¹

Registro da morte presumida, 
com ou sem ausência – Livro E ou Livro C?
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A existência da pessoa natural termina com 
a morte, que pode ser real ou presumida. A 
morte real é aquela em que há a prova da 
materialidade de sua ocorrência, ou seja, 
um corpo que não possui mais funções 
vitais, associada a uma declaração médica 
que atesta sua ocorrência.

O Decreto 9.175/2017, que regulamen-
tou a Lei n.º 9.434/97, estabelece a morte 
encefálica, cujo diagnóstico será confir-
mado com base em critérios neurológicos 
definidos em resolução específica do Con-
selho Federal de Medicina, sendo que tais 
procedimentos são dispensáveis se a morte 
decorrer de parada cardíaca irreversível.

A morte real tem ingresso no sistema re-
gistral, via de regra no Livro C, e é pautada 
na declaração do óbito atestada por um mé-
dico (Lei n.º 6.015/73, art. 77). Ressalva-se 
os óbitos fetais que são registrados no Livro 
C-Auxiliar (Lei n.º 6.015/73, art. 53, § 1º).

Por seu turno, a legislação civil estabe-
lece uma presunção da morte, que pode 
ou não ser antecedida da declaração de 
ausência.

A morte presumida sem a declaração de 
ausência é prevista no art. 7º do Código 
Civil e diz respeito a duas situações: (I) al-
guém que estava em perigo de vida e sua 
morte for extremamente provável, como 
ocorre nos casos de acidentes aéreos e 
catástrofes naturais; e (II) alguém, desapa-
recido em campanha ou feito prisioneiro, 
não for encontrado até dois anos após o 
término da guerra.

Nestas duas situações, diante da extrema 
probabilidade da morte de tais pessoas, a 
lei civil dispensa a prévia decretação de au-
sência, porém é necessário que as buscas 
e averiguações sejam esgotadas antes da 
declaração da morte presumida.

Para Nelson NERY JR. e Rosa Maria de An-

drade NERY o art. 7º do Código Civil equi-
vale ao art. 88 da Lei de Registros Públicos 
que já tratava da morte por justificação.²

No mesmo sentido, Luiz Guilherme LOU-
REIRO afirma que na morte presumida o 
desaparecimento é acompanhado da cer-
teza da morte, de forma que fica igualada à 
morte natural e deve ser objeto de registro 
do óbito³.

Assim, diante de tal posicionamento o re-
gistro do óbito terá ingresso no Livro C, pois 
se considera a identidade entre os institutos.

Por outro lado, há entendimento de que 
tais situações são diversas, pois o art. 7º 
do Código Civil incidirá nos casos em que 
a pessoa desapareceu, mas não há certeza 
de sua localização, o que enseja a adoção 
de procedimento judicial com dilação pro-
batória, cuja sentença de morte presumida 
fixará a data provável do óbito e deverá ser 
registrada no Livro E4.
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“O Decreto 9.175/2017, 
que regulamentou a Lei n.º 

9.434/97, estabelece a morte 
encefálica, cujo diagnóstico 

será confirmado com base em 
critérios neurológicos definidos 

em resolução específica do 
Conselho Federal de Medicina”

Nesta mesma linha, as situações do art. 
88 da Lei n.º 6.015/73 tem incidência nos 
casos em que há certeza da presença da 
pessoa no local do incidente (catástrofe, 
terremoto, incêndio), mas não foi encon-
trado o corpo morto, de forma que se tor-
na necessário o procedimento de justifica-
ção do óbito5.

O art. 9º do Código Civil prevê que a 
morte presumida é objeto de registro, to-
davia não aponta o livro competente, haja 
vista não ser matéria afeta a sua competên-
cia. A Lei n.º 6.015/73 não traz de forma 
expressa a morte presumida, apenas men-
ciona que o procedimento de justificação 
do óbito será realizado quando provada a 
presença da pessoa desaparecida no local 
do desastre e terá ingresso no Livro C.

Por sua vez, o Código de Normas do 
Estado do Paraná, estabelece no art. 324, 
que a morte presumida será registrada no 
Livro E, filiando-se à corrente que diferencia 
os procedimentos de morte presumida e de 
justificação do óbito.

Desta forma, verifica-se que se for prova-
da a presença da pessoa desaparecida no 
local do desastre haverá o procedimento 
de justificação do óbito (LRP, art. 88), com 
a presunção absoluta de que ocorreu a 
morte, e, portanto, o registro será lavrado 
no Livro C.

Todavia, se houver uma presunção rela-
tiva da morte, ou seja, não há certeza de 
que a pessoa desaparecida estava no local 
da catástrofe, haverá um procedimento 
com dilação probatória para se fixar a data 
provável da morte e o registro deverá ser 
realizado no Livro E.6

Assim sendo, como há uma presunção 
relativa da morte, pode ocorrer o retorno 
da pessoa desaparecida7, cedendo a pre-
sunção perante a realidade, e neste caso 
bastará uma averbação no assento da mor-
te presumida no Livro E, haja vista seu ca-
ráter transitório.

Diferentemente do que ocorreria se o 
registro fosse lavrado no Livro C, que tem 
um caráter de definitividade, pois os efeitos 
civis dele decorrentes, em especial a extin-
ção da personalidade natural, em tese são 
irreversíveis. Nas palavras de Vitor Frederico 
KÜMPEL e Carla Modina FERRARI corres-
ponde a ressureição da pessoa e se traduz 
numa enorme insegurança jurídica.8

Corroborando esse entendimento, o 
Enunciado 614 da VIII Jornada de Direito 
Civil (2018) assim dispõe: “os efeitos patri-
moniais da presunção de morte posterior à 
declaração da ausência são aplicáveis aos 
casos do art. 7º, de modo que, se o presu-
mivelmente morto reaparecer nos dez anos 
seguintes à abertura da sucessão, receberá 
igualmente os bens existentes no estado 
em que se acharem”.

A doutrina de Flávio TARTUCE ainda 
aponta outro caso de morte presumida 
sem declaração de ausência, prevista na 
Lei n.º 9.140/1995, alterada pela Lei n.º 
10.536/2002 que presume a morte de 
“pessoas que tenham participado, ou te-
nham sido acusadas de participação, em 
atividades políticas, no período de 2 de se-
tembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, e 
que, por este motivo, tenham sido detidas 
por agentes públicos, achando-se, deste 
[sic] então, desaparecidas, sem que delas 
haja notícias”.9

A referida Lei ainda prevê que o requeri-
mento para a lavratura do óbito de tais pes-
soas será realizado diretamente no Registro 
Civil das Pessoas Naturais do domicílio dos 
legalmente legitimados, mediante origi-
nal ou cópia da lei e de seus anexos e nos 
casos de dúvida será admitida a justifica-
ção judicial (art. 3º e parágrafo único). Em 
complementação, o Ministério de Direitos 
Humanos expediu a Resolução n.º 2/2017 
que disciplina o procedimento de emissão 
de atestados pela Comissão Especial sobre 
mortos e desaparecidos políticos, visando 
a retificação de assentos de óbito das pes-
soas reconhecidas como mortas ou desa-
parecidas políticas a fim de constar que “a 
morte não foi natural, mas violenta, causa-
da pelo Estado brasileiro, no contexto da 
perseguição sistemática à população iden-
tificada como dissidente política no regime 
ditatorial de 1964 a 1985”.10

Diante das questões inerentes à morte 
presumida sem declaração de ausência, 
passaremos a analisar a morte presumida 
com a declaração de ausência, que, por sua 
vez, acarreta numa maior complexidade, 
no sentido de não haver disposições legais 
ou normas de serviço do Estado do Paraná 
sobre o seu procedimento registral.

A ausência é um instituto do Direito Civil 
e tem previsão expressa de registro tanto 

no Código Civil (art. 9º, IV) quanto na Lei n.º 
6.015/73 (art. 29, VI), mas as implicações 
que dela decorrem não são tão simples e 
acarretam em inúmeras consequências.

Podemos conceituar a ausência como “o 
desaparecimento da pessoa natural que dei-
xa seu domicílio sem que se saiba do seu pa-
radeiro, deixando bens sem, contudo, eleger 
representante para sua administração”.11

A doutrina ainda aponta que a ausência, 
assim como outros institutos do direito civil 
tradicional, “não se preocupa tanto com 
aspectos existenciais do ser humano, mas, 
ao contrário, com aqueles patrimoniais (...) 
e quanto mais o tempo passa menor é a 
proteção que o direito civil confere aos in-
teresses patrimoniais do ausente”.12

O Código Civil estabelece uma presunção 
de morte ao ausente quando for autoriza-
da a abertura da sucessão definitiva, isto é, 
após dez anos contados do trânsito em jul-
gado da sentença que concedeu a abertura 
da sucessão provisória (arts. 6º e 37). Assim, 
tem-se que a natureza jurídica da ausência, 
conforme previsão do art. 6º do Código 
Civil é considerar o ausente como mor-
to após a abertura da sucessão definitiva.

Em razão disso, tal instituto é permeado 
por várias fases e em cada uma há efeitos 
que necessitam ser publicizados pelo Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais. De forma 
sucinta, abordaremos todas as fases e os 
procedimentos a serem observados pelos 
Registradores.

A primeira fase tem por objetivo arre-
cadar e inventariar os bens do ausente, 
estabelecendo um rol patrimonial a ser 
futuramente partilhado ou restituído se o 
ausente regressar. Nesta fase, o juiz declara 
a ausência, determina a arrecadação dos 
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“Por sua vez, o Código de 
Normas do Estado do Paraná, 
estabelece no art. 324, que a 

morte presumida será registrada 
no Livro E, filiando-se à corrente 
que diferencia os procedimen-
tos de morte presumida e de 

justificação do óbito”

“Diante das questões inerentes 
à morte presumida sem 
declaração de ausência, 

passaremos a analisar a morte 
presumida com a declaração 

de ausência, que, por sua 
vez, acarreta numa maior 

complexidade, no sentido de 
não haver disposições legais 

ou normas de serviço do 
Estado do Paraná sobre o seu 

procedimento registral”

bens do ausente e nomeia curador, tudo 
mediante sentença.

Essa sentença deve ser registrada, confor-
me previsão do art. 9º, IV, do Código Civil e 
do art. 29, VI, da Lei n.º 6.015/73, no Livro 
E, haja vista o disposto no art. 94 da mes-
ma Lei e do art. 331 do Código de Normas 
do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná.

Na segunda fase, também mediante sen-
tença, o juiz declara aberta a sucessão pro-
visória e determina a transferência do patri-
mônio aos herdeiros em caráter precário. Os 
efeitos desta sentença ocorrem após 180 
dias da sua publicação pela imprensa, mas 
com o trânsito em julgado autoriza-se a aber-
tura de eventual testamento e a proceder ao 
inventário e partilha dos bens (CC, art. 28).

A sentença de abertura da sucessão pro-
visória deve ser averbada no assento da 
ausência, conforme previsão do parágrafo 
único do art. 104 da Lei n.º 6.015/73.

Se durante a sucessão provisória, ou seja, 
no período de dez anos, for comprovado o 
falecimento do ausente, considera-se aber-
ta a sucessão definitiva e lavra-se o assento 
de óbito (Livro C), cancelando-se o registro 
da ausência em decorrência da prova do 
falecimento.

Todavia, pode ocorrer o retorno do au-
sente neste período, assim cessa a suces-
são provisória e extinguem-se as vantagens 
concedidas aos herdeiros. Novamente se 
faz necessária a publicidade no assento da 
ausência, mediante averbação do retorno 
do ausente (LRP, art. 104).

Não retornando o ausente ou não ha-
vendo prova de seu falecimento, decorrido 
o período de dez anos do trânsito em jul-
gado da sentença que declarou a sucessão 
provisória, os interessados ou o Ministério 
Público podem requerer a abertura da su-
cessão definitiva, onde tem início a terceira 
fase (CC, art. 37).

A sucessão definitiva pode ser requerida 
diretamente se o ausente contava com mais 
de 80 anos e há cinco não se tem notícias.

Nesta terceira fase, o juiz prolata mais 
uma sentença, declarando aberta a suces-
são definitiva, e determina a restituição de 
eventuais garantias, prestadas na segunda 
fase, pelos herdeiros para a imissão na pos-
se dos bens. Com o trânsito em julgado 
desta sentença, os herdeiros são investidos 
na propriedade resolúvel dos bens do au-
sente, mediante registro do título no Regis-
tro de Imóveis da situação dos bens.

Se houver o retorno do ausente nos dez 
anos seguintes à abertura da sucessão de-
finitiva, ele receberá os bens no estado em 
que se encontram ou os sub-rogados em 
seu lugar (CC, art. 39).

A sentença de abertura da sucessão de-
finitiva também tem ingresso no Registro 
Civil das Pessoas Naturais e é aqui que re-
side a maior divergência doutrinária sobre 
o assunto.

Parcela da doutrina13 entende que o re-
gistro da sentença de abertura da sucessão 
definitiva deve ocorrer no Livro C, argu-
mentando que a sucessão definitiva produz 
o mesmo efeito do óbito e, portanto, deve 
ser tratada de forma isonômica. O funda-
mento legal para este entendimento está 
no art. 6º do Código Civil que consagra a 
presunção da morte do ausente quando 
aberta a sucessão definitiva.

A Consolidação Normativa Notarial e 
Registral do Estado do Rio Grande do Sul, 
até o Provimento n.º 14/2016 previa nos 
artigos 74, IV e 183 que o registro da mor-
te presumida, com ou sem declaração de 
ausência, deveria ocorrer no Livro C. Em 
2020, com o Provimento n.º 01/2020 a 
sucessão definitiva oriunda da morte pre-
sumida com declaração de ausência será 
averbada a margem do Livro E (art. 244, § 
2º), ao passo que a morte presumida sem 
declaração de ausência será registrada no 
Livro C de óbitos (art. 244 e § 1º).

O posicionamento de José Antonio de 
Paula SANTOS NETO corrobora o ato de 
averbação da sentença de sucessão defini-
tiva no registro da ausência como medida 
certa para finalizar o procedimento da au-
sência.14 

No que se refere ao registro da morte 
presumida sem declaração de ausência Luís 
Ramon ALVARES também entende que o 
registro deve ser lavrado no Livro C, pois 
para ele trata-se de óbito.15

No Estado de São Paulo, as normas de 
serviço (Provimento n.º 58/89 – atualizado 
em 20/07/2020) disciplinam que o assento 
de óbito decorrente de autos de justifica-
ção de pessoa desaparecida, provada sua 
presença no local do desastre, será lavrado 
no Livro C (art. 102). Já a morte presumida 
com declaração de ausência será efetivada 
no Livro E, bem como será averbada no as-
sento da ausência a sentença de abertura 
da sucessão definitiva (arts. 117 e 135.1).

Para Vitor Frederico KÜMPEL e Carla 
Modina FERRARI a averbação não é o ins-
trumento hábil para comprovar a extinção 
da personalidade, considerando-se a rele-
vância de tal fato deve ele ser objeto de 
registro.16

Desta forma, os citados doutrinado-
res compõem uma terceira corrente que 
preconiza a necessidade de um registro 
autônomo no Livro E, com as anotações 
recíprocas, firmando seu posicionamento 
no sentido de que a abertura da sucessão 
definitiva põe fim à personalidade jurídica, 
mas ainda permanece a presunção da mor-
te, que pode ser afastada com o retorno do 
ausente ou com a prova de sua existência.17

Ainda para esta última corrente, decor-
rido o lapso temporal de mais 10 anos da 
sucessão definitiva, deve-se proceder ao 
cancelamento da ausência e da sucessão 
definitiva e lavrar o assento de óbito no Li-
vro C, com as anotações recíprocas.

Tal entendimento está em consonância 
com as disposições legais pertinentes ao 
tema e revela uma solução mais coeren-
te no âmbito registral, visto que, como já 
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mencionado, o registro da presunção da 
morte no Livro C pode ensejar na ressu-
reição da pessoa natural, gerando instabi-
lidade jurídica, porquanto transforma um 
registro definitivo em um ato de caráter 
provisório e que pode ser desconstituído 
com o retorno do ausente.

O prazo de dez anos contado da aber-
tura da sucessão definitiva, sem o retorno 
do ausente, acarreta na extinção do pro-
cedimento por meio de sentença, caracte-
rizando a quarta e última fase. Consequen-
temente, a propriedade resolúvel dos bens 
converte-se em plena e de titularidade dos 
herdeiros, mediante averbação no Registro 
de Imóveis.

Outra questão de relevo é o casamento 
do cônjuge do ausente. O art. 1.571, § 1º, 
do Código Civil dispõe que a dissolução do 
casamento ocorre pelo divórcio ou pela 
morte, presumindo a morte do ausente no 
momento da abertura da sucessão definiti-
va (art. 6º).

Destarte, decorridos dez anos do trânsi-
to em julgado da sentença que concedeu 
a abertura da sucessão provisória (CC, art. 
37), o cônjuge do ausente poderá contrair 
novas núpcias.

Todavia, discute-se na doutrina acerca da 
validade desse casamento na hipótese de 
reaparecimento do ausente nesse período. 
Uma primeira corrente, defendida por Flá-

vio TARTUCE18 e Zeno VELOSO19 considera 
válido o segundo casamento e dissolvido o 
primeiro, ressaltando a boa-fé dos nuben-
tes e desvalorizando a conduta do ausente, 
que por vezes é de abandono do lar con-
jugal.

Outra corrente, por sua vez, defendi-
da por Silvio RODRIGUES e Francisco José 
CAHALI20 preza pela declaração de nulida-
de do segundo casamento, pautando-se 
no impedimento previsto no art. 1.521, VI, 
do Código Civil no qual as pessoas casadas 
não podem casar.

Para Maria Helena DINIZ, a polêmica 
não existiria se o Código Civil contivesse 
dispositivo expresso, tornando irreversível 
a dissolução do vínculo conjugal em caso 
de núpcias em razão da ausência de um 
dos cônjuges, que produziria os efeitos de 
morte real.21

Sob o enfoque registral, a apresentação 
da certidão de casamento com a anotação 
da declaração de ausência, por si só não é 
documento apto a instruir o procedimento 
de habilitação, haja vista que a presunção 
da morte do ausente, somente ocorre com 
a abertura da sucessão definitiva, o que re-
vela, mais uma vez, a necessidade da publi-
cidade deste ato mediante registro autôno-
mo no Livro E, conforme já exarado.

Cabe acrescentar ainda, que o cônjuge 
do ausente também poderá contrair novas 

núpcias antes do prazo da sucessão defi-
nitiva (10 anos) se pleitear a dissolução do 
casamento pelo divórcio judicial.

Diante do que foi exposto, conclui-se 
que todas as fases pelas quais perpassa o 
procedimento da ausência devem ser publi-
cizadas no Registro Civil das Pessoas Natu-
rais: registro da declaração de ausência no 
Livro E; averbação da abertura da sucessão 
provisória; novo registro autônomo no Livro 
E da abertura da sucessão definitiva; aver-
bação do cancelamento da ausência e da 
sucessão definitiva e assento do óbito no 
Livro C, tudo com as anotações recíprocas.

Ressalta-se, todavia, que a Corregedoria-
-Geral da Justiça do Estado do Paraná, até 
o momento, não regulamentou, de forma 
detalhada, o procedimento a ser adotado 
em relação à morte presumida com de-
claração de ausência, como recentemente 
ocorreu nos estados do Rio Grande do Sul 
e de São Paulo.

Em que pese a discrepância aduzida en-
tre o que se defende neste trabalho com 
as disposições das normas de serviço gaú-
cha e paulista, é cediço que a intenção, no 
tratamento do assunto, tem o condão de 
propiciar uma reflexão e quiçá um emba-
samento para eventual regulamentação do 
tema pela Corregedoria-Geral da Justiça, 
visando a uniformidade no procedimento 
e a segurança jurídica que lhe é inerente.
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