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EXPEDIENTE

Caros amigos do Registro Civil paranaense,

Abro as edições deste ano da Revista do Irpen-PR com uma grande novida-
de para aqueles que acompanham, trabalham e valorizam o Registro Civil das 
Pessoas Naturais. Após anos, muitos anos de trabalho, obtivemos uma grande 
conquista para a nossa atividade: o Brasil atingiu a Meta do Milênio estipulada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a erradicação do subregistro 
de nascimento, dando fim a um calvário de quase 20 anos de perseguição aos 
registradores desde a instituição da gratuidade do Registro Civil.

Embora o Estado do Paraná tenha estado sempre na vanguarda dos baixos 
índices de crianças sem registro de nascimento, mesmo antes da instituição da 
gratuidade, o Brasil amargava um número superior a 20% de suas crianças sem 
o primeiro documento de cidadania, que confere cidadania à sua população. 
Localizado principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a escassez de 
investimentos públicos faz com que o cidadão se desinteresse pelo registro de 
nascimento, o trabalho conjunto das entidades da categoria, de órgãos públicos 
e do Poder Judiciário, fez com que este foco residual fosse gradativamente redu-
zido, dando ao Brasil em 2013 o índice de 5,1% de subregitro, dentro da meta 
estipulada pela ONU para a erradicação deste problema.

Não satisfeitos com a conquista nacional e com os ótimos números apresen-
tados na série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o Estado do Paraná larga novamente na frente e, em um projeto especialmente 
dedicado à cidadania, têm levado aos rincões paranaenses o Cartório Móvel, em 
uma ação intitulada Irpen na Comunidade. Com foco na população indígena, 
foram realizados três séries de mutirões em diferentes regiões do Estado, benefi-
ciando uma população que até então estava à margem da sociedade.

Neste mesmo projeto foram realizados diversos casamentos do Dia do Sim, le-
vando à população carente de pequenas e médias cidades paranaenses o acesso 
ao casamento civil, conferindo àquele que é o verdadeiro realizador dos atos a 
valorização necessária à quem trabalha constantemente à favor da comunidade. 
Somente nas 13 cidades que receberam o projeto em 2014, foram realizados 
1.526 celebrações, beneficiando casais que não possuíam renda.

Para finalizar esta primeira edição de 2015 que traz um compêndio de impor-
tantes decisões jurídicas, deixo aos colegas a mensagem de que o Registro Civil 
está trabalhando duro para efetivar uma nova e importante parceria para sua 
sobrevivência: a possibilidade de emissão de RGs em cartório. Fiquem atentos ao 
site do Irpen-PR, pois em breve teremos importantes novidades a respeito deste 
inovador projeto inédito no Brasil.

Antes de encerrar, deixo aqui meu fraternal abraço ao amigo Ricardo Augus-
to de Leão, que brilhantemente conduziu a Arpen-Brasil nos últimos dois anos, 
aglutinando ideias opostas e mantendo a união da classe em prol de objetivos 
maiores que beneficiem a todos.

Um abraço e ótima leitura.
Arion Toledo Cavalheiro Júnior

Presidente do Irpen-PR

“O Brasil atingiu a Meta do Milênio estipulada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) para a erradicação 
do subregistro de nascimento, dando fim a um calvário de 
quase 20 anos de perseguição aos registradores”

Uma grande conquista 
nacional do Registro Civil
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As estatísticas do Registro Civil divulgadas 
neste mês de dezembro pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
trouxeram uma grande novidade para a 
atividade registral brasileira. Com a queda 
do índice para 5,1%, o Brasil atinge a 
meta estabelecida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) nos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio para que 
o número de crianças sem registro de nas-
cimento seja considerado erradicado. 

Segundo o último levantamento aferido 
pelo Instituto, o índice de sub-registro de 
nascimentos (conjunto de nascimentos 
não registrados no próprio ano de ocor-
rência ou até o fim do primeiro trimestre 
do ano subsequente) foi de 18,8%, em 
2003 para 5,1% em 2013, indicando 
grande avanço na cobertura do registro 
civil de nascimentos. Apenas nas regiões 
Norte e Nordeste observaram-se indica-
dores significativos em 2013, de 15,8% e 
14,1%, respectivamente, enquanto que, 
nas demais regiões, há evidências de que 

a cobertura dos registros é praticamente 
completa.

Os nascimentos não registrados nos 
cartórios no ano de sua ocorrência são 
incorporados à pesquisa nos anos pos-
teriores, como registros extemporâneos. 
Na análise dos resultados por lugar de 
residência da mãe, observou-se a redução 
na proporção de registros extemporâneos 
no Brasil, que passou de 17,4%, em 2003, 
para 4,9%, em 2013, indicando que é 
cada vez menor o estoque de população 
sem o registro de nascimento. A propor-
ção dos registros extemporâneos ainda foi 
de 17,4% na região Norte; por outro lado, 
foi significativamente reduzida no Sudeste 
(1,4%) e Sul (2,2%).

A ministra Ideli Salvatti, da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência 
da república (SDH/PR), comemorou o 
avanço e disse que o acesso à certidão de 
nascimento no País é um direito funda-
mental do cidadão. “O avanço importa e 
importa muito. Isso porque a certidão de 

nascimento é um instrumento básico de 
exercício da cidadania, fundamental para o 
exercício de direitos e o acesso a políticas 
públicas e benefícios sociais. Sem ela, não 
há o direito ao voto, o acesso ao mercado 
formal de trabalho, o acesso a programas 
sociais”, afirmou.

Em 2013, o total de registros de nasci-
mentos ocorridos no ano (2,8 milhões), 
apresentou aumento marginal (8,8 mil, 
ou 0,3%) em relação a 2012. Sudeste e 
Nordeste, que apresentaram maior volume 
e proporção dos nascimentos registrados 
na década, tiveram diminuição sutil nos 
registros de nascimento entre 2012 e 
2013. As demais regiões tiveram aumento 
no período.

Desde a aprovação da Lei nº 9.534, 
de 10.12.1997, que trata da gratuidade 
na obtenção do registro de nascimentos 
e óbitos, cuja implementação se confi-
gurou real em 1998, vários dispositivos 
legais e ações vêm sendo promovidos, 
principalmente, pelo Ministério da Saúde, 

Brasil chega à meta de 5% no combate ao sub-
registro e atinge Meta do Milênio da ONU
SUB-REGISTRO DE NASCIMENTOS CAI DE 20,3% EM 2002 PARA 5,1% 
EM 2013 E PAÍS PASSA A FAzER PARTE DO GRUPO DAqUELES ONDE O ÍNDICE 
DE CRIANçAS SEM REGISTRO PODE SER CONSIDERADO ERRADICADO

CIDADANIA
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pela Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, pelas Associa-
ções de Registradores de Pessoas Naturais 
e pelas Corregedorias Estaduais de Justiça, 
com o objetivo de ampliar a cobertura da 
população registrada em Cartórios, dentro 
dos prazos previstos pela Lei nº 6.015, de 
31.12.1973.

A continuidade destas ações e a con-
tribuição que cada uma delas agregou 
ao longo dos últimos anos refletem-se 
na melhora da cobertura observada no 
período compreendido entre 2003 e 2013. 
Desta forma, apesar das informações do 
registro de nascimentos ocorridos no ano 
não apresentarem uma tendência clara na 
última década, a estimativa dos nascimen-
tos obtida por meio da projeção indica 
uma tendência de diminuição no número 
de nascimentos e de queda na estimativa 
do sub-registro de nascimento.

Diminui a diferença entre Sinasc x 
Registro Civil - O Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos - Sinasc, do Ministério 
da Saúde, é uma fonte adicional de dados 
sobre os nascidos vivos. Nos estudos demo-
gráficos, especialmente, é muito impor-
tante comparar diferentes fontes de dados 
para avaliar a qualidade das informações e 
analisar uma possível utilização de metodo-
logias indiretas de estimação. Sendo assim, 
foi feita uma análise comparativa entre o 
número de nascimentos ocorridos no ano, 
proveniente das Estatísticas do Registro 
Civil, e o número de nascidos vivos, prove-
niente do Sinasc.

Na comparação entre 2003 e 2012, 
para o Brasil, notou-se a aproximação 
entre o número de nascimentos fornecido 
pelas duas fontes de dados, passando de 
uma diferença de 7,4% para 3,2%, no 
período. Na década, a principal diferença 
entre as informações de nascimentos do 
Sinasc e as provenientes das Estatísticas 
do Registro Civil foi observada na Região 
Norte, sendo que o número de nascimen-

tos notificados ao Sinasc ainda foi 10,0% 
maior que o registrado em cartório, em 
2012. 

No mesmo ano, o indicador foi de 4,9% 
para o Nordeste; enquanto no Sudeste 
(0,9%), Sul (1,2%) e Centro-Oeste (2,9%) 
as diferenças foram menos significativas. 
Desta forma, considerando as informações 
do Sinasc e as estimativas de nascimento 
da projeção, percebe-se que o registro 
civil de nascimento vem apresentando me-
lhora significativa de cobertura na última 
década.

Os nascimentos não registrados nos 
Cartórios no ano de sua ocorrência são 
incorporados à pesquisa Estatísticas do 
Registro Civil nos anos posteriores, como 
registros extemporâneos. Na análise dos 
resultados por lugar de residência da mãe, 
observou-se a redução na proporção de 
registros extemporâneos no Brasil, que 
passou de 17,4%, em 2003, para 4,9%, 
em 2013, indicando que é cada vez menor 
o estoque de população sem o registro 
de nascimento (Gráfico 3 e Tabela 1.1). 
Todavia, é preciso destacar os diferenciais 
regionais. Em 2013, a proporção dos 
registros extemporâneos ainda foi de 
17,4% na Região Norte, atingiu valores 
mais próximos ao da média nacional no 
Nordeste (5,7%) e Centro-Oeste (5,0%), e 
foi significativamente reduzido no Sudeste 
(1,4%) e Sul (2,2%).

“O avanço importa e importa muito. Isso porque a certidão 
de nascimento é um instrumento básico de exercício da 
cidadania, fundamental para o exercício de direitos e o 
acesso a políticas públicas e benefícios sociais”
Ideli Salvatti, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da república (SDH/PR)
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O adiamento do registro do nascimento 
vem diminuindo na década, mas a 
proporção de registros extemporâneos 
também apresentou diferenciais 
segundo as Unidades da Federação. Em 
2013, o indicador foi superior a 10% 
no Acre (15,6%), Amazonas (20,7%), 
Roraima (22,6%), Pará (19,4%), Amapá 
(13,9%), Maranhão (11,4%), locais 
que apresentaram valores elevados na 
década, assim como em Mato Grosso do 
Sul (13,6%), onde a proporção registrou 
pequena diminuição no período.

Outro indicador que sugere a melhora 
com relação aos registros extemporâneos 
é medido pela razão entre o registro 
extemporâneo, em determinado ano, 
e o registro do ano de nascimento 
correspondente. Assim, em 2003 
foram registrados 6,4% de registros 
extemporâneos de nascimentos que 
ocorreram em 2002, comparado com 
os registros ocorridos no ano de 2002, 
correspondendo a atraso de um ano no 
registro. Percebe-se que, quanto maior o 
tempo decorrido em comparação ao ano 
em que o nascimento ocorreu, menor foi 
a proporção de registros extemporâneos 
em relação ao registro ocorrido no ano 
correspondente. 

Por exemplo, em 2013 ocorreu 0,1% de 
registros de nascimento do ano de 2002, 
após 11 anos de ocorrido o nascimento, 
em relação aos nascimentos ocorridos 
no ano de 2002. Para o ano de 2002 foi 
possível analisar o comportamento dos 
registros extemporâneos utilizando uma 
série mais longa e pode-se dizer que, 

quanto mais tempo se passou em relação 
ao ano em que o nascimento ocorreu, 
menor foi a razão entre os registros 
extemporâneos se comparado com o 
registro ocorrido no ano correspondente.

É interessante notar que, a cada ano 
analisado, a razão entre os registros 
extemporâneos, em determinado ano, 
e o registro de nascimento do ano 
correspondente, tende a diminuir também 
nos anos mais recentes. A razão de 
registros extemporâneos, com um ano de 
atraso, em relação ao registro ocorrido no 
ano foi de 6,4% em 2003, ou seja, aqueles 
nascimentos que ocorreram em 2002 e 
foram registrados em 2003; enquanto 
em 2013 foi somente de 1,7%, ou seja, 
aqueles que ocorreram em 2012 e foram 
registrados em 2013. quando se observa 
a proporção para registros extemporâneos 
com dois anos de atraso, também se 
observou queda no indicador, que passou 
de 3,0%, em 2004, ou seja, aqueles 
nascimentos que ocorreram em 2002 e 
foram registrados em 2004, para 0,7% em 
2011, ou seja, aqueles que ocorreram em 
2011 e foram registrados em 2013, último 
ano disponível para a comparação de 
atraso de dois anos na série.

Assim, a redução do sub-registro de 
nascimentos e, também, da proporção 
de registros extemporâneos, resultam em 
uma melhoria na cobertura dos registros 
de nascimentos no País, o que possibilita 
analisar diferentes características da 
natalidade, a partir das informações 
prestadas pelos cartórios e compiladas na 
pesquisa Estatísticas do Registro Civil.

Políticas - Nos últimos anos, o Gover-
no Federal, em parceria com estados, 
municípios e a sociedade civil, desenvolveu 
diversas ações para erradicar o sub-registro 
civil de nascimento no país. O IBGE citou 
algumas inciativas consideradas funda-
mentais como a gratuidade da primeira via 
dos registros de nascimentos, a realização 
de campanhas nacionais, a instalação de 
postos dos cartórios nas maternidades e a 
criação do compromisso nacional pela er-
radicação do sub-registro de nascimentos 
e ampliação do acesso à documentação 
civil básica.

Outra ação de destaque foram a criação 
da Central Nacional de Informações do 
Registro Civil (CRC-Nacional) e do Sistema 
Nacional de Informações de Registro Civil 
(Sirc), em junho de 2014, que deverá 
captar e disponibilizar dados relativos a re-
gistros de nascimento, casamento e óbito 
em uma base de dados única. Na prática, 
o Sirc facilitará o acesso da população ao 
registro civil de nascimento, além de difi-
cultar a falsificação de documentos. Tam-
bém foram citados os pactos estabelecidos 
com os governos estaduais de regiões com 
maiores problemas de sub-registro para a 
redução do número de nascimentos cujos 
registros são postergados.

As políticas públicas de combate ao 
sub-registro são acompanhadas pelo 
Comitê Gestor Nacional, criado em 2007 
com o objetivo de promover a articulação 
dos órgãos e entidades envolvidos na im-
plementação dos programas relacionados 
à ampliação do acesso à documentação 
civil básica.
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Em 2013, pela primeira vez, as Estatísticas 
do Registro Civil investigaram o casamento 
entre pessoas de mesmo sexo. A apro-
vação da Resolução nº 175 do Conselho 
Nacional de Justiça possibilitou o levanta-
mento das informações referentes a casa-
mentos entre pessoas de mesmo sexo em 
todo o território nacional. Em 2013, foram 
realizados 3.701 registros de casamentos 
entre cônjuges de mesmo sexo, dos quais 
52,0% foram entre mulheres e 48,0% 
entre homens. 

São Paulo foi o Estado com o maior 
percentual de casamentos de pessoas de 
mesmo sexo, tanto de homens (50,5%) 
quanto de mulheres (54,4%). A idade 
mediana observada para os cônjuges 
de mesmo sexo foi de 37 anos para os 
homens e 35 anos para as mulheres, mais 
alta do que nos casais de cônjuges de 
sexo diferente (30 e 27 anos, respectiva-
mente).

A pesquisa também traz informações e 
comparações históricas sobre casamentos, 
divórcios, nascimentos e óbitos, como, por 
exemplo: O número total de casamentos 
aumentou 1,1% em 2013, em relação a 
2012, ficando em 1,1 milhão. A maior 
concentração ficou no Sudeste (48,2%). A 
taxa de nupcialidade legal (proporção de 
casamentos por mil pessoas de 15 anos 
ou mais de idade) ficou em 6,9 por mil, se 
mantendo estável desde 2011.

Brasil teve 3,7 mil 
casamentos de cônjuges do 
mesmo sexo, aponta IBGE

Baseado na Resolução nº 175 
do CNJ, Instituto Brasileiro 
levantou pela primeira vez o 
número de uniões civis entre 
casais do mesmo sexo
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Entre os dias 4 e 8 de novembro, o projeto 
Irpen na Comunidade esteve nas cidades 
de Mangueirinha, Marmeleiro, Coronel 
Vivida, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, 
realizando ações de registro de nascimento, 
reconhecimento de paternidade e casa-
mentos coletivos.

O Irpen na Comunidade acontece por 
meio de uma parceria entre pelo Instituto 
do Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen) e os registros civis 
dessas localidades. Na primeira semana de 
novembro, o local escolhido foi o sudoeste 
paranaense, dando sequência ao projeto 
que teve início na região de Cascavel

Registro Indígena
A Aldeia Campina, na cidade de Manguei-
rinha, sudoeste paranaense, recebeu no 
dia 4 de novembro o projeto Irpen na 
Comunidade, realizado pelo Instituto em 
parceria com o Cartório de Registro Civil de 
Mangueirinha, administrado pela Oficiala 
Silvana Keller de Oliveira.

Na escola da aldeia foi montada uma es-
trutura que permitiu a emissão de certidões 
de nascimento diretamente no local. Assim, 
os índios da tribo Kaingang puderam sair 
com seus primeiros documentos civis na 
hora. Ao longo do dia foram realizados 21 
registros de nascimento gratuitos. 

Houveram pais registrando seus filhos 
recém-nascidos ou já crescidos e houve 
quem fizesse o seu próprio registro, por já 
ter mais de 18 anos.

O registro mais emblemático foi do caci-
que da tribo, Milton Katahn Alves. Milton 
foi registrado com seu nome em português 
e seu nome Kaingang, que como o próprio 
disse, quer dizer “mata verde”. Outro regis-
tro interessante foi de um jovem casal com 
seu filho recém-nascido. Antes de realiza-
rem o registro do bebê Gustavo, pai e mãe 
fizeram seus próprios registros.

Foi um dia muito marcante para a Oficia-
la Silvana, que disse ter ficado surpresa com 
a quantidade de registros. “Eu não sabia 
quantos índios havia na tribo, por isso não 
sabia o que esperar, mas a partir de agora 

vou continuar com esta ação e divulgar que 
o Registro Civil é gratuito para todos e que 
eles podem nos procurar também lá no 
cartório, pois pude perceber que o maior 
medo deles é o custo deste documento”, 
explicou.

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, também ficou muito sa-
tisfeito com a ação na aldeia e se mostrou 
igualmente surpreso com a quantidade 
de registros realizados. Na ocasião, Arion 
ressaltou aos presentes que era “a Oficiala 
Silvana quem está e continuará trazendo a 
cidadania para esta aldeia”.

O registro civil dos indígenas foi feito 
a partir do Registro Administrativo de 
Nascimento de Indígena (Rani), emitido 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), 
e de acordo com a Resolução Conjunta nº 
3/2012 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que trata do registro civil indígena. A 
partir da resolução, só o registro civil é que 
dá acesso a outros documentos básicos e 
por isso a importância de registrar todos os 
índios.

No mesmo foi realizado um casamento 
coletivo na Aldeia Campina, com 5 casais 
que já possuem família e legalizaram sua 
situação civil perante a sociedade. Toda a 
ação foi também acompanhada pelo repre-
sentante da Funai na aldeia, que auxiliou 
os indígenas com suas documentações 
anteriores.

Irpen na comunidade 
nas praças das cidades
Durante toda a semana, o Cartório Móvel 
do Irpen e do Fundo de Apoio ao Registro 
Civil de Pessoas Naturais (Funarpen) esteve 
nas praças das cidades de Mangueirinha, 
Marmeleiro e Coronel Vivida esclarecen-
do dúvidas relacionadas aos serviços de 
Registro Civil.

Nessas cidades, não foi realizado ne-
nhum registro civil, pois não havia demanda 
da população. Segundo o presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
“isso demonstra como o Paraná está avan-
çado no combate ao subregistro, tendo um 
dos menores índices do País”.

Irpen na comunidade leva registro civil a aldeia 
indígena e a cidades do sudoeste paranaense
PROJETO REALIzADO EM PARCERIA ENTRE IRPEN-PR E CARTóRIOS 
LOCAIS LEVOU CIDADANIA A TRêS PEqUENAS CIDADES DO ESTADO

Ação da equipe do projeto Irpen-PR na Comunidade realizado 
junto às comunidades mais carentes do Estado do Paraná

CIDADANIA
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Ação junto à comunidade indígena em uma das 
regiões mais isoladas do Estado do Paraná

“Eu não sabia quantos índios havia na tribo, por isso não sabia o que esperar, mas a 
partir de agora vou continuar com esta ação e divulgar que o Registro Civil é gratuito”

Silvana Keller de Oliveira, Oficiala de Mangueirinha

Registro tardio de indígena realizado durante 
a ação do projeto Irpen na Comunidade

Dois Vizinhos
O Registro Civil de Dois Vizinhos possui uma sede 
ampla, bem instalada e muito organizada. quem re-
cebeu a equipe do Irpen-PR nesta visita foi o Oficial 
Substituto, Ricardo Piva. Arion disse estar “muito 
satisfeito com as condições das serventias, que 
prestam um serviço de qualidade à população”. O 
presidente do Irpen-PR também elogiou o zelo dos 
responsáveis para com o atendimento ao público.

Marmeleiro
O Registro Civil de Marmeleiro foi instalado há 
pouco tempo e se encontra muito bem cuidado. A 
equipe do Irpen-PR foi recebida pelas funcionárias 
Viviane e Lívia Buzzacaro. quem está respondendo 
oficialmente pelo cartório é Raimundo Buzzacaro, 
que também é Oficial em Renascença.

O presidente do Insti-
tuto de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 
Paraná (Irpen-PR), Arion 
Toledo Cavalheiro Jú-
nior, visitou os cartórios 
das cidades que rece-
beram o projeto Irpen 
na comunidade.

Arion, que é Oficial 
em Francisco Beltrão, 
localizada no Sudoeste 
do Paraná, teve a opor-
tunidade de conhecer 
ou revisitar as serven-
tias de sua região. As 
cidades visitadas foram: 
Mangueirinha, Marme-
leiro, Coronel Vivida e 
Dois Vizinhos.

Presidente do 
Irpen-PR visita 
cartórios do 
Sudoeste do 
Estado

Coronel Vivida
O cartório de Coronel Vivida possui uma instalação 
muito adequada, bonita e bem equipada. Arion e 
a equipe do Irpen-PR foram recebidos pela Oficiala 
Cleuza Pimentel e sua funcionária.

Mangueirinha
O cartório de Mangueirinha está bem localizado, 
em frente à praça na entrada da cidade. Com aces-
so para deficientes, o cartório se mostra bem ins-
talado. O presidente do Irpen-PR foi recebido pela 
Oficiala Silvana Keller de Oliveira e suas funcionárias.
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Irpen-PR realiza mais de 400 casamentos 
no Sudoeste paranaense
CASAMENTOS COLETIVOS AGITARAM CINCO CIDADES DA REGIãO COM O DIA DO SIM

A equipe do Registro Civil de Francisco 
Beltrão trabalhou na organização da 

cerimônia do Dia do Sim na cidade

O projeto Irpen na Comunidade, realiza-
do pelo Instituto do Registro Civil das Pesso-
as Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR), 
promoveu em parceria com os registradores 
locais 413 casamentos em cinco cidades da 
região sudoeste do Estado. O projeto que 
promove casamentos coletivos é chamado 
de Dia do Sim.

Mangueirinha
A cidade de Mangueirinha teve dois casa-
mentos coletivos no mesmo dia. Na manhã 
do dia 04 de novembro, cinco casais da 
aldeia indígena Campina legalizaram sua 
situação perante a sociedade civil. À noite, 
foi a vez de 54 casais celebrarem o matri-
mônio no salão Paroquial da Igreja Matriz.

Ambos os casamentos contaram com a 
presença do presidente do Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, do vice-prefeito 
de Mangueirinha, Edenilson Palauro, da 
secretária de Assistência Social, Daniela 
Fritzen, além do juiz de paz e da Oficiala de 
Registro Civil da cidade, Silvana Keller de 
Oliveira.

Edenilson Palauro ressaltou o trabalho de 
Silvana, “que mesmo em licença maternida-
de conseguiu realizar esse trabalho junto à 

população”. O vice-prefeito também desta-
cou o trabalho do Irpen-PR e do Fundo de 
Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais 
do Paraná (Funarpen), que “utilizam a capi-
laridade dos cartórios e prestam um serviço 
de qualidade a todos”.

Arion enfatizou a importância da de-
dicação da Oficiala para a realização dos 
casamentos. “Foi a Silvana que permitiu e 

possibilitou todos esses casamentos gratui-
tos aqui na cidade, e o Irpen-PR e o Funar-
pen vieram para dar apoio a esse trabalho”, 
comentou o presidente do Instituto.

A Oficiala disse querer “agradecer ao 
Irpen e ao Funarpen por trazerem esse 
projeto para a cidade e quero agradecer 
também aos casais que nos procuraram 
para concretizar suas uniões”.

CIDADANIA
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Marmeleiro
A Comarca de Marmeleiro realizou, no dia 
5 de novembro 78 casamentos no Centro 
de Tradições Gaúchas da cidade. Esse foi 
o 1º casamento coletivo da Comarca, que 
foi instalada recentemente, e foi fruto de 
uma união entre os cartórios das cidades 
de Marmeleiro, Renascença e Flor da Serra 
do Sul, que contaram respectivamente com 
66, 10 e 2 casais no evento.

Estiveram presentes o Oficial das cidades 
de Marmeleiro e Renascença, Raimundo 
José Buzzacaro, o Oficial de Flor da Serra do 
Sul, Luiz Carlos Guimarães, o presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Junior, o 
prefeito de Marmeleiro, Luis Fernando Ban-
deira, e o Juiz de Direito, Márcio de Lima.

Raimundo agradeceu o Irpen-PR por ter 
presenteado a região com o Dia do Sim. “É 
uma honra e um orgulho ter um presidente 
como o Arion, pois sabemos de sua luta 
para que a Justiça chegue mais perto do 
cidadão”, destacou o Oficial, que também 
citou o empenho do CRAS e da Ação Social 
dos três municípios para realizar o evento.

Para o Oficial, “essa é uma oportunidade 
de aproximar o povo à Justiça, visto que 
muitos não possuem recursos financeiros 
para realizar um casamento e há uma 
inibição em fazer casamento individual por 
conta dos costumes de festa. Assim, num 
coletivo, ninguém repara em ninguém, é 
um conjunto de pessoas que dizem o ‘sim’ 
e realizam espontaneamente o desejo de 
se casar”.

O prefeito de Marmeleiro disse que “a re-
gularização civil é muito importante e esta 
é uma oportunidade de oficializar a união 
perante a sociedade e mostrar o amor que 
já existe em vossas casas”.

Arion destacou a atuação dos registra-
dores civis “que são comprometidos com 
a cidadania e que foram os primeiros a 
dizer o ‘sim’ ao aceitarem promover este 
evento ”. O presidente do Irpen-PR também 
lembrou que o evento foi possível graças ao 
esforço dos funcionários dos cartórios de 
Marmeleiro e Renascença, Viviane, Lívia e 
César Buzzacaro.

Aos noivos, Arion disse que muitos 

estavam renovando seus votos, pois já 
moravam juntos e resolveram legalizar a 
união. “Este é um momento importante, 
em que vocês dizem um segundo ‘sim’ 
um ao outro”, destacou o presidente do 
Irpen-PR.

O juiz de Direito, Márcio de Lima, falou 
aos noivos que “o casamento é muito im-
portante e dou testemunho do quanto sou 
feliz de ter encontrado alguém para estar 
do meu lado e espero que vocês também 
gozem disso”.

Coronel Vivida
O município de Coronel Vivida teve 80 ca-
samentos no dia 6 de novembro, no salão 
da Associação dos Servidores Públicos da 
cidade. Para o evento estiveram presentes 
a Oficiala, Cleuza Pimentel, o presidente do 
Irpen, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, a ju-
íza de Direito, Letícia Lilian Seyr, o prefeito, 
Frank Ariel Schiavini, o diretor do departa-
mento de Promoção Social do Município, 
Humberto Serpa, e o pastor Maurício Vicari, 
que fez a benção das alianças.

“O Irpen dá um apoio importante aos oficiais, 
principalmente com relação ao Funarpen, que 
tornou possível a continuidade do Registro Civil, 
pois sem esse apoio muitos ofícios já teriam fechado 
as portas por falta de condições financeiras”
Gasto Piva Filho, Oficial de Registro Civil de Dois Vizinhos

Dia do Sim no município de Coronel Vivida reuniu 80 casais celebrando o sonho do casamento civil
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Dois Vizinhos
Foi no município de Dois Vizinhos que 
aconteceu o maior casamento coletivo do 
Irpen na Comunidade de novembro. No 
dia 7 de novembro, 134 casais disseram o 
“sim” no Centro de Cultura Arte e Vida da 
cidade. O casamento contou inclusive com 
uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), pois havia dois noivos surdos.

O evento teve participação do Rotary e 
da Prefeitura e foi encabeçado pelo Oficial 
de Dois Vizinhos, Gasto Piva Filho, e seu 
substituto, Ricardo Luiz Piva. Estiveram 
presentes também o presidente do Irpen, 

Arion Toledo Cavalheiro Junior, o vereador 
Gélson Lindner, o juiz substituto, Éldon 
Stevem Barboza dos Santos, e os Juízes de 
Paz, Luis Pedro Bisato e Alcides Piana.

O vereador Gélson destacou que “famílias 
que muitas vezes não tem condições de 
pagar pelo casamento puderam legalizar 
sua situação neste evento”. O juiz Éldon 
também ressaltou a realização dos sonhos 
e avisou aos noivos que está “comprovado 
cientificamente que quem casa vive melhor”.

Arion ressaltou que “Gasto e Ricardo 
estão realizando sonhos nessa festa tão bo-
nita e com certeza ninguém imaginou que 
seria tão bom quando aceitaram receber o 
Dia do Sim na cidade”.

O Oficial Gasto salientou que “o Irpen 
dá um apoio importante aos oficiais, 
principalmente com relação ao Funarpen, 
que tornou possível a continuidade do 
Registro Civil, pois sem esse apoio muitos 
ofícios já teriam fechado as portas por falta 
de condições financeiras”. Com relação 
ao casamento coletivo, Gasto conta que 

“Essa é uma oportunidade de aproximar o povo à Justiça, 
visto que muitos não possuem recursos financeiros 
para realizar um casamento e há uma inibição em fazer 
casamento individual por conta dos costumes de festa”
Raimundo José Buzzacaro, Oficial de Registro Civil de Marmeleiro e Renascença

O presidente do Irpen iniciou agradecendo 
a presença da juíza Letícia e citando que “os 
magistrados estão cada vez mais próximos da 
população”. Arion também destacou o traba-
lho do cartório da cidade, que foi o respon-
sável pelo evento, e falou aos noivos sobre a 
importância de se construir um lar, “que não é 
apenas uma casa, mas um lugar de amor”.

O prefeito de Coronel Vivida disse se sentir 
“feliz em participar da legalização de 80 fa-
mílias da cidade”. “Tudo que fazemos é pen-
sando no bem-estar das famílias de Coronel 
Vivida e espero que este seja um momento de 
renovação no lar de vocês”, disse Frank.

Falando aos noivos, a Juíza de Direito citou 
uma música de Vinícius de Moraes e desejou 
“que essa data nunca seja esquecida pelos 
noivos”.

A Oficiala Cleuza agradeceu o Irpen e o 
Funarpen, “porque nos dão o apoio necessá-
rio”. “O Registro Civil passou por momentos 
terríveis, pagávamos para trabalhar, e hoje te-
mos vontade de trabalhar, de abrir o cartório 
todo dia, atendemos a população com mais 
alegria, pois há retorno do nosso trabalho”, 
explicou a Oficiala. Para Cleuza, “o trabalho 
do Irpen na comunidade é muito importante, 
pois traz para a população os documentos bá-
sicos que todos necessitam, como o registro 
de nascimento indígena e o dos casamentos”.

Celebração de casamento comunitário na cidade de Marmeleiro que reuniu 78 casais

CIDADANIA
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“foi uma surpresa a quantidade de casais 
interessados, pois esperávamos bastante, 
mas não tanto”.

Ricardo Piva citou que “o evento foi 
muito importante para a cidade, a maioria 
não tem condições de arcar com o custo 
do casamento”. “É uma grande iniciativa do 
Irpen-PR, muito bom para todo o Estado, 
e quando me convidaram aceitei na hora”, 
contou o oficial substituto.

Francisco Beltrão
O último casamento coletivo da edição 
de novembro do Irpen na Comunidade 
aconteceu na cidade em que o presidente 
do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
é registrador civil: Francisco Beltrão. Foram 
62 casais que disseram seu “sim” na ensola-
rada manhã do sábado, 8 de novembro.

Estiveram presentes o prefeito, Antônio 
Cantelmo Neto, a secretária de Assistência 
Social, Ana Lúcia Manfroi, o Juiz de Paz, 
João Carlos Rodrigues, o presidente do 
Rotary Club Francisco Beltrão Integração, 
Renato Tesser, o padre Ari e o pastor Fer-
nando Alberto Araújo.

Em seu discurso, o prefeito agradeceu “o 
empenho do Arion, do Irpen-PR, do Rotary 
e da Assistência Social que tornaram pos-
sível este casamento”. Para Neto, o evento 
é importante “porque inclui as pessoas em 
seus direitos e no reconhecimento de sua 
união”. “Essa falta de legalização muitas 
vezes causa constrangimento quando vão 
abrir uma conta, fazer algum cadastro, pois 
mesmo com muitos anos de relacionamen-
to em seus documentos civis essas pessoas 
são solteiras”, destacou o prefeito. Neto 
concluiu dizendo estar “muito feliz pelas 
124 pessoas que hoje passam a ter mais 
segurança e o sentimento delas deve estar 
ainda mais consolidado agora”.

O Juiz de Paz também falou aos casais e 
contou sobre a história do casamento e a 
simbologia das alianças. O pastor Fernando 
e o padre Ari dirigiram algumas palavras 
aos presentes, deram a bênção a todos e 
receberam individualmente os casais que os 
procuraram.

Arion contou estar “muito feliz por poder 
trazer esse projeto para a cidade do meu 
coração, cidade onde nasci e vivo, e espero 
que possamos repetir esse Dia do Sim mais 
vezes”. O presidente do Irpen-PR dirigiu-se 
aos noivos e desejou que “todos tenham 
a felicidade de, ao final do dia, ter um lar 
para onde voltar, com uma família cheia de 
amor esperando, assim como eu tenho”.

“O Registro Civil passou por momentos terríveis, pagávamos 
para trabalhar, e hoje temos vontade de trabalhar, de abrir 

o cartório todo dia, atendemos a população com mais 
alegria, pois há retorno do nosso trabalho”

Cleuza Pimentel, Oficiala de Registro Civil de Coronel Vivida

134 casais disseram o “sim” no Centro de Cultura Arte e Vida da cidade de Dois Vizinhos

A cidade de Mangueirinha teve dois casamentos coletivos no mesmo dia, totalizando 59 celebrações no Dia do Sim
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Em mais uma ação de distribuição de ci-
dadania no Estado do Paraná, o Instituto 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen-PR), realizou no 
início do mês de dezembro a 3ª etapa do 
Projeto Irpen na Comunidade, que tem 
como missão atender a população de 
locais afastados, levando serviços como 
registros de nascimento, registros tardios, 
reconhecimento de paternidade, além de 
toda a orientação necessária ao usuário.

Nesta terceira edição do projeto foram 
realizadas ações nas cidades de Nova 

Laranjeiras, Laranjeiras do Sul, Espigão 
Alto do Iguaçu, quedas do Iguaçu, 
Pinhão e Guarapuava, com destaque 
para o registro da população indígena da 
aldeia Pinhal, em Espigão Alto do Iguaçu, 
da grande procura por informações em 
quedas do Iguaçu e para as grandes 
celebrações de casamentos comunitários 
do Projeto Dia do Sim nas cidades de 
quedas, Pinhão e Guarapuava.

Em Nova Laranjeiras, pequeno mu-
nicípio de 11 mil habitantes, coube à 
escrevente Marlene conduzir todo o 

processo de habilitação dos 19 casais que 
participaram da celebração do Dia do 
Sim, sendo que 13 deles eram indígenas. 
“Eu acho muito importantes estas ações, 
por que a população indígenas agora 
tem uma série de direitos e precisamos 
dos documentos formais para poder ter 
acesso a muitos deles”, disse o cacique 
da aldeia Rio das Cobras.

Atuando desde 1972 no Registro Civil, 
Marlene comemorou a ação o Irpen na 
cidade, principalmente em razão da valo-
rização da atuação dos registradores civis. 

Irpen-PR na Comunidade celebra ação indígena 
e casamentos coletivos em Guarapuava
TERCEIRA EDIçãO DO PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA ENTIDADE CHEGOU 
A SEIS MUNICÍPIOS PARANAENSES E REALIzOU O SONHO DE MILHARES DE PESSOAS

CIDADANIA
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Em Espigão Alto do Iguaçu, ação do Irpen proporcionou o registro de nascimento para diversas crianças indígenas

Oficiais da região de Guarapuava fazem a entrega dos documentos durante celebração de mais de 700 casamentos no município

“Estou muito contente por participar desta ação e espero 
que as pessoas aqui reunidas sejam muito felizes, por que 
este projeto veio trazer cidadania e segurança à relação de 
milhares de famílias”
Marco Aurélio Girardi, Oficial de Registro Civil de Quedas do Iguaçu



16

Centenas de casais realizaram o sonho da cerimônia oficial de casamento na cidade de Guarapuava

“Acredito que já estava na hora de termos 
este reconhecimento do nosso trabalho e 
este projeto do Irpen-PR, como o próprio 
presidente disse, valoriza a ação de quem 
realmente executa todo o trabalho, que é o 
Registro Civil”, disse.

No mesmo dia o Cartório Móvel do Irpen
-PR se dirigiu ao município de Laranjeiras 
do Sul. Recebidos pela Oficiala, Mary Inês 
Almeida de Moraes, o Projeto Irpen na 
Comunidade se concentrou nas celebrações 
dos oito casamentos, promovidos no amplo 
salão paroquial da cidade.

Há 32 anos atuando no Registro Civil e 
desde 2002 como Oficiala em Laranjeiras 
do Sul, Mary Inês reuniu representantes 
dos vários órgãos públicos da cidade para 
a celebração, entre eles o juiz de Direito 
Júlio César Vicentini. “Ações como esta são 
fundamentais para o exercício da cidadania, 

já que possibilitam a casais que não tem 
condições a celebração do matrimônio civil, 
essencial para uma série de direitos a que 
os cônjuges passam a ter acesso”, disse o 
magistrado.

 
Aldeia Indígena – Ponto alto das ações 
de cidadania promovidas pelo Irpen-PR, a 
ação na cidade de Espigão Alto do Iguaçu, 
município de apenas 6 mil habitantes, 
se concentrou no registro de crianças 
indígenas na aldeia Pinhal. Os funcioná-
rios do cartório, orientados pela Oficiala 
Izabel Barrankievecz Rajewski, há 45 anos 
atuando no Registro civil, se deslocaram 
junto com o Cartório Móvel à aldeia para 
efetuar a emissão dos documentos civis aos 
pequenos brasileiros.

A demanda da população indígena, que 
agora pode substituir o RANI pelo docu-

mento civil foi grande. Dezenas de mães, 
pais e crianças cercaram a equipe do Irpen
-PR que esteve presente na aldeia. “Foi uma 
ação emocionante e voltaremos aqui para 
realizar o complemento desta ação, com 
uma estrutura muito maior para atender 
a todas as necessidades desta população 
que precisa muito do documento civil de 
nascimento. Estamos comprometidos com 
a responsabilidade social do registrador 
civil”, disse o presidente do Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior.

No período da tarde, o Projeto Irpen na 
Comunidade se deslocou para a cidade 
de quedas do Iguaçu e, praça principal da 
cidade, atendeu a uma enorme demanda 
de usuários que solicitavam informações a 
respeito de registro tardio, reconhecimento 
de paternidade e emissão de segundas vias 
de registro.

CIDADANIA
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Autoridades do município de Guarapuava durante a abertura do casamento comunitário 
celebrado na cidade. No destaque o juiz da Comarca Glauco Alessandro de Oliveira

Diretoria do Irpen visitou 
os cartórios de Espigão 
Alto do Iguaçu, Nova 
Laranjeiras e Laranjeiras 
do Sul
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Neste atendimento participou o Oficial 
de quedas do Iguaçu, Marco Aurélio Girar-
di. À noite, 110 casais se juntaram aos nove 
de Espigão Alto do Iguaçu para uma gran-
de cerimônia no centro cultura de quedas, 
com participação do prefeito Édson Prado, 
conhecido como Jacaré, autoridades ecle-
siásticas e da juíza de Direito da Comarca, 
Heloísa Mesquita Fávaro, que enalteceu o 
projeto do Irpen-PR. “Estou muito contente 
por participar desta ação e espero que as 
pessoas aqui reunidas sejam muito felizes, 
por que este projeto veio trazer cidadania 
e segurança à relação de milhares de famí-
lias”, disse a magistrada.

Para o Oficial de quedas do Iguaçu, 
Marco Aurélio Girardi é importante as 
pessoas terem consciência da importância 
da celebração civil para a construção do 
conceito de cidadania. “A família é a base 
de tudo, a pedra forte que sustenta todos 
nós e onde vamos buscar forças para seguir 
em frente. Espero que todos que aqui estão 
sejam muito felizes por toda a vida”, disse.

Casamentos em destaque  - As duas 
ações finais do projeto Irpen na comu-
nidade concentram-se na realização dos 
casamentos coletivos nas cidades de Pinhão 
e Guarapuava.  Em Pinhão, a Oficiala Maria 

da Graça Burko Rocha conduziu a celebra-
ção de 202 casamentos, em evento que 
teve apoio da Prefeitura local e da secre-
taria de assistência social do município. O 
evento coincidiu com a comemoração de 
aniversário de 50 anos da cidade, e contou 
com a participação de diversas autoridades, 
entre eles o prefeito Dirceu de Oliveira e 
secretária de assistência social Lucimere 
Terleski Oliveira.

Em seu discurso, Arion voltou a enaltecer 
o trabalho do registrador civil, responsável 
por conferir cidadania à população parana-
enses, explicar os trabalhos realizados no 
Projeto Irpen-PR na comunidade e destacar 
as funções do Irpen-PR e do Funarpen-PR 
como garantidores da efetivação da cidada-
nia no Estado. “Sem esta sustentabilidade 
que o registrador paranaense adquiriu, nem 
eventos como este e nem registros e casa-
mentos seriam possíveis, pois o Governo 
fez cortesia com o chapéu alheio e tivemos 
que procurar alternativas para a sobrevivên-
cia”, destacou.

Na cidade de Guarapuava foram que-
brados todos os recordes de celebração de 
casamentos comunitários no Dia do

“Acredito que já estava na hora de termos 
este reconhecimento do nosso trabalho e este 
projeto do Irpen-PR, como o próprio presidente 
disse, valoriza a ação de quem realmente 
executa todo o trabalho, que é o Registro Civil”
Marlene, Escrevente do Cartório de Nova Laranjeiras

Diversos casais indígenas participaram das celebrações de casamentos em Nova Laranjeiras

CIDADANIA
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Casamentos do Dia do Sim 
reuniram centenas de pessoas 
no ginásio da cidade de Pinhão, 
que comemorou aniversário de 
sua fundação
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Sim. Nada menos do 711 casais estiveram 
no ginásio do Sesi da cidade para a maior 
celebração realizada pelo município. O 
evento contou com a participação dos 
sete cartórios da Comarca e teve a pre-
sença de diversas autoridades, entre eles 
o prefeito Cesar Silvestri Filho, e o juiz de 
Direito, Glauco Alessandro de Oliviera.

O prefeito da cidade ressaltou a impor-
tância de apoiar o “Dia do Sim”. “Esse 
evento, é a oportunidade que temos para 
que os cidadãos tenham seus direitos asse-
gurados, inclusive o da união civil. E o que 
nos faz tratar o “Dia do Sim” com carinho 
e dedicação especiais é porque acredita-
mos que a célula principal que forma nos-
sa sociedade é a família, nós acreditamos 
na instituição familiar porque as famílias 
vão bem, nossa sociedade também vai”, 
comentou o prefeito.

Com o ginásio totalmente lotado, os 
casais que estavam com os documentos 
devidamente regularizados em cartório 
e compartilhavam da vontade de casar, 
puderam realizar seu sonho, com acom-
panhamento de parentes e amigos. ”Eu 
e meu marido já pensávamos em casar, 
agora tivemos a oportunidade, está sendo 
muito especial pra mim, vai ser um dia 
inesquecível”, conta Jaqueline Rosa, 34 
anos, que fez questão de ir vestida de 
noiva e levar até mesmo o buquê de rosas. 
Após os procedimentos legais da justiça 
e a confirmação da plena vontade dos 
noivos, as Certidões de Casamento foram 
entregue aos casais. 

“Sei que a maioria dos noivos que estão 
hoje aqui já moram juntos como marido 
e mulher, e muitos até já têm filhos. O 
que constitui como União Estável, com 

compromissos perante a Lei. Este evento 
aqui serve para legalizar a situação de 
todos, além de proporcionar um momento 
especial na vida de vocês como casal, um 
passo em direção ao futuro juntos. Desejo 
que vocês que continuem valorizando a 
família através da união e da paz”,  disse o 
juiz Glauco Alessandro de Oliveira.

Como em todas as celebrações, os 
registradores civis ganharam homenagem 
especial, desta vez realizada pelo assessor 
jurídico do Irpen-PR, Fernando Abreu Cos-
ta Júnior. “Sem o trabalho diário de vocês, 
milhares de pessoas que hoje estão come-
morando sua união civil não teriam este 
sonho realizado, assim como também não 
teriam a nacionalidade brasileira e a cida-
dania. O Registro Civil e seus registradores 
são a base primeira da nação e devem ser 
sempre valorizados”, disse Fernando.

Cerimônia do Dia do Sim 
realizada na cidade de 

Laranjeiras do Sul

CIDADANIA
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“Este evento aqui serve 
para legalizar a situação de 
todos, além de proporcionar 
um momento especial na 
vida de vocês como casal, 
um passo em direção ao 
futuro juntos. Desejo que 
vocês que continuem 
valorizando a família através 
da união e da paz”
Glauco Alessandro de Oliveira, 
juiz de Direito de Guarapuava

22 e 23 de abril
Espigão Alto do Iguaçu – Aldeia

24 e 25 de abril
Mangueirinha – Aldeia Campina 

20 de maio
Santa Cecília do Pavão

20 de maio
São Jerônimo da Serra

21 de maio
São Sebastião da Amoreira

Cerimônia do Dia do Sim foi realizada conjuntamente pelos 
cartórios de Quedas do Iguaçu e de Espigão Alto do Iguaçu. 
Ações de cidadania atenderam a milhares no centro da cidade

Divulgada agenda de ações do 
Irpen-PR na Comunidade em 2015
O projeto Irpen na Comunidade promovido pelo 
Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná ao longo do ano de 2014 continu-
ará neste ano. A partir do mês de abril, a entidade 
seguirá com seus projeto pelas regiões de Guarapuava 
e Paranavaí.

21 de maio
Assaí

22 de maio
Alto Paraná

22 de maio
Amaporã

23 de maio
Nova Aliança

23 de maio
Paranavaí
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Admitiu-se, excepcionalmente, a adoção 
de neto por avós, tendo em vista as 
seguintes particularidades do caso 
analisado: os avós haviam adotado a 
mãe biológica de seu neto aos oito 
anos de idade, a qual já estava grávida 
do adotado em razão de abuso sexual; 
os avós já exerciam, com exclusividade, 
as funções de pai e mãe do neto 
desde o seu nascimento; havia filiação 
socioafetiva entre neto e avós; o 
adotado, mesmo sabendo de sua origem 
biológica, reconhece os adotantes 
como pais e trata a sua mãe biológica 
como irmã mais velha; tanto adotado 
quanto sua mãe biológica concordaram 
expressamente com a adoção; não há 
perigo de confusão mental e emocional 
a ser gerada no adotando; e não havia 
predominância de interesse econômico 
na pretensão de adoção.

De fato, a adoção de descendentes 
por ascendentes passou a ser censurada 
sob o fundamento de que, nessa 
modalidade, havia a predominância do 
interesse econômico, pois as referidas 
adoções visavam, principalmente, à 
possibilidade de se deixar uma pensão 
em caso de falecimento, até como ato 
de gratidão, quando se adotava quem 
havia prestado ajuda durante períodos 
difíceis.

Ademais, fundamentou-se a 
inconveniência dessa modalidade 
de adoção no argumento de que 
haveria quebra da harmonia familiar e 
confusão entre os graus de parentesco, 
inobservando-se a ordem natural 

existente entre parentes. Atento a essas 
críticas, o legislador editou o § 1º do 
art. 42 do ECA, segundo o qual “Não 
podem adotar os ascendentes e os 
irmãos do adotando”, visando evitar 
que o instituto fosse indevidamente 
utilizado com intuitos meramente 
patrimoniais ou assistenciais, bem 
como buscando proteger o adotando 
em relação a eventual confusão 
mental e patrimonial decorrente da 
transformação dos avós em pais e, 
ainda, com a justificativa de proteger, 
essencialmente, o interesse da criança 
e do adolescente, de modo que não 
fossem verificados apenas os fatores 
econômicos, mas principalmente o lado 
psicológico que tal modalidade geraria 
no adotado.

No caso em análise, todavia, é 
inquestionável a possibilidade da 
mitigação do § 1º do art. 42 do 
ECA, haja vista que esse dispositivo 
visa atingir situação distinta da aqui 
analisada. Diante da leitura do art. 1º do 
ECA (“Esta Lei dispõe sobre a proteção 
integral à criança e ao adolescente”) e 
do art. 6º desse mesmo diploma legal 
(“Na interpretação desta Lei levar-se-ão 
em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, 
os direitos e deveres individuais e 
coletivos, e a condição peculiar da 
criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento”), deve-se conferir 
prevalência aos princípios da proteção 
integral e da garantia do melhor 
interesse do menor.

A 6ª Câmara de Direito Civil do TJ 
confirmou sentença da comarca de 
Balneário Camboriú, para negar recurso 
de uma criança, representada pelos 
genitores, que desejava retirar um dos 
sobrenomes do pai em seu registro civil. 
O argumento para o pedido é que o 
cartório se recusou em registrar o nome 
escolhido pelo casal, fato que resultou 
no acréscimo de mais um sobrenome 
paterno.

ANOTAçõES

Direito da Criança e do Adolescente
Hipótese de Adoção de Descendente por Ascendentes

Ademais, o § 7º do art. 226 da CF 
deu ênfase à família, como forma 
de garantir a dignidade da pessoa 
humana, de modo que o direito das 
famílias está ligado ao princípio da 
dignidade da pessoa humana de forma 
molecular. É também com base em tal 
princípio que se deve solucionar o caso 
analisado, tendo em vista se tratar de 
supraprincípio constitucional.

Nesse contexto, não se pode 
descuidar, no direito familiar, de que as 
estruturas familiares estão em mutação 
e, para se lidar com elas, não bastam 
somente as leis. É necessário buscar 
subsídios em diversas áreas, levando-se 
em conta aspectos individuais de cada 
situação e os direitos de 3ª Geração. 
Dessa maneira, não cabe mais ao 
Judiciário fechar os olhos à realidade 
e fazer da letra do § 1º do art. 42 do 
ECA tábula rasa à realidade, de modo 
a perpetuar interpretação restrita do 
referido dispositivo, aplicando-o, por 
consequência, de forma estrábica 
e, dessa forma, pactuando com a 
injustiça. No caso analisado, não se 
trata de mero caso de adoção de neto 
por avós, mas sim de regularização 
de filiação socioafetiva. Deixar de 
permitir a adoção em apreço implicaria 
inobservância aos interesses básicos do 
menor e ao princípio da dignidade da 
pessoa humana. REsp 1.448.969-SC, 
Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 
21/10/2014.

Fonte: 
Informativo de Jurisprudência do STJ

Mudança de registro civil por simples capricho dos pais é rechaçada na Justiça

Em apelação, os genitores alegaram 
que obtiveram êxito no registro do 
nome e sobrenome de sua outra filha, 
e que, caso indeferida a inicial, as 
crianças estariam condenadas a explicar 
o porquê de terem os sobrenomes 
diferentes, mesmo que filhas dos 
mesmos pais, situação que poderia ser 
constrangedora.

“O simples capricho dos genitores 
em almejar a exclusão de determinado 

sobrenome paterno, fazendo com 
que a autora, que conta, atualmente, 
com quatro anos de idade, passe a ser 
registrada com apenas um matronímico 
e um patronímico, não tem o condão 
de conduzir  à procedência do pleito 
retificatório”, analisou o desembargador 
Alexandre d’Ivanenko, relator da 
matéria. A decisão foi unânime. 

Fonte: TJ-SC
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A Vara da Direção do Foro da Comarca 
de Novo Hamburgo concedeu a casal 
homoafetivo o direito de fazer constar 
o nome de duas mães no registro de 
nascimento de sua filha. A decisão é da 
Juíza de Direito Traudi Beatriz Grabin.                                                                             

Caso – Em união estável desde 2008, 
as autoras da ação decidiram ter um 
filho através da fertilização in vitro. 
Ajuizaram, então, uma Ação de Registro 
de Nascituro com Dupla Maternidade, 
a fim de constar já no primeiro registro 
de sua filha o nome das duas mães. 
Dessa forma, as autoras intencionavam 
que não houvesse necessidade de fazer 
pedido de retificação do registro, com a 
inclusão do nome da segunda mãe.

As duas mulheres e o homem são 
efetivamente mães e pai da criança, 
pois gestaram e nutriram, em conjunto, 
o projeto de prole, não sendo lícito 
desconsiderar o vínculo de casamento 
entre as duas mães e a paternidade, 
tanto biológica como afetiva do pai, 
lançando mão da proteção especial 
que o Direito das Famílias atual deve 
dar às relações fundadas no afeto 
e na condição individual do ser 
humano, de rigor o reconhecimento 
da multiparentalidade e a consequente 
retificação do registro civil da criança.

Com base nesse entendimento, em 
recurso relatado pelo Juiz de Direito José 
Pedro de Oliveira Eckert, convocado ao 
Tribunal de Justiça, e acompanhado à 
unanimidade pela 8ª Câmara Cível, foi 
autorizado que uma criança tenha o 
nome do pai e de duas mães em seu 
registro civil (multiparentalidade).

Caso – O casal de mulheres vive 
em união estável desde 2008. Por 

possuírem um relacionamento de 
profunda amizade com um homem, 
prepararam-se, juntamente com as 
respectivas famílias, para ter um filho 
em conjunto. Desse arranjo familiar 
tiveram uma filha, cuja gestação 
competiu a uma das autoras da ação. 
Defenderam o reconhecimento da 
multiparentalidade, para que conste na 
certidão de nascimento da criança duas 
mães e o pai.

Em primeira instância a 
multiparentalidade foi negada por 
impossibilidade jurídica do pedido. Os 
autores da ação recorreram ao Tribunal 
de Justiça.

 
Recurso – Ao analisar o caso, o 
magistrado ressaltou que no âmbito do 
Direito das Famílias, a ausência de lei 
para regência de tais fatos sociais não é 
indicador necessário de impossibilidade 
jurídica do pedido.

O julgamento de indeferimento 
da petição inicial por impossibilidade 

jurídica do pedido foi afastado pelo 
magistrado. Dessa forma, permitindo 
que o Tribunal de Justiça pudesse julgar 
o pedido dos autores.

São efetivamente mães e pai, pois 
gestaram e nutriram, em conjunto, 
o projeto de prole, não sendo lícito 
desconsiderar o vínculo de casamento 
entre as duas mães e a paternidade, 
tanto biológica como afetiva do pai 
(...) No tocante à filha recém nascida, 
não se cogita de qualquer prejuízo, 
muito pelo contrário, haja vista que 
essa criança terá uma ¿rede de afetos¿ 
ainda mais diversificada a amparar seu 
desenvolvimento, asseverou o Juiz de 
Direito José Pedro de Oliveira Eckert.

Deu provimento, portanto, à 
apelação, concedendo o direito a 
multiparentalidade.

Os Desembargadores Luiz Felipe 
Brasil Santos e Alzir Felippe Schmitz 
acompanharam o voto do relator.

 
Proc. 70062692876

Registro civil de criança terá nome do pai e de duas mães

Concedida dupla maternidade na certidão 
sem necessidade de retificação de registro

Decisão – Ao decidir,  Juíza de Direito 
Traudi Beatriz Grabin afirmou que 
embora não haja no ordenamento 
jurídico ou previsão legal que autorize 
tal procedimento, são diversas 
as situações fáticas que, por não 
possuírem exata descrição normativa, 
devem ser examinadas com base em 
outros critérios, tais como princípios 
constitucionais, sejam eles explícitos 
ou implícitos, e jurisprudência. A 
magistrada referiu a necessidade 
de levar em conta os princípios da 
dignidade da pessoa humana e da 
igualdade como fundamentos para o 
pedido.

De fato, a união homoafetiva já 
foi reconhecida juridicamente e deve 

ser tratada com igualdade no que se 
refere aos direitos inerentes a qualquer 
união estável, de modo a preservar a 
dignidade dos envolvidos, conforme 
o que preceitua a Lei Maior de nossa 
República, afirmou a magistrada.

Assim, concedeu que conste o 
nome das duas mães no registro de 
nascimento da criança, assim como o 
nome dos avós. Dada a urgência da 
situação, evidenciada pela informação 
do recente nascimento da criança, 
expeça-se mandado ao Ofício 
competente, independentemente 
do trânsito em julgado, determina a 
decisão.

Fonte: TJ-RS



24

A presidente Dilma Rousseff sancionou 
nesta segunda-feira o novo Código de 
Processo Civil, que passará a vigorar 
no dia 17 de março de 2016 – um ano 
após a publicação oficial. O incentivo 
à conciliação foi um dos pontos mais 
elogiados pela presidente, por juristas 
e por parlamentares que estiveram 
na cerimônia de sanção. O projeto 
teve pontos vetados, que só serão 
divulgados nesta terça-feira, quando a 
nova lei será publicada.

Relator do projeto na Câmara, 
o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) 
adiantou dois vetos. Segundo ele, a 
presidente retirou do texto uma das 
inovações incluídas pela Câmara, que 
permitia a conversão de ação individual 
em coletiva quando o tema dissesse 
respeito a uma coletividade – um 
condomínio, por exemplo. Com isso, 
a sentença final poderia ser aplicada a 
todo o coletivo, não apenas ao autor 
da ação.

Teixeira disse que a Advocacia-Geral 
da União se comprometeu a rediscutir 
o tema. “A AGU achou por bem sugerir 
o veto e mandar uma nova proposta de 
lei para resolver o problema. Essa é uma 
questão importante, temos de rediscutir 
e esperar que o Executivo encaminhe a 
sua proposta”, disse.

Teixeira também adiantou o veto ao 
dispositivo que permitia a sustentação 
oral do advogado na discussão de 
agravos – um tipo de recurso que apela 
de decisões processuais.

Conciliação – Ao sancionar o texto, a 
presidente Dilma Rousseff destacou o 
protagonismo dado à conciliação pela 
nova lei. “O espírito do novo código 

valoriza como nunca a conciliação, a 
busca do entendimento, o esforço pelo 
consenso, como formas de resolver 
pacífica e naturalmente os litígios com 
soluções negociadas, que satisfaçam 
da melhor maneira possível as partes 
envolvidas”, opinou.

Os tribunais terão de criar centros 
específicos para a realização de 
audiências de conciliação, que passam 
a ter destaque no início do processo. 
A contratação de mediadores e 
conciliadores também está prevista na 
nova lei.

O incentivo à conciliação, segundo 
Paulo Teixeira, pode acabar com a 
cultura de ir ao Judiciário para lucrar 
com o atraso nas decisões. “Nós 
queremos um País com um Judiciário 
que previna conflitos e também com 
um processo judicial que desestimule a 
postergação”, disse.

O deputado aposta nos bons 
resultados atuais de tribunais que 
apostaram na conciliação para garantir 
a mudança na Justiça. Segundo ele, 
cerca de 80% dos casos que chegam à 
mediação são resolvidos.

O deputado Hugo Leal (Pros-RJ) 
também destacou a importância da 
conciliação. “O novo CPC intensifica 
entendimentos para que a Justiça seja 
prestada de forma mais célere”, disse.

Decisão única – Outro destaque da 
nova lei é uma ferramenta que permite 
aos tribunais aplicar a mesma decisão 
para milhares de ações iguais. O 
objetivo é lidar de maneira mais rápida 
com as demandas de massa – ações 
contra empresas de telefonia, água, 
luz e outros contratos de adesão; 

previdência; entre outros. Isso também 
evita que várias ações com pedidos 
iguais tenham decisões diferentes, 
o que gera diversos recursos até a 
pacificação do tema por tribunais 
superiores.

A presidente da República destacou 
ainda o fortalecimento da jurisprudência 
– as decisões tomadas pelos tribunais 
superiores terão de ser seguidas em 
instâncias inferiores. “Amplo direito de 
defesa, duração razoável dos processos, 
eficácia na aplicação das sentenças, 
ampliação dos efeitos das sentenças 
aos que lutam por direitos idênticos 
são qualidades inquestionáveis do novo 
CPC”, disse Dilma.

Histórico – O novo Código de Processo 
Civil foi sugerido por uma comissão 
de juristas em 2009 e aprovado pelo 
Senado no final de 2010. O texto ficou 
três anos na Câmara, quando foi objeto 
de mais de 100 audiências públicas 
e de discussões nos estados. Uma 
nova versão do CPC foi aprovada pela 
Câmara em março de 2014. O texto 
retornou ao Senado, que deu a palavra 
final sobre o tema no final do ano 
passado.

Trata-se do primeiro código de 
processo civil elaborado durante um 
regime democrático. A lei que ainda 
está em vigor é de 1973, período da 
ditadura militar, e já sofreu mais de 60 
mudanças. Antes dele, o código era de 
1939, criado pela ditadura do Estado 
Novo.

O CPC regula a tramitação de todas 
as ações não penais – consumidor, 
questões de condomínio, tributário, 
trabalhista, empresarial, entre outros.

Sancionado novo Código de Processo Civil, que entra em vigor daqui um ano

Registro Civil no 
Congresso Nacional
SAIBA qUAIS SãO OS PRINCIPAIS PROJETOS DE LEI EM 
TRAMITAçãO NO CONGRESSO NACIONAL E qUE ENVOLVEM 
A ATIVIDADE DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

LEGISLATIVO
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Proposta que permite que índios e 
afrodescendentes acrescentem ao nome 
de registro sobrenome indígena ou 
africano aguarda relatório na Comissão 
de Direitos Humanos (CDH). O Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 53/2014, 
que altera a Lei de Registros Públicos 
(Lei 6.015/73), foi apresentado pelo 
deputado Nelson Pellegrino (PT-BA) 
e tem como relatora na comissão a 
senadora Ângela Portela (PT-RR).

Os sobrenomes a serem 
acrescentados não precisam ser 
familiares e devem preservar os 

A Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado aprovou 
o Projeto de Lei 3860/12, do ex-
deputado Gilmar Machado, que define 
regras gerais para o funcionamento 
do Sistema Nacional de Registro de 
Identificação Civil (Sinric).

A proposta altera a lei que institui 
o número único de Registro de 
Identidade Civil (RIC, 9.454/97). Por 
essa lei, cada pessoa passa a ter uma 
carteira de identidade nacional, em 
vez das carteiras emitidas pelos órgãos 
estaduais e válidas para todo o País. 
Entretanto, há 17 anos a lei carece de 
regulamentação.

Em termos gerais, o projeto define 
como deve ser a numeração do registro 
e quando pode ser expedido. Além 

Comissão aprova regras para implantação do documento único de Registro Civil

disso, regulamenta a responsabilidade 
dos órgãos conveniados por operar e 
manter o Sistema Nacional de Registro 
de Identificação Civil; a proibição 
de distribuir mais de um número de 
registro à mesma pessoa, bem como 
a sua reutilização; e a unificação dos 
cadastros hoje existentes.

 
Sugestões

A comissão aprovou substitutivo 
elaborado pelo relator da matéria, 
deputado Efraim Filho (DEM-PB), que 
incorporou sugestões feitas ao projeto.

Entre outros acréscimos ao texto 
do projeto de lei estão a previsão de 
gratuidade da primeira emissão do 
documento; as regras para emissão de 
identidade de portugueses beneficiados 

pelo Estatuto da Igualdade; e a previsão 
de que todos os documentos de 
identidade emitidos anteriormente 
à vigência da futura lei continuem 
valendo.

Efraim Filho disse que, atualmente, 
a falta de integração de dados de 
identificação no Brasil facilita as fraudes 
e gera uma “burocracia eterna” para o 
cidadão.

 
Tramitação

O projeto tramita em caráter 
conclusivo e segue para análise da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

 Íntegra da proposta:
PL-3860/2012

Fonte: Agência Câmara

A Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado aprovou 
proposta que atribuiu fé pública a todas 
as carteiras de identidade parlamentar 
emitidas pelo Poder Legislativo.

O texto aprovado é o do Projeto 
de Lei 6280/13, do deputado João 
Dado (SD-SP), com emenda do relator, 

deputado José Augusto Maia (PROS-PE).
Segundo Maia, a emenda estende 

o beneficio a todos os membros 
do legislativo brasileiro (deputados 
estaduais e vereadores) e não só a 
deputados federais e senadores, como 
previa originalmente o PL 6280/13. 
A proposta altera a Lei 7.116/83, 

que assegura a validade nacional das 
carteiras de identidade.

Tramitação – A proposta, que tramita 
em caráter conclusivo, será ainda 
analisada pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Fonte: Agência Câmara

Comissão atribui fé pública a carteiras de identidade emitidas pelo Legislativo

Nome de registro poderá incluir sobrenomes indígenas ou africanos

sobrenomes anteriores. Por exemplo, 
se uma pessoa é de origem caripuna 
(povo indígena do Amapá), ela pode 
acrescentar o sobrenome Caripuna ao 
nome original. Mário de Jesus Ferreira, 
por exemplo, pode virar Mário Caripuna 
de Jesus Ferreira. A mudança pode 
ocorrer a qualquer tempo, não sendo 
necessário ser maior de idade para isso.

Nelson Pellegrino explica que o 
povoamento do Brasil foi feito, em sua 
maioria, por pessoas vindas da África. 
No entanto, “essas origens encontram-
se perdidas, tendo em vista que os 

sobrenomes dos ascendentes foram 
sendo substituídos por outros de origem 
não africana”.

O autor acredita ser importante 
que se resgate a identidade dessas 
pessoas para que as histórias não sejam 
apagadas ao longo do tempo. Segundo 
o autor do projeto, “um dos aspectos 
mais importantes para atingir esse fim 
diz respeito à possibilidade de adoção 
do sobrenome original”.

Após análise na CDH, a proposta 
seguirá para análise na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

Fonte: Agência Senado
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Comemorou-se no mês de fevereiro o ani-
versário de três anos do Provimento n° 16, 
de 17 de fevereiro de 2012, publicado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em par-
ceria com a Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-BR). A 
principal mudança proporcionada pela me-
dida é que o reconhecimento voluntário de 
paternidade pode ser feito a qualquer mo-
mento e em qualquer cartório de registro 
civil de pessoas naturais do país. Ou seja, se 
o pai desejar fazer o reconhecimento, basta 
que vá até o cartório de registro civil mais 
próximo para que o processo seja realizado 
com o consentimento dos envolvidos.

“A medida facilitou, principalmente, a 
vida daqueles que residem em locais onde 
não há varas ou postos de atendimento do 
Ministério Público, que antes precisavam se 
deslocar até a sede da comarca para iniciar 
um processo de investigação de paternida-
de”, explica o presidente do Instituto de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais do Paraná 
(Irpen-PR), Arion Toledo Cavalheiro Júnior.

Ainda de acordo com Cavalheiro, desde 
a publicação do provimento, a procura para 
que fosse efetuado o registro de paternida-
de aumentou. “O movimento é superior de-
vido à facilidade. Hoje pais e filhos podem 
ir ao cartório mais próximo e, mesmo sem 
a autorização judicial, já saem praticamente 
com o registro em mãos”, explica o diretor 
da Anoreg-PR. Antes da publicação do 
provimento, os pedidos de reconhecimento 
eram feitos de formas distintas, e todos 
levavam mais tempo para serem finalizados 
em comparação com o prazo médio atual. 
Em algumas capitais, por exemplo, o prazo 

médio para finalização do processo variava 
entre 30 e 90 dias, enquanto atualmente 
é de até cinco dias, podendo sair na hora 
caso o registro de nascimento tenha sido 
feito no mesmo cartório do pedido de 
reconhecimento.

Para Cavalheiro, além de facilitar o regis-
tro de paternidade, o provimento também 
proporciona grandes retornos psicológicos 
para seus beneficiários, uma vez que a 
paternidade apresenta grande importância 
para o desenvolvimento social das pessoas. 
“Você percebe de imediato que elas sen-
tem-se melhor, pois veem a aceitação pelo 
pai também no papel, legalmente”. Com 
o reconhecimento, o filho torna-se apto a 
requisitar pensão alimentícia e participação 
na herança.

Como fazer?
Com a publicação do provimento n° 16, 
as mães, cujos filhos não possuem o 
nome do pai na certidão de nascimento, 

podem procurar o cartório de registro civil 
para dar entrada no pedido de reconhe-
cimento de paternidade. Para dar início 
ao processo é preciso indicar o nome 
do suposto pai, preencher um termo 
conforme modelo definido pela Corre-
gedoria Nacional (http://www.cnj.jus.br/
images/Provimento_N16.pdf) e apresentar 
a certidão de nascimento da criança ou do 
adolescente. Pessoas maiores de 18 anos, 
que não têm o nome do pai na certidão, 
também podem dar entrada no pedido 
sem a necessidade de estar acompanha-
das da mãe.

Por outro lado, se o suposto pai não 
se manifestar ou negar a paternidade, o 
juiz então encaminhará os autos para o 
Ministério Público para seja iniciada ação 
judicial de investigação.

Da mesma forma, os pais que desejarem 
fazer o reconhecimento tardio de paterni-
dade podem se dirigir a qualquer cartório 
de registro civil e solicitar o procedimento.

Guarda compartilhada
A supremacia materna em relação à 
guarda dos filhos não é mais um processo 
legal. No dia 22 de dezembro de 2014, a 
presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 
n° 13.058: “Na guarda compartilhada, o 
tempo de convívio com os filhos deve ser 
dividido de forma equilibrada com a mãe e 
com o pai, sempre tendo em vista as con-
dições fáticas e os interesses dos filhos”.

Provimento que facilita registro 
de paternidade completa três anos
REGRAMENTO PUBLICADO PELO CNJ EM 2012 POSSIBILITOU O RECONHECIMENTO 
DE PATERNIDADE EM qUALqUER CARTóRIO DE REGISTRO CIVIL

JURÍDICO

“A medida facilitou, principalmente, a vida daqueles 
que residem em locais onde não há varas ou postos 
de atendimento do Ministério Público, que antes 
precisavam se deslocar até a sede da comarca para 
iniciar um processo de investigação de paternidade”
Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente do Irpen-PR

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen: “medida 

facilitou a vida do usuário das 
pequenas localidades”
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Obter benefícios previdenciários, traba-
lhistas, sucessórios ou financeiros ficará 
muito mais difícil a partir de agora no 
Estado do Paraná. A partir de janeiro de 
2015 todos os documentos emitidos pelos 
cartórios paranaenses e que contam com 
o Selo Digital, poderão ser rastreados e 
identificados por qualquer cidadão ou ente 
público estadual ou federal.

Em substituição ao antigo selo físico, 
em papel, o Selo Digital poderá ter sua 
validade consultada através do site www.
funarpen.com.br ou em qualquer smar-
thphone, apresentando as especificações 
do ato praticado, qual cartório o realizou, 
a data, a que se refere e quais as partes 
envolvidas no negócio. 

Segundo levantamento divulgado pela 
empresa Serasa Experian, as perdas com 
fraudes em transações financeiras no Brasil 
no ano de 2013 atingiram a marca de R$ 
2,3 bilhões. Somente as fraudes off-line, 
envolvendo roubos de identidade e prática 
de atos fraudulentos atingiram o patamar 
de R$ 1,2 bilhão, sendo que o restante das 
perdas acontece no mundo virtual (cartões 
de crédito e internet banking).

Instituído pelo Provimento nº 06/2013 
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Paraná, o Selo Digital passou por várias 
fases de testes e adaptações antes de atin-
gir a totalidade dos atos praticados pelos 
cartórios, começando pelos cartórios das 
grandes cidades até os menores do Estado.

“O Selo Digital poderá ter 
sua validade consultada 
através do site www.
funarpen.com.br ou em 
qualquer smarthphone, 
apresentando as 
especificações do ato 
praticado, qual cartório 
o realizou , a data, a que 
se refere e quais as partes 
envolvidas no negócio”

Selos Digitais dos Cartórios do PR 
poderão ser rastreados em Smartphones
DESDE 1º DE JANEIRO TODO ATO PODERÁ SER RASTREADO PELA INTERNET OU DIRETAMENTE 
POR SMARTHPHONES. FRAUDES ATINGEM A MARCA DE R$ 2,3 BILHõES NO BRASIL

INSTITUCIONAL
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Curitiba (PR) – No dia 8 de dezembro, Dia 
da Justiça, durante sessão no Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) foram 
firmados dois importantes convênios refe-
rentes ao Registro Civil paranaense, a auto-
rização para os registradores civis paranaen-
ses emitirem Carteiras de Identidade (RG’s) 
e o acesso dos magistrados ao e-Certidões 
para solicitações de certidões.

Participaram das assinaturas dos con-
vênios o presidente do TJ-PR, Guilherme 
Luiz Gomes; o 1º vice-presidente do TJ-PR, 
Paulo Roberto Vasconcelos; o Corregedor 
Geral da Justiçado do TJ-PR, Eugênio Achille 
Grandinetti; a Secretária da Justiça, Cida-
dania e Direitos Humanos, Maria Tereza 
Uille Gomes, representando o Governador 
do Estado; o Corregedor da Justiça do 

TJ-PR, Robson Marques Cury; o presidente 
do Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Paraná (Irpen-PR), Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior; o presidente da Associa-
ção dos Notários e Registradores do Paraná 
(Anoreg-PR), Robert Jonczyk; e o presidente 
da Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil, Rogério Bacellar Portugal.

Para o presidente do TJ-PR, a resolução 
conjunta entre o órgão e o Governo que 
permite a emissão de RGs pelos cartórios 
de Registro Civil vai possibilitar que “no fu-
turo as crianças já saiam com sua certidão 
de nascimento e carteira de identidade nos 
primeiros dias de vida, o que dificultará os 
sequestros e roubos de bebês”.

A Secretária da Justiça, Cidadania e Direi-
tos Humanos, Maria Tereza Uille Gomes,

Irpen-PR realizou apresentação do vídeo institucional do projeto E-Certidões ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Convênio entre Irpen-PR e TJ-PR 
autoriza emissão de RGs nos cartórios
PARCERIA FOI ASSINADA COM O PODER JUDICIÁRIO E O GOVERNO 
DO ESTADO DO PARANÁ E ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO JÁ EM 2015

CAPA

“Os registradores civis têm a maior capilaridade 
para atender as pessoas e temos o maior 
orgulho do bom serviço que prestamos”
Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente do Irpen-PR
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Autoridades assinam convênio que permitirá a emissão de RGs pelos cartórios de Registro Civil do Paraná (da esq. p / a dir.), a secretaria 
da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Maria Tereza Uille Gomes, o desembargador Corregedor Geral Eugênio Achille Grandinetti, o 
desembargador Corregedor Róbson Marques Cury, o presidente do TJ-PR, desembargador Guilherme Luiz Gomes, o presidente do Irpen
-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, e o presidente da Anoreg-PR, Robert Joncyzk

“Tanto a certidão de nascimento como a carteira de identidade 
são documentos importantíssimos de cidadania, sem os quais 

o cidadão não pode ter acesso a uma série de direitos civis”
Maria Tereza Uille Gomes, secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
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O presidente do 
Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro 
Júnior, concede 
entrevista 
apresentando 
as novidades 
da entidade: RG 
nos cartórios e o 
E-Certidões

Desembargadores e convidados assistem ao vídeo institucional do Irpen-PR 
apresentado pelo presidente da entidade, Arion Toledo Cavalheiro Júnior

CAPA
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“No futuro as crianças já 
sairão com sua certidão de 
nascimento e carteira de 
identidade nos primeiros 
dias de vida, o que 
dificultará os sequestros e 
roubos de bebês”
Guilherme Luiz Gomes, presidente do TJ-PR

também destacou a importância da medida 
para a cidadania. “Tanto a certidão de 
nascimento como a carteira de identidade 
são documentos importantíssimos de cida-
dania, sem os quais o cidadão não pode ter 
acesso a uma série de direitos civis”, disse.

Segundo Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
“essa resolução vai aumentar o número 
de postos de atendimento à população no 
Estado, contando com as 537 serventias de 
Registro Civil, presentes em todos os muni-
cípios”. Além disso, o tempo de espera do 
usuário também deve diminuir. Hoje a mé-
dia é de 20 dias para a emissão e no futuro 
será de apenas três. Arion ressaltou que “os 
registradores civis têm a maior capilaridade 
para atender as pessoas e temos o maior 
orgulho do bom serviço que prestamos”.

De acordo com a resolução, a partir de 
2015 os cartórios poderão passar a emitir 
o documento, mediante treinamento junto 
ao Instituto de Identificação, órgão que 
atualmente é o responsável pela emissão 
dos documentos.

Outros convênios
Ainda na mesma solenidade foi assinado 
um convênio entre TJ-PR e Irpen-PR para 
que os magistrados possam acessar a base 
de dados do Registro Civil para realizar 
pesquisas e solicitar certidões pelo portal 
E-Certidões, sistema no qual os cartórios 
podem fazer também transmissões de 
certidões entre si.

Este é mais um serviço que entra em 
funcionamento para auxiliar a população, 
que não terá mais que se deslocar até o 
cartório onde se encontra seu registro origi-
nário. Bastará ao usuário ir à serventia mais 
próxima e todo o processo será feito via in-
ternet, com a certidão sendo será entregue 
no cartório onde o usuário à solicitou.

Também prestigiaram o evento regis-
tradores de outros Estados do País, como 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e São Paulo.

Registradores de diversos Estados brasileiros compareceram 
ao TJ-PR para a apresentação das inovações do Irpen

Representantes do 
Poder Executivo, 
do Judiciário e 
das entidades de 
notários e registra-
dores apresentam o 
funcionamento do 
projeto
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Francisco Beltrão (PR) - O 16º Semi-
nário de Trabalho Registral Civil, realizado 
pelo Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR), 
aconteceu no último dia 8 de novembro na 
cidade de Francisco Beltrão.

O evento marcou o término da 2ª etapa 
do projeto Irpen na Comunidade, que 
durante a primeira semana de novembro 
realizou na região Sudoeste do Estado mais 
de 400 casamentos, esclareceu dúvidas 
da população acerca do Registro Civil e 
realizou registro de indígenas.

Com aproximadamente 30 pessoas 
presentes entre Oficiais e prepostos, o 
Seminário foi dirigido pelo presidente do 
Instituto, Arion Toledo Cavalheiro Junior, 
que também é Oficial de Francisco Beltrão. 
Ao lado de mais dois registradores, Elizabe-
te Regina Vedovatto, de Colombo, e Sérgio 
Laurindo, de Toledo, Arion procedeu com a 
abertura do evento.

O presidente falou dos principais projetos 
do Irpen-PR que estão em andamento: 
transmissão de certidões e emissão de RG’s 
nos cartórios. “A emissão entre cartórios 
já vai começar como um projeto piloto e 
esperamos que em dezembro todos os 
cartórios do Paraná possam utilizar este 
serviço”, disse Arion.

O registrador de Francisco Beltrão tam-
bém salientou que a emissão das identida-
des no Registro Civil é muito importante, 
pois “os cartórios têm que buscar novos 
serviços, já que projetos como esse auxiliam 
a sustentabilidade do projeto”.

O Seminário também contou com 
palestra do assessor jurídico do Irpen-PR, 
Fernando Abreu Costa Júnior. O tema foi 
o Registro de Nascimento Tardio, de que 

trata o Provimento nº 28/2013 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Para Fernando, “o registro tardio não é 
uma realidade comum no Paraná, pois te-
mos um dos menores índices de subregistro, 
mas pode acontecer e é importante a uni-
formização de procedimentos no País. Esse 
provimento é muito bom também pelo fato 
de ter tido a participação da Arpen-Brasil”.

Carla Concepción zanella Kantek, ad-
vogada, também palestrou no Seminário 
e falou sobre União Estável no Livro E. “É 

facultativo o registro da união estável, mas 
isto feito produzirá efeito jurídico e por isso 
é tão importante apontar a data de início 
da união”, explicou Carla.

Arion e Fernando também falaram aos 
presentes sobre a Central Nacional de 
Registro Civil (CRC Nacional), instituída pelo 
Provimento nº38/2014 do CNJ. Explicaram 
que os dados para esta Central Nacional 
serão enviados diretamente pela Central 
Estadual, o que poupará o trabalho dos 
registradores, que continuarão a enviar os 
registros como fizeram até agora.

Márcio Nigro, da Net Nigro Sistemas, 
também participou do Seminário, simu-
lando juntamente com o presidente do 
Irpen-PR, a transmissão de certidões entre 
cartórios. Os presentes puderam esclarecer 
muitas dúvidas com relação ao funciona-
mento, ao atendimento e à cobrança desse 
novo serviço.

Participantes acompanham os debates do 16º Seminário de Trabalho Registral do Irpen-PR

16º Seminário do Irpen-PR debate 
novidades do Registro Civil
TRANSMISSãO ELETRôNICA DE CERTIDõES E EMISSãO DE RG’S FORAM OS
PRINCIPAIS TEMAS DEBATIDOS NO EVENTO REALIzADO EM FRANCISCO BELTRãO

INSTITUCIONAL

“Os cartórios têm que buscar novos serviços, já que 
projetos como esse auxiliam a sustentabilidade do projeto”
Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente do Irpen-PR
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“É facultativo o registro da união estável, mas 
isto feito produzirá efeito jurídico e por isso é tão 
importante apontar a data de início da união”
Carla Concepción Zanella Kantek, advogada e palestrante do Irpen-PR

Os palestrantes do evento, Fernando Abreu Costa Júnior e Carla Concepción Zanella Kantek durante o evento em Francisco Beltrão

Exposição do projeto E-Certidões 
realizada pelo técnico Márcio Nigro

O presidente do Irpen-PR durante abertura do Seminário 
promovido pela entidade em Francisco Beltrão
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Guarapuava (PR) – Fechando o ciclo de 
Simpósios Registrais Civis do ano de 2014, 
o Instituto de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) 
realizou na cidade de Guarapuava, o 17º 
Simpósio Registral Civil, reunindo cerca 
de 50 pessoas no auditório do hotel Kuster.

Véspera do grande evento marcado para 
a sede do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná (TJ-PR), a edição de Guarapuava 
teve como principais temas o detalhamento 
do funcionamento do projeto de emissão 
de carteiras de identidade pelos cartórios de 
Registro Civil, assim como o funcionamento 
do selo digital e a transmissão eletrônica de 

certidões entre os cartórios paranaenses.
Coube ao assessor jurídico do Irpen-PR, 

Fernando Abreu Costa Júnior, auxiliado pela 
gerente administrativa do Instituto, Bianca 
Kulapski conduzirem as explicações dos 
novos projetos. “O projeto de emissão de 
carteiras de identidade pelos cartórios co-
meçará com um piloto em cinco cartórios 
e será expandido a todos os municípios 
para propiciar ao cidadão novos pontos 
de atendimento e diminuir a espera para 
atendimento”, disse Fernando. 

“Seguiremos o modelo adotado no 
Rio Grande do Sul, onde por meio de um 
convênio foi permitido aos registradores re-

alizarem outros serviços, como o registro de 
veículos”, disse Abreu Costa Júnior. Sobre o 
projeto do selo digital foram detalhados os 
sistemas que permitem ao usuário consultar 
a veracidade e validade dos documentos 
emitidos pelos cartórios na web e em plata-
formas mobile.

Fechando o ciclo de apresentação de 
novos projetos, Fernando Abreu Costa 
Júnior falou sobre a transmissão eletrônica 
de certidões entre os cartórios. “Este é o 
segundo passo do projeto E-Certidões, 
que já permitia a busca, a localização e o 
pedido de certidões entre cartórios. Agora 
será possível ao usuário dos serviços ir a um 
cartório e solicitar seu documento que se 
encontra em outra serventia”, esclareceu.

Fernando destacou que segundo o 
Provimento nº 38 do Conselho Nacional 
de Justiça, até setembro de 2015 todos os 
cartórios deverão estar interligados à CRC 
Nacional. “Com seu sistema fortalecido 
e operante o Paraná se interligará com a 
CRC Nacional, sem maiores adaptações por 
parte dos cartórios”, completou Fernando.

Irpen na Comunidade – Durante o evento 
realizado em Guarapuava, os participantes 

Irpen-PR fecha ciclos de Simpósios 
Registrais na cidade de Guarapuava
EVENTO DESTACOU NOVIDADES DO REGISTRO CIVIL, COMO A TRANSMISSãO ELETRôNICA 
DE CERTIDõES, EMISSãO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E O PROJETO IRPEN NA COMUNIDADE

“O projeto de emissão de carteiras de identidade 
pelos cartórios começará com um piloto em cinco 
cartórios e será expandido a todos os municípios 
para propiciar ao cidadão novos pontos de 
atendimento e diminuir a espera para atendimento”
Fernando Abreu Costa Júnior, assessor jurídico do Irpen-PR

Fernando Abreu Costa Júnior palestra no Seminário de Guarapuava. Evento 
contou também com palestra da advogada Carla Concepción Zanella Kantek

INSTITUCIONAL
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também puderam conhecer as ações de-
senvolvidas para o projeto Irpen na Comu-
nidade, como o atendimento para emissão 
de registros de nascimentos, registro tardio 
e reconhecimento de paternidade. Bianca 
listou as regiões que já foram atendidas 
no projeto e afirmou que o planejamento 
segue para 2015, com início na cidade de 
Maringá. 

Os participantes também enalteceram o 
Projeto Dia do Sim, que promove casa-
mentos comunitários gratuitos à população 
nas regiões atendidas pelo projeto do Ir-
pen-PR. “Foi uma grande ideia e um projeto 
muito feliz do Irpen-PR, por que coloca os 
registradores civis em um patamar elevado, 
uma vez que são eles quem promovem a 
cidadania e muitas vezes acabam esqueci-
dos por autoridades que se apropriam dos 
projetos de cidadania”, disse Romero Cezar 
Santos Lima, Oficial de Registro Civil de 
Guarapuava.

Palestras Jurídicas – Os temas jurídicos do 
evento foram abertos pelo assessor jurídico 
do Irpen-PR, Fernando Abreu Costa Júnior, 
que falou sobre o Provimento nº 28 que 
normatizou o registro tardio de nascimen-

to. Para o advogado “o registro tardio não 
é uma realidade comum no Paraná, pois 
temos um dos menores índices de subre-
gistro, mas pode acontecer e é importante 
a uniformização de procedimentos no País. 
Esse provimento é muito bom também pelo 
fato de ter tido a participação da Arpen
-Brasil”, destacou.

Para Fernando Abreu é necessário que 
o Oficial siga as recomendações contidas 
no Provimento nacional para averiguar a 
veracidade das informações relativas ao re-
gistro tardio. “Além disso é preciso utilizar 
o bom senso para avaliar quando a pessoa 
não conhece referencias do lugar onde diz 

ter nascido ou apresentar características 
diversas do padrão médio da população”, 
afirmou.

Carla Concepción zanella Kantek, ad-
vogada, também palestrou no Seminário 
e falou sobre União Estável no Livro E. “É 
facultativo o registro da união estável, mas 
isto feito produzirá efeito jurídico e por 
isso é tão importante apontar a data de 
início da união”, explicou Carla. Para a ad-
vogada a União Estável tem crescido entre 
a população mais jovem, “que agora passa 
a contar com um mecanismo para certifi-
car o início da relação para futuras provas 
perante os órgãos públicos”, finalizou.

“Este é o segundo passo do projeto E-Certidões, 
que já permitia a busca, a localização e o pedido 

de certidões entre cartórios. Agora será possível ao 
usuário dos serviços ir a um cartório e solicitar seu 
documento que se encontra em outra serventia”

Fernando Abreu Costa Júnior, assessor jurídico do Irpen-PR

O Oficial de Guarapuava, 
Romero Cezar Santos Lima

Participantes 
acompanham a 
realização do 17º 
Seminário Registral 
Civil na cidade de 
Guarapuava
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São Paulo (SP) - Ricardo Henry Marques 
Dip, desembargador do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) e assessor da Corre-
gedoria Nacional de Justiça do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), recebeu no mês 
de março a diretoria da Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil) e uma comitiva de represen-
tantes do Registro Civil de vários Estados 
brasileiros para importante reunião sobre a 
situação da atividade registral no País. 

O objetivo da iniciativa atendeu a pedido 
da ministra Nancy Andrighi, atual Correge-
dora Nacional de Justiça, de dar à atividade 
extrajudicial a mesma atenção que é dada 
ao serviço judicial. Segundo Ricardo Dip, a 
reunião com o Registro Civil “foi autorizada 
pela ministra para debatermos as dificul-
dades no plano econômico-financeiro em 
razão da imensa importância da atividade”.

Para o presidente da Arpen-Brasil, Calixto 
Wenzel, “é uma alegria muito grande para 
os registradores civis de pessoas naturais 
essa iniciativa do CNJ”. “Foi uma reunião 
histórica e com certeza fortalecerá muito o 
Registro Civil e assim também a Arpen-Bra-
sil”, concluiu.

Sobre a união dos Estados, Calixto 
apontou que “Ricardo Leão, durante sua 
presidência, conseguiu manter a Arpen
-Brasil unida e espero que no fim do meu 
mandato a associação esteja realmente em 
todos os Estados, e a presença de diversos 
representantes nessa reunião é uma de-
monstração de que isso já está avançando 
e a Arpen-Brasil é um nome que cresce”. 
Ainda segundo o presidente da Arpen-Bra-
sil, “o foco da associação é a sustentabili-
dade do Registro Civil, com o ressarcimento 

dos atos gratuitos e novos serviços”. 
As unidades da Federação presentes 

foram Alagoas, com Cleomadson Abreu 
Figueiredo Barbosa e Roberto Wagner Sam-
paio Falcão; Amazonas, com Carla Thomaz; 
Ceará, com Jorge Cavalcanti; Mato Grosso 
do Sul, com Luis Alberto Degani de Oliveira; 
Minas Gerais, com Paulo Risso; Paraná, com 
Ricardo Augusto de Leão; Pernambuco, 
com Anita Cavalcanti, Luiza Gesilânia e 
João Henrique Alencar; Rio Grande do Sul, 
com Calixto Wenzel; São Paulo, com Fatima 
Ranaldo e Geny Morelli; e Tocantins com 
Diógenes Nunes Rezio.

Representantes de diversos Estados brasileiros estiveram na reunião 
convocada pelo CNJ para tratar da sustentabilidade do Registro Civil

Ricardo Dip ressaltou sair da reunião 
“com a sensação de que demos o primeiro 
passo, a tomada de consciência de que po-
demos resolver o problema”, disse. “Tomei 
contato com o Registro Civil desde 1984 
e encontro na ministra Nancy uma figura 
ímpar, com ânimo e lucidez necessária para 
tratar de resolver este problema, se não 
inteiramente ao menos dando passos muito 
favoráveis à solução”, apontou o desem-
bargador.

Arpen-Brasil apresenta painel 
nacional do Registrador Civil ao CNJ
INICIATIVA ATENDEU PEDIDO DA MINISTRA NANCy ANDRIGHI DE DAR À ATIVIDADE 
EXTRAJUDICIAL A MESMA ATENçãO qUE É DADA AO SERVIçO JUDICIAL

NACIONAL

“Saio com a sensação de que demos o primeiro 
passo, a tomada de consciência de que podemos 
resolver o problema (dá sustentabilidade)”
Ricardo Dip, desembargador colaborador do CNJ

“Foi uma reunião 
histórica e com certeza 
fortalecerá muito o 
Registro Civil e assim 
também a Arpen-Brasil”
Calixto Wenzel, 
presidente da Arpen-Brasil
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Recomendação nº 18
Dispõe sobre a expedição de certidão de 
óbito no estabelecimento de saúde em 
que ocorra o falecimento.
A Corregedora Nacional de Justiça, Ministra 
Nancy Andrighi, no uso de suas atribui-
ções legais e regimentais,
Considerando o disposto no art.8º, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional 
de Justiça;
Considerando os resultados assertivos 
da expedição de certidões de nascimento 
nos estabelecimentos de saúde em que 
se realizam partos, objeto do Provimento 
nº 13, de 3 de setembro de 2010, e do 
Provimento nº 17, de 10 de agosto de 
2012, ambos da Corregedoria Nacional de 
Justiça;
Considerando convir a experiência de es-
tender símile prática à emissão de certidão 
de óbito no estabelecimento de saúde em 
que ocorra o falecimento, na medida em 
que isso representa economia de tempo e 
de esforços, sobretudo para os primeiros 
obrigados legalmente a fazer a declaração 
de óbito (art. 79 da Lei nº 6.015, de 31-
12-1973);

Portaria nº 65, de 21 de novembro de 2014
Institui grupo de trabalho com a atribui-
ção de elaboração de normativa mínima 
nacional para as notas, os protestos e os 
registros públicos.
A CORREGEDORA NACIONAL DE 
JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, 
RESOLVE:
Art. 1º Instituir grupo de trabalho com a 
atribuição de elaborar normatização míni-
ma, de âmbito nacional, para as notas, os 
protestos e os registros públicos.
Art. 2º Requisitar para compor o grupo 
de trabalho, sem prejuízo de jurisdição e 
outras atribuições, os Desembargadores do 
Tribunal de Justiça de São Paulo RICARDO 
HENRy MARqUES DIP, AROLDO MENDES 
VIOTTI e GETÚLIO EVARISTO DOS SANTOS 
NETO.

Altera a Portaria n. 65 de 21 de novembro 
de 2014, que instituiu grupo de trabalho 
com a atribuição de elaboração de nor-
mativa mínima nacional para as notas, os 
protestos e os registros públicos.
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUS-
TIÇA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar art. 3º da Portaria n. 65 
de 21 de novembro de 2014, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Designar, para compor o grupo de 
trabalho os seguintes Notários e Registra-
dores:
– ADEMAR FIORANELLI;
– ANA PAULA FRONTINI;
– CLÁUDIO MARçAL FREIRE;
– FÁTIMA CRISTINA RANALDO CALDEIRA;
– FRANCISCO VENTURA DE TOLEDO;
– GENy DE JESUS MACEDO MORELLI;
– JOSÉ MARIA SIVIERO;
– PAULO TUPINAMBÁ VAMPRÉ;
– ROGÉRIO TOBIAS;
– SÉRGIO JACOMINO;
– MANOEL ARISTIDES SOBRINHO.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Fonte: Diário Oficial da União

CNJ propõe elaborar 
metodologia para coletar 
dados sobre corrupção e 
lavagem de dinheiro

Considerando as variadas circunstâncias 
locais na Federação ?incluídos os casos em 
que, para a tomada de dados do óbito, 
haja participação de serviços funerários ou 
empresas conveniadas?, o que sugere pru-
dência na imposição nacional da prática 
sob exame,
Resolve:
Art. 1º Recomendar às Corregedorias 
Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal que promovam e fiscalizem a 
expedição da certidão de óbito no esta-
belecimento de saúde em que ocorra o 
falecimento, utilizando analogicamente o 
procedimento disposto nos Provimentos 
nºs 13 e 17 da Corregedoria Nacional de 
Justiça, observada a Lei nº 6.015, de 1973.
Art. 2º Oficiar a todos os Corregedores 
Gerais de Justiça para que informem à 
Corregedoria Nacional os resultados das 
práticas locais objeto desta Recomenda-
ção.
Art. 3° Esta Recomendação entra em 
vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de março de 2015.
Ministra NANCY ANDRIGHI

Corregedora Nacional de Justiça
Fonte: Diário Eletrônico do CNJ

CNJ publica recomendação nº 18, sobre 
expedição da certidão de óbito no estabelecimento 
de saúde em que ocorra o falecimento

CNJ institui grupo para elaboração de 
normas mínimas nacionais para o Extrajudicial

Art. 3º Designar, para compor o grupo de 
trabalho os seguintes Notários e Registra-
dores:
– ADEMAR FIORANELLI;
– ANA PAULA FRONTINI;
– CLÁUDIO MARçAL FREIRE;
– FÁTIMA CRISTINA RANALDO CALDEIRA; 
(– FRANCISCO VENTURA DE TOLEDO;
– GENy DE JESUS MACEDO MORELLI; 
– JOSÉ MARIA SIVIERO;
– PAULO TUPINAMBÁ VAMPRÉ;
– ROGÉRIO TOBIAS; e
– SÉRGIO JACOMINO.
Art. 4º A coordenação dos trabalhos do 
grupo ficará a cargo do Desembargador 
RICARDO HENRy MARqUES DIP.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Portaria do CNJ nº 66: 
Altera a Portaria n. 65, 
que instituiu grupo de 
trabalho para elaboração de 
normativa mínima nacional 
para as notas, os protestos e 
os registros públicos

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) propôs 
elaborar, ao longo de 2015, metodolo-
gia para se obter dados estatísticos sobre 
processos judiciais relacionados a casos de 
corrupção e lavagem de dinheiro de maneira 
eficiente. A proposta foi apresentada pela 
conselheira Luiza Frischeisen, durante reu-
nião da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).
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Porto Alegre (RS) – Com a presença de 
autoridades dos três Poderes constituídos 
do Rio de Grande do Sul, de representantes 
do Poder Judiciário de Alagoas e do Rio de 
Janeiro, e de registradores civis de diversos 
Estados brasileiros, a Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) realizou no dia 13 de março o Jantar 
de Posse da nova diretoria da entidade, sob 
a presidência do registrador gaúcho Calixto 
Wenzel para o biênio 2015-2016.

A  nova diretoria assume a gestão da 
entidade nacional do Registro Civil com uma 
série de novos desafios, entre eles a efetiva 
implantação da Central de Informações do Re-
gistro Civil Nacional, o avanço do Sistema de 
Informações do Registro Civil (SIRC), a busca 
por novas atribuições para a atividade, assim 
como o diálogo em busca da sustentabilidade 
em diversos Estados brasileiros onde persevera 
a ausência de efetiva compensação diante dos 
atos gratuitos praticados pela atividade.

Jantar de Gala em Porto Alegre 
inicia nova gestão da Arpen-Brasil
DIRETORIA DO IRPEN-PR PRESTIGIA POSSE DE NOVA DIRETORIA 
NACIONAL E TÉRMINO DA GESTãO PARANAENSE À FRENTE DA ENTIDADE

NACIONAL

“Vou realizar um trabalho forte de disseminação da 
Arpen-Brasil em todos os Estados, para que ao final desta 
gestão tenhamos nossa entidade nacional efetivamente 
representada em todas as unidades da federação”
Calixto Wenzel, presidente eleito da Arpen-Brasil

“A Arpen-Brasil tem 
colaborado e tem sido 
participante ativa nos 
principais temas que tem 
impactado o registro civil 
nos últimos anos”
Dante Ramos Júnior, secretario nacional 
da Arpen-Brasil

Para dar vazão a esta série de desafios, a 
nova gestão ampliou o leque de participa-
ção dos Estados na Diretoria da entidade, 
implantando seis vice-presidências (São Paulo, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Alagoas 
e Amazonas), efetivando assim a participação 
de quatro das cinco regiões brasileiras (Norte, 
Nordeste, Sul e Sudeste). Além destes Estados, 
Rio Grande do Sul e Pernambuco possuem 
cargos na nova diretoria eleita para o próximo 
biênio. Também marcaram presença na ceri-
mônia de posse representantes dos Estados de 
Santa Catarina, Mato Grosso e Espírito Santo.

O presidente da Arpen-Brasil, Calixto Wenzel (dir.), discursa na 
abertura do jantar de posse. À esquerda, o ex-presidente Ricardo 
Augusto de Leão fala em sua despedida da presidência

Auditório do Hotel Embaixador recebeu o jantar de posse da nova diretoria da Arpen-Brasil
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Conheça a Diretoria 
eleita da Apen-Brasil 
Biênio (2015-2016)

Presidente: Calixto Wenzel (RS)
1º Vice-Presidente: José Emygdio de Carvalho Filho (SP)
2º Vice-Presidente: Guilherme Antunes Fernandes (MG)
3º Vice-Presidente: Arion Toledo Cavalheiro Júnior (PR)
4º Vice-Presidente: Luiz Manoel Carvalho dos Santos (RJ)
5º Vice-Presidente: Cleomadson Abreu Figueiredo 
Barbosa (AL)
6º Vice-Presidente: Juliana Follmer (AM)
1º Tesoureiro: Romário Pazutti Mezzari (RS)
2º Tesoureiro: Anita Cavalcanti de Albuquerque Nunes (PE)
Secretário Geral: Ricardo Kollet (RS)
2º Secretário: Leonardo Munari de Lima (SP)

Secretário Nacional: Dante Ramos Júnior (PR)

Conselho Superior
Ricardo Augusto de Leão (PR)
Paulo Alberto Risso de Souza (MG)
Oscar Paes de Almeida Filho (SP)

Conselho Fiscal
Marcello Versiani de Paula (MG)
Ademar Custódio (SP)
Eduardo Ramos Corrêa Luiz (RJ)

Suplentes
Alaor Mello (RJ)
Luiza Gesilania Freitas Cavalcanti de Santana (PE)
Ana Claudia Viana Neves (MG)

Conselho de Ética
Lázaro da Silva (SP)
Priscilla Machado Soares Milhomem (RJ)
Luiz Carlos Vendramin Júnior (SP)

Suplentes
Elizabete Regina Vedovatto (PR)
Platinny Dias de Paiva (MG)
Robert Jonczyk (PR)

Em sua posse, realizada no salão nobre 
do Hotel Embaixador, no centro de Porto 
Alegre, o novo presidente da entidade 
declarou qual será o seu principal objetivo 
neste novo mandato. “Vou realizar um tra-
balho forte de disseminação da Arpen-Brasil 
em todos os Estados, para que ao final 
desta gestão tenhamos nossa entidade na-
cional efetivamente representada em todas 
as unidades da federação”, declarou Calixto 
Wenzel. “Sabemos que esta ausência de 
representatividade se deve muito mais às 
dificuldades inerentes de cada Estado, mas 
é chegado o momento de avançarmos 
neste objetivo e consolidarmos a Arpen 
nacional”, completou.

Calixto Wenzel agradeceu ainda à gestão 
anterior da Arpen Brasil por conduzir os 
debates da entidade de forma igualitária, 
privilegiando a convergência de opiniões e 
o diálogo. “Agradeço ao Ricardo Leão por 
manter a Arpen Brasil unida e representada 
por todos os Estados, buscando sempre o 
diálogo mesmo em momentos de grande 
pressão”, destacou. Também chamado a 
discursar em sua despedida da presidên-
cia, Ricardo Leão, agradeceu à parceria de 
seus diretores na condução da entidade, e 
destacou “que a Arpen-Brasil é o reflexo de 
suas instituições estaduais, espelhando o 
trabalho de cada uma e se tornando forte 
na medida em que todos se desenvolvem”.

O evento ainda contou com uma 
breve apresentação das últimas ações da 
entidade e sua participação nas ações que 
contribuíram para a queda do subregistro 
no Brasil, atualização das normas jurídicas 

relacionadas ao Registro Civil e diálogo com 
o Poder Judiciário e Executivo em temas 
relacionados à interligação, sustentabilidade 
e acesso à base de dados. “A Arpen-Brasil 
tem colaborado e tem sido participante 
ativa nos principais temas que tem impac-
tado o registro civil nos últimos anos”, disse 
Dante Ramos Júnior, secretario nacional e 
responsável pela apresentação.

Conarci 2015 – Responsável por conduzir 
o cerimonial do evento nacional, o vice-pre-
sidente da Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Ar-
pen-SP), Ademar Custódio, convidou todos 
os presentes para participarem do Congresso 
Nacional do Registro Civil deste ano (Conarci 
2015), que ocorrerá na cidade de São Paulo, 
entre os dias 13 e 15 de agosto.

“Será uma oportunidade única de nos 
confraternizarmos e debatermos os pontos 
principais do Registro Civil, como o prazo 
final para implantação da CRC Nacional, o 
SIRC, e as novidades jurídicas que certa-
mente impactarão a nossa atividade”, disse. 
“E como ninguém é de ferro, teremos 
também espaço para confraternização, 
com um refinado coquetel de abertura e o 
encerramento em grande estilo no tradicio-
nal Bar Brahma, com direito ao tradiciona-
líssimo show de samba da histórica banda 
Demônios da Garoa”, concluiu.

Durante o evento a entidade também 
homenageou autoridades e representantes 
das entidades estaduais que contribuíram 
para o aperfeiçoamento do Registro Civil 
nos últimos anos.

Diretores do Irpen-PR, representando o Estado do Paraná, 
prestigiaram a solenidade de posse da nova diretoria

“A Arpen-Brasil é o reflexo de suas instituições estaduais, 
espelhando o trabalho de cada uma e se tornando forte 
na medida em que todos se desenvolvem”
Ricardo Augusto de Leão, ex-presidente da Arpen-Brasil

Integrantes da nova diretoria da Arpen-Brasil para o biênio 
2015-2016, que conta com quatro registradores paranaenses
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NACIONAL

Nova Diretoria inicia gestão com 
reunião de trabalho em Brasília

Brasília (DF) - A Associação dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais do Brasil 
(Arpen-Brasil) realizou no mês de fevereiro, 
em Brasília, a primeira reunião de Diretoria 
que marcou a transição da presidência da 
entidade. Ricardo Augusto de Leão, que 
ficou a frente da Arpen-Brasil nos últimos 
dois anos, passou o cargo para Calixto 
Wenzel, eleito em dezembro de 2014 para 
o biênio 2015-2016.

A reunião tratou sobre as metas para 
2015, tais como o uso do papel de 
segurança em todo território nacional, o 
estreitamento de relação com o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), a adesão à 
Central Nacional do Registro Civil por todos 
os Estados e a readequação da sede da 
Arpen-Brasil em Brasília.

Representantes estaduais debatem temas do Registro Civil em Brasília

Curitiba (PR) – No dia 8 de dezembro foi 
eleita a nova diretoria da Associação dos 
Registradores de pessoas Naturais do Brasil 
(Arpen-Brasil), para o biênio 2015-2016. A 
Assembleia, que aconteceu na sede do Ins-
tituto de Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen-PR) e contou 
com a presença de 15 representantes de 
diversos Estados, elegeu Calixto Wenzel 
(RS) para a presidência. Também foram 
preenchidos na eleição os outros cargos da 
Diretoria, que conta com representação de 
quatro regiões do País

Ricardo Augusto de Leão, atual presiden-
te da Associação, diz que “a Arpen-Brasil é 
fruto do trabalho voluntário das entidades 
estaduais e conseguimos atingir uma união 
entre os Estados que não pode se desfazer, 
deve haver diálogo constante principalmen-
te porque com a Central Nacional do Regis-
tro Civil temos uma interligação obrigatória 
entre todas as serventias do País”.

Paraná sedia eleição da nova diretoria da Arpen-Brasil 

Representantes dos Estados votaram e prestigiaram eleição de Calixto Wenzel

“Deve haver diálogo constante principalmente porque 
com a Central Nacional do Registro Civil temos uma 

interligação obrigatória entre todas as serventias do País”
Ricardo Augusto de Leão, presidente da Arpen-Brasil
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Porto Alegre (RS) – A recém-eleita 
diretoria da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil) realizou no dia 13 de março, em 
Porto Alegre, sua primeira reunião nacional, 
na qual participaram representantes de 
diversos estados brasileiros em virtude de 
convocação oficial para Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE).

Em discussão as alterações no estatuto 
da entidade debatidas em reunião que 
marcou a eleição da nova diretoria na 
cidade de Brasília (DF). Entre as mudanças 
aprovadas na AGE realizada em Porto Ale-
gre estão a instituição do Sócio Benemérito, 
que não tem direito a voto e não pode 
ocupar cargo eletivo, a criação do Conselho 
Superior como órgão oficial da entidade, 
com regras para sua composição e atuação, 
e a instituição da 5ª e 6º vice-presidências, 
além do cargo de secretário nacional, com 
suas respectivas atribuições.

Após as explanações dos diretores sobre 
as mudanças estatutárias propostas, todas 
elas foram aprovadas por unanimidade e 
passam a constar no estatuto atualizado 
da entidade, já disponível no site (www.
arpenbrasil.org.br). “Buscamos com isso 
aumentar a presença da Arpen-Brasil em 

outras regiões do Brasil, fortalecendo o 
Norte e o Nordeste do País com a presença 
de representantes em nossa nova direto-
ria”, disse Calixto Wenzel, novo presidente 
da entidade para o biênio 2015-2016.

A sede do Sindicato dos Registradores 
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul 
(Sindiregis) também foi palco de uma impor-
tante reunião da entidade, que debateu os 
avanços promovidos na implantação do Sis-
tema Nacional de Informações do Registro 
Civil (SIRC), que já está em funcionamento 
no Estado de Santa Catarina e planeja sua 
expansão para São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná , Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 

Liana Alves, representante de Santa Ca-
tarina, relatou o procedimento de envio de 
dados que já ocorre no Estado, mediante o 
repasse de informações que são prestadas 
pelos registradores em tempo real para 
o Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina (TJ-SC). Os representantes da 
Arpen-Brasil e da Anoreg-Brasil relataram 
aos participantes as discussões da última 
sessão, assim como o planejamento de atu-
ação da entidade para as próximas ações.

A preocupação com a sustentabilidade 
do Registro Civil foi o foco da reunião da 
entidade com o desembargador do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), 
Ricardo Dip, também colaborador da Cor-
regedoria Nacional de Justiça. “O desem-
bargador ouviu o relato de representantes 
de diversos Estados brasileiros e disse que 
a Corregedora Nacional está sensível a este 
tema, para o qual pretende encontrar uma 
efetiva solução”, disse Calixto.

A efetiva implantação do Provimento nº 
38 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que institui a Central Nacional de Informa-
ções do Registro Civil (CRC Nacional) tam-
bém foi tema de debate, enfatizando-se 
a necessidade de interligação das centrais 
existentes nos Estados. Santa Catarina e 
Espírito Santo, estados que possuem inter-
ligação plena com o Estado de São Paulo 
enfatizaram o funcionamento do projeto. 
O Estado do Rio Grande do Sul também 
demonstrou destaque na implantação da 
ferramenta de transmissão de certidões 
eletrônicas.

Da mesma forma, o presidente fez um 
relato sobre o projeto divulgado pela Justiça 
Federal sobre a transferência da atribuição 
registral para o Poder Público, que ainda 
não encontra-se plenamente formulado 
pelo órgão.

Os participantes da AGE da Arpen-Brasil 
acompanharam ainda a apresentação do 
projeto de registro de presos, que já se 
encontra em funcionamento no Estado de 
Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, que 
ocorre com o deslocamento de serviços iti-
nerantes do Registro Civil para os presídios 
onde acontecem mutirões para a emissão 
de documentação civil aos presidiários.

Auditório lotado participa de Assembleia 
Geral Extraordinária na cidade de Porto 
Alegre

AGE da Arpen-Brasil aprova alterações estatutárias 
e debate temas de relevância nacional

“Buscamos aumentar a presença da Arpen-Brasil em outras 
regiões do Brasil, fortalecendo o Norte e o Nordeste do País 
com a presença de representantes em nossa nova diretoria”
Calixto Wenzel, presidente da Arpen-Brasil

AGE da Arpen-Brasil marcou a transição ofi-
cial da gestão da entidade para a presidên-
cia do registrador gaúcho Calixto Wenzel

O presidente eleito da Arpen-Brasil, Calix-
to Wenzel, conduz a AGE da entidade na 
sede do Sindiregis
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dos pais no momento do nascimento das 
Apelantes “ (e-STJ fl. 40 - grifou-se). 

Na origem, cuida-se de ação de retifica-
ção de registro civil proposta por “Jurema 
Alves Lopes” e por M. A. L. e B. A. L., filhas 
do ex-casal. A ação foi proposta porque a 
genitora após a separação do ex-marido, 
voltou a usar o nome de solteira - “Jure-
ma de Oliveira Alves” -, motivo pelo qual 
pretende fazer constar no registro das filhas 
o seu atual patronímico. 

A ação foi julgada improcedente pelo Ju-
ízo da 1ª Vara da Comarca de Três Pontas/
MG, que extinguiu o processo com base no 
art. 269, I, do Código de Processo Civil. 

Irresignadas, as apelantes sustentaram, 
em sede de apelação, que o registro deve-
ria retratar a realidade dos fatos, tendo em 
vista que, com a separação judicial, houve 
mudança do patronímico da genitora. 

O Tribunal de origem negou provimento 
à apelação, mantendo hígida a sentença 
primeira, sob a seguinte fundamentação: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.279.952 - MG 
(2011/0171393-4)

RELATóRIO 
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS 
BôAS CUEVA (Relator): Trata-se de recurso 
especial, fundamentado no artigo 105, in-
ciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, 
contra acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais assim 
ementado:

“RETIFICAçãO DE REGISTRO DE NASCI-
MENTO. ALTERAçãO NOME DA GENITO-
RA. SEPARAçãO JUDICIAL. RETORNO AO 
NOME DE SOLTEIRA. DESCABIMENTO DO 
PEDIDO. 1 - Nos termos da Lei nº 6.015/73, 
somente há a possibilidade de retifica-
ção do registro civil das pessoas naturais 
quando comprovada a existência de erro 
ou omissão nos lançamentos, o que não se 
vislumbra no caso, em que os assentos de 
nascimento retratam fielmente a situação 

“A Lei de Registros Públicos - Lei nº 
6.015/73 assim dispõe em seu art. 109: 
‘quem pretender que se restaure, supra 
ou retifique assentamento no registro civil, 
requererá, em petição fundamentada e 
instruída com documentos ou com indica-
ção de testemunhas, que o juiz o ordene, 
ouvido o órgão do Ministério Público e os 
interessados, no prazo de cinco dias, que 
correrá em cartório’. Extrai-se do dispo-
sitivo acima que é permitida a correção 
do registro civil nos casos de existência 
de omissão, de erro material, ou, ainda, 
quando alguma irregularidade necessite ser 
suprida ou sanada. O art. 54, item 7º, da 
referida lei estabelece, ainda, que: ‘Art. 54 
- O assento do nascimento deverá conter 
(...) 7º) os nomes e prenomes, a naturalida-
de, a profissão dos pais, o lugar e cartório 
onde se casaram, a idade da genitora, do 
registrando em anos completos, na ocasião 
do parto, e o domicílio ou residência do 
casal’. Observa-se, pois, desta norma que 

Retificação de Registro de Nascimento. 
Divórcio Judicial. Alteração do nome dos filhos
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIçA

JURÍDICO
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as informações relativas à pessoa dos Do-
cumento: 42780043 - RELATóRIO E VOTO 
- Site certificado Página 1 de 8Superior 
Tribunal de Justiça genitores do registrado 
devem ser aquelas vigentes no momento 
do nascimento. Pois bem. Na hipótese em 
exame, revela-se descabida a retificação 
pleiteada pelas apelantes, tendo em vista 
a inexistência de qualquer erro ou omissão 
em seus lançamentos de nascimento, os 
quais, na realidade, retratam fielmente 
os dados relativos aos seus pais, à época 
do nascimento, consoante mandamento 
legal. (...) Com efeito, in casu, não estando 
presentes as hipóteses autorizadas pela Lei 
de Registros Públicos para a alteração do 
registro de nascimento das Recorrentes, 
é forçoso reconhecer a improcedência do 
pedido, privilegiando, assim, os princípios 
da verdade real e da segurança as relações 
jurídicas. (...) Cumpre ressaltar, por fim, que 
as apelantes não comprovaram a existência 
dos constrangimentos alegados” (e-STJ fls. 
42-46 - grifou-se). 

Nas razões recursais, as ora recorrentes 
apontam dissídio jurisprudencial, citan-
do acórdãos (i) do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios (Apelação 
Cível nº 2006011125909-4 e Apelação 
Cível nº 2005011088959-4); (ii) do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná (Apelação 
Cível nº 141.009-1); (iii) do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
(Apelação Cível nº 70021907175, Apelação 
Cível nº 70070795813 e Apelação Cível nº 
7001159794); (iv) REsp nº 1.123.141/PR 
(relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão), 
REsp nº 1.069.864/DF (relatoria da Ministra 
Nancy Andrighi) e REsp nº 1.041.751/DF 
(relatoria do Ministro Sidnei Beneti) no sen-
tido de inexistir óbice legal para alteração 
do sobrenome da mãe nos registros de nas-
cimentos dos filhos em virtude da adoção, 
após a separação, do nome de solteira. 

Sem as contrarrazões, considerando a 
inexistência de polo passivo (e-STJ fl. 144), 
o recurso foi admitido na origem, ascen-
dendo os autos a esta instância especial. 

O ilustre Subprocurador-Geral da Repúbli-

ca, Dr. Pedro Henrique Távora Niess, opinou 
pelo provimento do recurso especial (e-STJ 
fls. 156-162). 

É o relatório. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.279.952 - MG 
(2011/0171393-4) 

VOTO 

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS 
BôAS CUEVA (Relator): O recurso merece 
prosperar. 

A alteração do assentamento do registro 
civil é admitida em caráter excepcional 
e deve ser motivada quando se consta-
tar equívoco no registro apto a ensejar 
conflito, insegurança e burla ao princípio da 
veracidade. 

Na presente hipótese, houve mudança 
do estado civil dos pais de M. A. L. e B. A. 
L., também requerentes, que ao lado da 
genitora pleiteiam a retificação dos seus 
registros civis a fim de fazerem prevalecer 
nos assentamentos informação legítima 
da vida de todos os envolvidos, porquanto 
documento que goza de fé pública e que 
formaliza inúmeros atos jurídicos.

De fato, a legislação de regência (art. 
54 da Lei de Registros Públicos - Lei nº 
6.015/1973) exige que por ocasião do 
registro de nascimento, sejam declarados 
o nome e o prenome da criança e que se 
façam constar os dados dos pais (nomes e 
prenomes). 

O nome capaz de identificar o indivíduo 
no meio social bem como a designação dos 
seus genitores no registro de nascimento são 
consectários dos direitos da personalidade. 

Não se pode negar que a apresentação 
de documentos contendo informações 
destoantes nos assentamentos registrais 
dificulta, na prática, a realização dos atos 
da vida civil, além de gerar transtornos e 
aborrecimentos desnecessários. Ademais, 
a alteração do estado civil dos pais, por 
si só, já representa situação delicada para 
os filhos, os quais devem ter os interesses 

preservados, em especial quanto à origem 
familiar, algo tão importante na sociedade. 

Por outro lado, a segurança jurídica, que 
se extrai do documento, cede lugar ao 
dever de respeito à própria individualidade 
do ser humano, que se explicita, em grande 
parte, pelo nome com o qual o indivíduo é 
reconhecido socialmente. 

Assim, não se verifica nenhum impedi-
mento legal, como se vê da legislação de 
regência: 

Lei nº 6.015/73 - “Art. 54. O assento 
do nascimento deverá conter: (...) §7º - 
os nomes e prenomes , a naturalidade, 
a profissão dos pais, o lugar e cartório 
onde se casaram, a idade da genitora, do 
registrando em anos completos, na ocasião 
do parto, e o domicílio ou a residência do 
casal (...)”. 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) - “Art. 20. Os filhos, havidos ou não 
da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discrimina-
tórias relativas à filiação.” 

“Art. 27. O reconhecimento do estado 
de filiação é direito personalíssimo, indispo-
nível e imprescritível, podendo ser exerci-
tado contra os pais ou seus herdeiros, sem 
qualquer restrição, observado o segredo de 
Justiça”. 

Código Civil - “Art. 1.565. Pelo casamen-
to, homem e mulher assumem mutuamen-
te a condição de consortes, companheiros 
e responsáveis pelos encargos da família. 
§ 1º. qualquer dos nubentes, querendo, 
poderá acrescer ao seu o sobrenome do 
outro.” 

Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 
8.560/1992 - “É vedado legitimar e 
reconhecer filho na ata do casamento. 
Parágrafo único. É ressalvado o direito de 
averbar alteração do patronímico materno, 
em decorrência do casamento, no termo 
de nascimento do filho.”

Com efeito, não se coaduna à razo-
abilidade exigir que a recorrente e suas 
filhas portem diariamente consigo cópia 
da certidão de casamento dos pais com a 
respectiva averbação para fins de identifi-
cação, por prejudicar o exercício do poder 
familiar. Ademais, não seria coerente impor 
a alguém utilizar-se de outro documento 
público para provar a filiação constante de 
sua certidão de nascimento. 

Por isso, havendo alteração superve-
niente que venha a obstaculizar a própria 
identificação do indivíduo no meio social, 
resta indubitável a possibilidade de poste-

“Havendo alteração superveniente que venha a obstaculizar 
a própria identificação do indivíduo no meio social, resta 
indubitável a possibilidade de posterior retificação do registro 
civil, como, aliás, já vem entendendo esta Corte, à luz da 
autenticidade e eficácia dos registros públicos”
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rior retificação do registro civil, como, aliás, 
já vem entendendo esta Corte, à luz da 
autenticidade e eficácia dos registros públi-
cos, conforme se depreende dos seguintes 
precedentes em circunstâncias análogas:

 “DIREITO CIVIL. RETIFICAçãO DE PATRO-
NÍMICO. NOME DE SOLTEIRA DA GENITO-
RA. POSSIBILIDADE. 

1. O princípio da verdade real norteia 
o registro público e tem por finalidade a 
segurança jurídica, razão pela qual deve 
espelhar a realidade presente, informando 
as alterações relevantes ocorridas desde a 
sua lavratura.

2. O ordenamento jurídico prevê expres-
samente a possibilidade de averbação, no 
termo de nascimento do filho, da alteração 
do patronímico materno em decorrência 
do casamento, o que enseja a aplicação da 
mesma norma à hipótese inversa - princípio 
da simetria -, ou seja, quando a genitora, 
em decorrência de divórcio ou separação, 
deixa de utilizar o nome de casada (Lei 
8.560/1992, art. 3º, parágrafo único). 
Precedentes.

3. Recurso especial provido” (REsp 
1.072.402/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMãO, qUARTA TURMA, julgado em 
04/12/2012, DJe 1º/02/2013 - grifou-se).

“CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - ALTE-
RAçãO DO REGISTRO DE NASCIMENTO 
PARA NELE FAzER CONSTAR O NOME DE 
SOLTEIRA DA GENITORA, ADOTADO APóS 
O DIVóRCIO – POSSIBILIDADE.

 I - A dificuldade de identificação em vir-
tude de a genitora haver optado pelo nome 
de solteira após a separação judicial enseja 
a concessão de tutela judicial a fim de que 
o novo patronímico materno seja aver-
bado no assento de nascimento, quando 
existente justo motivo e ausentes prejuízos 
a terceiros, ofensa à ordem pública e aos 
bons costumes. 

II - É inerente à dignidade da pessoa 
humana a necessidade de que os docu-
mentos oficiais de identificação reflitam 
a veracidade dos fatos da vida, de modo 
que, havendo lei que autoriza a averbação, 
no assento de nascimento do filho, do 
novo patronímico materno em virtude de 

casamento, não é razoável admitir-se óbice, 
consubstanciado na falta de autorização le-
gal, para viabilizar providência idêntica, mas 
em situação oposta e correlata (separação 
e divórcio).

 Recurso Especial a que se nega provi-
mento” (REsp 1041751/DF, Rel. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 20/08/2009, DJe 03/09/2009 – grifou-
se).

 “Direito civil. Interesse de menor. Altera-
ção de registro civil. Possibilidade. 

- Não há como negar a uma criança 
o direito de ter alterado seu registro de 
nascimento para que dele conste o mais fiel 
retrato da sua identidade, sem descurar que 
uma das expressões concretas do princí-
pio fundamental da dignidade da pessoa 
humana é justamente ter direito ao nome, 
nele compreendido o prenome e o nome 
patronímico .

- É conferido ao menor o direito a que 
seja acrescido ao seu nome o patronímico 
da genitora se, quando do registro do nas-
cimento, apenas o sobrenome do pai havia 
sido registrado .

 -É admissível a alteração no registro de 
nascimento do filho para a averbação do 
nome de sua mãe que, após a separação 
judicial, voltou a usar o nome de solteira; 
para tanto, devem ser preenchidos dois 
requisitos: (i) justo motivo; (ii) inexistência 
de prejuízos para terceiros.

- Recurso especial não conhecido” 
(REsp 1.069.864/DF, Rel. Ministra NANCy 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
18/12/2008, DJe 03/02/2009 - grifou-se).

“Apelidos do marido. Alteração pedida 
pela viúva para restabelecer o nome de 
solteira. Possibilidade jurídica do pedido. 

1. Não é irrenunciável o direito ao uso 
dos apelidos do marido, sendo possível 
juridicamente o pedido de restabelecimento 
do nome de solteira, presentes circunstân-
cias próprias que justifiquem a alteração do 
registro .

2. Recurso especial conhecido e provido” 
(REsp 363.794/DF, Rel. Ministro CARLOS 
ALBERTO MENEzES DIREITO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 27/06/2002, DJ 

30/09/2002 - grifou-se).
Verifica-se, portanto, que o acórdão 

recorrido destoa da remansosa jurisprudên-
cia desta Corte, em manifesta divergência 
jurisprudencial: “

(...) A digna Juíza de 1º grau julgou 
improcedente o pedido, entendendo ser 
descabida a pretensão, uma vez que, nos 
termos da Lei nº 6.015/73, somente há a 
possibilidade de retificação do registro civil 
das pessoas naturais quando comprovada a 
existência de erro ou omissão nos lança-
mentos, o que não se vislumbra no caso, 
pois os assentos de nascimento devem 
retratar a situação dos pais no momento 
do parto, aí compreendidos os nomes e 
sobrenomes.

A meu ver, irretocável o decisum mono-
crático. 

A Lei de Registros Públicos - Lei nº 
6.015/73 assim dispõe em seu art. 109:

‘Art. 109. quem pretender que se 
restaure, supra ou retifique assentamento 
no registro civil, requererá, em petição 
fundamentada e instruída com documentos 
ou com indicação de testemunhas, que o 
juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério 
Público e os interessados, no prazo de cinco 
dias, que correrá em cartório’.

Extrai-se do dispositivo acima que é per-
mitida a correção do registro civil nos casos 
de existência de omissão, de erro material, 
ou, ainda, quando alguma irregularidade 
necessite ser suprida sanada.

O art. 54, item 7º, da referida lei estabe-
lece, ainda, que:

 ‘Art. 54 - O assento do nascimento 
deverá conter: 

7º) os nomes e prenomes, a naturalida-
de, a profissão dos pais, o lugar e cartório 
onde se casaram, a idade da genitora, do 
registrando em anos completos, na ocasião 
do parto, e o domicílio ou residência do 
casal’. 

Observa-se, pois, desta norma que as in-
formações relativas à pessoa dos genitores 
do registrado devem ser aquelas vigentes 
no momento do nascimento. 

Pois bem. 
Na hipótese em exame, revela-se desca-

bida a retificação pleiteada pelas Apelantes, 
tendo em vista a inexistência de qualquer 
erro ou omissão em seus lançamentos de 
nascimento, o quais, na realidade, retratam 
fielmente os dados relativos aos seus, 
pais, a época do nascimento, consoante 
mandamento legal (...) Com efeito, in 
casu, não estando presentes as hipóteses 
autorizadas pela Lei de Registros Públicos 

JURÍDICO

“A função do patronímico é identificar o núcleo 
familiar da pessoa e deve retratar a verdade real, 
fim do registro público, que objetiva espelhar, 
da melhor forma, a linhagem individual”



45

para a alteração do registro de nascimento 
das Recorrentes, é forçoso reconhecer a 
improcedência do pedido, privilegiando, 
assim, os princípios da verdade real e da 
segurança das relações jurídicas. (...) 

Cumpre ressaltar, por fim, que as 
apelantes não comprovaram a existência 
dos constrangimentos alegados” (e-STJ fls. 
40-46 - grifou-se). 

O ordenamento jurídico pátrio, ao prever 
a imutabilidade do nome e do sobrenome, 
visa, em última análise, preservar a seguran-
ça das relações sociais. Tal premissa decorre 
do fato de que o nome é elemento da 
personalidade, direito nato a todo ser hu-
mano, e, portanto, indisponível, inalienável, 
vitalício, irrenunciável e imprescritível, sendo 
oponível erga omnes. Em última análise, o 
nome retrata a própria identidade social do 
indivíduo, que se reconhece como integran-
te do grupo ao qual pertence. 

O art. 57 da Lei n.º 6.015/1973 admi-
te a alteração de nome civil, desde que 
se faça por meio de exceção e de forma 
motivada, com a devida apreciação judicial, 
sem descurar da ausência de prejuízo a 
terceiros. No caso dos autos, é justificável 
e plausível a modificação do patronímico 
materno na certidão de nascimento de suas 
filhas, situação que prima pela contempo-
raneidade da vida, dinâmica por natureza (e 

não do momento da lavratura do registro). 
A função do patronímico é identificar o 
núcleo familiar da pessoa e deve retratar 
a verdade real, fim do registro público, 
que objetiva espelhar, da melhor forma, a 
linhagem individual.

A recorrente pretende desvincular seu 
nome do genitor, situação que não impõe 
qualquer alteração nos nomes de seus 
filhos, cuja estirpe fica preservada.

Em síntese, ao comentar a possibilida-
de de retificação do sobrenome, Maria 
Berenice Dias afirma, à luz do princípio da 
simetria: 

“Na constância do casamento, os filhos 
são registrados com os nomes dos seus 
genitores. quando da dissolução do casa-
mento dos pais, modo geral, abandona o 
cônjuge o nome que adotara ao casar. As-
sim, há uma discrepância entre o nome do 
genitor e o nome que consta do assento de 
nascimento de seus filhos. O registro passa 
a indicar uma realidade que não existe, ou 
seja, o que está registrado não corresponde 
à verdade real. Geralmente essa situação 
é verificada em relação à mulher, pois até 
agora era ela quem adotava o patronímico 
do marido. 

Mas a imodificabilidade dos registros 
públicos não é absoluta. Comporta exceção 
exatamente na hipótese inversa. É possível 

a averbação do patronímico materno no 
termo de nascimento do filho nascido e 
registrado antes do casamento da mãe (L 
8.560/92 3º parágrafo único). Ora, se existe 
tal possibilidade de alteração para adequar 
o nome do filho ao nome da mãe, em 
razão do casamento, imperativo reconhecer 
- até em respeito ao princípio da simetria 
- a mesma possibilidade de harmonização 
quando a mudança ocorrer em razão do 
divórcio. Não só a mãe, mas o filho pode 
pleitear a mudança” (Manual de Direito das 
Famílias, 9ª edição, Revista dos Tribunais, 
págs. 148-149 – grifou-se).

Assim, extinta a sociedade conjugal e 
modificado o nome da mãe em decorrência 
do divórcio, restando ausentes quaisquer 
prejuízos a terceiros, não há razão para 
impedir a atualização dos assentos de nas-
cimento dos filhos, o que facilita, inclusive, 
as relações sociais e jurídicas. Todavia, em 
razão do princípio da segurança jurídica e 
da necessidade de preservação dos atos 
jurídicos até então praticados, o nome de 
casada não deve ser suprimido dos assen-
tamentos, procedendo-se, tão somente, a 
averbação da alteração requerida após o 
divórcio. 

Ante o exposto, dou provimento ao 
recurso especial. 

É o voto.
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Poder Judiciário 
do Paraná 
autoriza registro 
de casal 
homoparental
CASOS EM SãO JOSÉ DOS 
PINHAIS E MARINGÁ ABREM A 
POSSIBILIDADE DE qUE CASAIS 
DO MESMO SEXO POSSAM 
REGISTRAR FILHOS CONCEBIDOS 
POR INSEMINAçãO ARTIFICIAL EM 
NOME DE AMBOS

JURÍDICO
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Duas importantes decisões tomadas no 
Estado do Paraná abriram a jurisprudência 
do Estado em relação à possibilidade 
de que filhos concebidos pelo método 
de inseminação artificial por casais 
homoparentais (do mesmo sexo) possam 
registrá-lo com o nome de ambos os pais 
no Cartório de Registro Civil.

A primeira decisão, de abril de 2014, 
originou-se na comarca de São José dos 
Pinhais. Atendendo à suscitação de dúvida 
elaborada pelo escrevente Cláudio Luiz 
Hortêncio, do Cartório de Registro Civil, 
Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica 
Lidia Kruppizak, a juíza Ilda Eloísa Corrêa 
de Moricz autorizou o registro de R.A.M. 
tendo como pais R.M.D. e D.M.A.M, 
deixando, contudo, de indicar a condição 
de pai ou mãe no ato de registro.

Segundo a magistrada, “por qualquer 
ângulo que se analise a questão, seja em 

relação a situação fática consolidada, seja 
no tocante à expressa previsão legal de 
primazia à proteção integral da criança, 
chega-se à conclusão de que, no caso dos 
autos, há mais do que reais vantagens 
para R. passe a ser filho de ambas, não 
se restringindo ao direito/dever à apenas 
uma”, esclareceu.

Para a magistrada, “um dos princípios 
dos registro público é observância do que 
é real, e assim, tem-se que efetivamente 
quem são pais/mães de Rafael são ambas, 
e não apenas quem a gerou”, esclareceu. 
“Assim, tendo em vista que as requerentes 
são casadas, constituindo verdadeira 
entidade familiar, como também, que 
possuem fortes vínculos afetivos e não 
há interesse de terceiros envolvidos, já 
que a concepção da requerente se deu 
por meio de fertilização artificial, com 
sêmen de doador anônimo, resta concluir 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 
PARANÁ

VISTOS

O cartório de Registro Civil deste Foro 
Regional apresentou Dúvida, haja 
vista que duas mulheres requereram 
fosse lavrado o assento de nascimento 
da criança R.A.M., constando o seus 
nomes como genitores.

Franqueou-se vista ao Ministério 
Público, que se manifestou 
favoravelmente à pretensão.

É o relatório. Decidido.

Saliente-se que muito embora exista 
permissivo legal de que é possível o 
casamento de pessoas do mesmo sexo, 
não há na lei registral a possibilidade 
de que o mesmo casal tenha registrado 
como seu filho que em tese é de ambos.

Pretendem as autoras, portanto, mesmo 
diante de ausência de previsão legal 
expressa, dotar de juridicidade uma 

situação fática já existente no mundo 
real.

A filiação é o vínculo jurídico existente 
entre os filhos e os seus pais, seja ele 
um vínculo jurídico, previsto no Código 
Civil, que estabelece a paternidade 
por presunção; biológico, decorrente 
de um vínculo de consanguinidade ou 
genético; ou socioafetivo, segundo 
o qual o pai é aquele que exerce tal 
função, mesmo que não haja vínculo de 
sangue.

Os avanços científicos, no campo 
da reprodução assistida, apesar de 
gerarem inúmeras controvérsias as 
quais aqui não merecem maiores 
incursões, asseguram a todos o direito 
de terem filhos, independentemente 
de seu estado civil ou da capacidade 
reprodutiva, alterando todo o sistema 
de presunções legais de paternidade, 
maternidade, e filiação, passando-se à 
plena liberdade de reconhecimento de 
filhos.

Maria Berenice Dias, ao tratar da filiação 

homoparental,ou homoafetiva, discorre 
que:

É cada vez mais comum casais 
homossexuais fazerem uso de 
banco de material reprodutivo, o 
que permite a um do par ser o pai 
ou a mãe biológica, enquanto o 
outro fica excluído da relação de 
filiação. Gays utilizam o sêmen de 
um ou de ambos para fecundar 
uma mulher. Lésbicas extraem o 
óvulo de uma, que, fertilizado in 
vitro, é implantado no útero da 
outra que vem dar à luz. Não há 
restrição alguma nem pode haver 
qualquer obstáculo legal para 
impedir tais práticas.Em ambos 
os casos, torna-se imperioso 
perguntar: afinal, quem são os 
pais dessas crianças? Qualquer 
resposta que não reconheça que 
os bebês tem dois pais ou duas 
mães está se deixando levar pelo 
preconceito. Não cabe encontrar 
justificativas para afastar a criança 
de seu lar e da companhia de quem 
considera seus pais. Tais posturas, 

pela possibilidade de reconhecimento da 
filiação homoafetiva”, decidiu.

Para o representante do Ministério 
Público, André Vieira Saraiva de Medeiros, 
que se manifestou pela procedência do 
registro “o elemento social e afetivo da 
parentalidade sobressai-se em casos 
como o dos autos, em que o nascimento 
da menor decorreu de um projeto 
parental amplo, que teve início com uma 
motivação emocional do casal postulante 
e foi concretizado por meio de técnicas 
de reprodução assistida heteróloga. Nesse 
contexto, à luz do interesse superior 
da menor, princípio consagrado no 
art. 100, inciso IV, do ECA, impõe-se o 
registro de nascimento para conferir-lhe 
o reconhecimento jurídico do status que 
já desfruta de filha do casal agravante, 
podendo ostentar o nome da família que 
a concebeu. 

Decisão 1 – São José dos Pinhais
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além de infirmarem o princípio do 
melhor interesse da criança, que 
tem direito à convivência familiar, 
afrontam cânones consagrados 
constitucionalmente: o direito a 
liberdade e o respeito à dignidade 
da pessoa humana. De outro lado, 
permitir que exclusivamente o 
pai biológico tenha um vínculo 
jurídico com o filho assim gestado 
é olvidar tudo que vem a justiça 
construindo através de uma visão 
mais ampliativa da estrutura de 
família. 

Utilizadas as modernas técnicas 
de reprodução assistida, como a 
decisão de ter filhos é do casal, 
é necessário assegurar, quer aos 
gays, que ás lésbicas, o direito de 
proceder ao registro dos filhos no 
nome do casal (…). (in cit. páginas 
374 e 375).

Destaco ainda, parte do artigo da 
Desembargadora, Maria Berenice Dias, 
denominado “Filiação Homoafetiva”, 
onde discorreu sobre a situação dos 
casais homoafetivos, que formam uma 
entidade familiar e veem na reprodução 
assistida uma forma de realizar o sonho 
de terem filhos e aumentar a família, 
veja-se:

Situação que surge com frequência 
é um do par se submeter a 
reprodução assistida. Será o 
pai ou a mãe somente quem se 
submeteu ao processo procriativo? 
O parceiro ou parceira que não 
participou do processo reprodutivo, 
fica excluído da relação de 
parentesco, mesmo que o filho 
tenha sido concebido por vontade 
de ambos? Legalmente, pai ou 
mãe será somente o pai ou a 
mãe biológica, isto é, somente 
uma deles, ainda que o filho 
tenha sido concebido por amor, 
processo do qual participaram os 
dois. Permitir exclusivamente que 
o vínculo biológico identifique o 
vínculo jurídico é olvidar tudo que 
a doutrina vem sustentando e a 

Justiça vem construindo.
(…)

A maior visibilidade e melhor 
aceitabilidade das famílias 
homoafetivas tornam impositivo 
o estabelecimento do vínculo 
jurídico paterno-filial com ambos 
os genitores, ainda que sejam 
dois pais ou duas mães. Vetar 
a possibilidade de judicializar 
essa realidade só traz prejuízo 
ao filho, que não terá qualquer 
direito com relação a quem 
exerça o poder familiar, ou seja, 
desempenha função de pai ou de 
mãe. Presentes todos os requisitos 
para o reconhecimento de uma 
filiação socioafetiva, negar sua 
presença é deixar a realidade ser 
encoberta pelo véu do preconceito. 
( Artigo Publicado na revista In 
Verbis, Revista do Instituto dos 
Magistrados do Brasil – IMB, n°27 
p. 13-13, e Afeto, ética e família e 
o novo Código Civil – Anais do IV 
Congresso Brasileiro de Direito de 
Família promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Direito de Família – 
IBDFAM  com apoio da OAB/MG, 
Belo Horizonte: Del Rey, 2004, 
p.391-398). 

Entendo que nem mesmo a ausência 
de previsão legal pode ser alegada 
para que não seja reconhecida a 
possibilidade de ser albergada a filiação 
homoafetiva, isto porque o artigo 1597 
do Código Civil dispõe que: 

Art. 1.597. Presumem-se 
concebidos da constância do 
casamento os filhos:

V -  havidos por inseminação 
artificial heteróloga, desde que 
tenha previa autorização do 
marido.

No caso em tela, restou comprovado 
que R.M. e D.M.A.M.D.M. são 
casadas. Elas planejaram em conjunto 
a concepção e o nascimento de 
Rafael, resultado de inseminação 

artificial, consoante declaração médica 
apresentada.

Por qualquer ângulo que se analise a 
questão, seja em relação a situação fática 
consolidada, seja no tocante à expressa 
previsão legal de primazia à proteção 
integral da criança, chega-se à conclusão 
de que, no caso dos autos, há mais do 
que reais vantagens para Rafael passe a 
ser filho de ambas, não se restringindo 
ao direito/dever à apenas uma.

Diga-se ainda´que um dos princípios dos 
registro público é observância do que é 
real, e assim, tem-se que efetivamente 
quem são pais/mães de Rafael são 
ambas, e não apenas quem a gerou.

Assim, tendo em vista que as 
requerentes são casadas, constituindo 
verdadeira entidade familiar, como 
também, que possuem fortes vínculos 
afetivos e não há interesse de terceiros 
envolvidos, já que a concepção 
da requerente se deu por meio de 
fertilização artificial, com sêmen de 
doador anônimo, resta concluir pela 
possibilidade de reconhecimento da 
filiação homoafetiva, impondo se a 
improcedência da dúvida suscitada.

Não foi o outro posicionamento 
ministerial, com base ainda, no princípio 
da dignidade humana e cidadania.

Conclusão

Diante do exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE dúvida, autorizando 
seja lavrado o registro de nascimento da 
criança R.A.M. figurando como pais, R.M. 
e D.M.A.M.D.M., deixando, contudo, de 
indicar a condição de pai ou mãe.

Sem custas.

Não havendo oposição ministerial, 
expeça-se mandado de averbação.

São José dos Pinhais, 10 de abril de 2014

ILDA ELOÍSA CORRÊA DE MORICZ
Juiz de Direito
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Poder Judiciário do Estado do Paraná
Comarca da Região Metropolitana de 
Maringá
Foro Central
Vara de Registros Públicos

Autos n° XXXX
Suscitação de Dúvida
Suscitante: 1° Ofício de Registro Civil e 
5° Tabelionato de Notas

SENTENçA

Trata-se de dúvida apresentada pela 
Titular do 1° Ofício de Registro Civil e 5° 
Tabelionato de Notas na qual consulta 
este juízo sobra a lavratura de registro 
de nascimento de criança nascida em 
15.12.2014 constando como mães 
XXXXXXXX.
Informa que o nome de XXX consta 
como genitora na Declaração de 
Nascido Vivo apresentada, mas que 
conforme relatório médico apresentado, 
esta foi submetida a procedimento 
de fertilização in com óvulo de XXX 
e ulitização de sêmen de doador 
anônimo.

O Ministério Público manifestou 
ausência de óbice ao reconhecimento 
da dupla maternidade a concordância 
com a pretensão (seq. 9).

É o relatório. DECIDO.

É o certo que cabe ao Poder judiciário 
buscar, interpretando as regras e 
princípios jurídicos em vigor, solução 
para questões não tratadas de forma 
específica pela legislação como ocorre 
na questão da filiação homoafetiva.

Como leciona a doutrina, “a realidade 
social é dinâmica e multifacetada. 
Ainda que tente a lei prever todas as 
situações dignas de tutela. As relações 
sociais são muito mais ricas e amplas do 
que é possível conter uma legislação. 
A moldura dos valores juridicamente 
relevantes torna-se demasiado estreita a 
riqueza dos fatos concretos. A realidade 

sempre antecede ao direito, os atos e 
fatos tornam-se jurídicos a partir do agir 
das pessoas de modo reiterado.” (DIAS, 
Maria Berenice. Manual de Direito das 
Famílias. 8. Ed., RT, p.26).

 Diante da ausência de previsão legal 
expressa, cabe ao juiz colmatar a 
lacuna, porquanto ausência de lei não 
significa de forma alguma ausência 
de direito à tutela jurisdicional. Ao 
magistrado caberá suprir a omissão 
legislativa, socorrendo-se nos princípios 
constitucionais, para aplicar o direito ao 
caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento conjunto da ADPF n. 132/
RJ e da ADI n. 4.227/DF, conferiu ao 
art. 1.723, do Código Civil de 2002, 
interpretação conforme a Constituição 
para dele excluir todo significado 
que impeça o reconhecimento da 
união contínua, pública e duradoura 
entre pessoas do mesmo sexo como 
“entidade familiar”, “entendida está 
como sinônimo perfeito de família”.

O próprio Supremo Tribunal Federal. No 
julgamento da ADPF 132, sinalizou que 
o entendimento então adotado poderia 
mesmo ser utilizado para além da união 
estável homoafetiva, como se denota 
expressamente o trecho do voto do 
eminente Relator:

“[...] que essa referência à dualidade 
básica homem/mulher tem uma lógica 
inicial: dar imediata sequência àquela 
vertente constitucional de incentivo ao 
casamento como forma de reverência 
à tradição sócio – cultural - religiosa do 
mundo ocidental de que o Brasil faz 
parte (§ 1° do art. 226 da CF), sabido 
que o casamento civil brasileiro tem sido 
protagonizado por pessoas de sexos 
diferentes, ate hoje. Casamento civil, 
aliás, regrado pela Constituição Federal 
sem a menor referência aos substantivos 
‘‘homem’’ e ‘‘mulher’’. (sem grifo no 
original).”

Ora, nossa Constituição Federal 
estabelece, em seu artigo 226, caput, 
que “A família, base da sociedade, 
tem especial proteção do Estado”, sem 
ressalvas  ou reservadas quanto à forma 
de constituição dessa família.

Ou seja, o comando principal do 
artigo é a “proteção especial”, em si, 
independentemente da forma pela qual 
a família é constituída, porquanto por 
trás dessa “proteção especial” reside a 
dignidade da pessoa humana, alçada, 
no texto constituinte, a fundamento da 
República (artigo 1°, inciso III).

Destarte, atualmente entende-
se que os parágrafos do artigo 
226 da Constituição expõem, 
exemplificadamente, sobre os 
arranjos familiares, todos dignos 
da especial proteção do Estado.

Nesse ponto, vêm a calhar mais uma 
vez as palavras do eminente Ministro 
Carlos Ayres Brito, na relataria da ADPF 
n.132/RJ, antes invocada, sobre a 
interpretação do artigo 226 da CF/88:

“De toda essa estrutura de linguagem, 
prescritiva (“textos normativos”, diria 
Friedrich Müller), salta à evidência que a 
parte mais importante é a importância 
é a própria cabeça, do art.226, alusiva 
à instituição da família, pois somente 
ela  - insista-se na observação -  é que 
foi contemplada com a referida cláusula 
da especial proteção estatal. Mas 
família em seu coloquial ou proverbial 
significado de núcleo doméstico, pouco 
importando se formal ou informalmente 
constituída, ou se integrada por 
casais homossexuais ou por pessoas 
assumidamente homoafetivas. (grifado 
no original)”

Diante da nova interpretação 
conferida ao instituto do casamento, 
a Corregedoria-Geral do Estado 
do Paraná, por meio de Instrução 
Normativa n°02/2013, determinou aos 
magistrados e agentes delegados do 

Decisão 2 – Maringá
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Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná que procedessem à 
habilitação de pessoas do mesmo 
sexo para o casamento civil, bem 
como a conversão da união estável 
de pessoas do mesmo sexo em 
casamento civil.

As famílias constituídas por pares 
homoafetivos possuem os mesmos 
núcleos axiológicos daquela constituídas 
por casais heteroafetivos, quais sejam, a 
dignidade das pessoas de seus membros 
e o afeto.

O sexo, entendido como gênero – e, 
por consequência, a sexualidade, o 
gênero em uma de suas múltiplas 
manifestações -, não pode ser fator 
determinante para a concessão ou 
cassação de direitos civis, porquanto o 
ordenamento jurídico explicitamente 
rechaça esse fator de discriminação, 
mercê do fato de ser um dos objetivos 
fundamentais da República – vale 
dizer, motivo da própria existência do 
Estado - “promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação” (artigo 3°, inciso IV, da 
CF/88).

Constituindo um dos fundamentos 
da República (artigo1°, inciso III, 
da Constituição Federal), é bem ver 
também que a dignidade da pessoa 
humana não é aumentada nem 
diminuída em razão do concreto uso da 
sexualidade das pessoas, salvo em casos 
justificadamente pré-estabelecidos pelo 
direito, notadamente quando a própria 
sexualidade é manejada no desiderato 
de negar a dignidade e a liberdade 
sexual de outrem, como ocorre no caso 
de crimes sexuais.

Nessa toada, devem ser garantidos 
os mesmos direitos a casais 
heterossexuais e homossexuais. 
Acerca do tema, vale transcrever trecho 
de judiciosa decisão proferida pela 
Ministra Nancy Andighi:
“(...) Se determinada situação é possível 
ao extrato heterossexual da população 

brasileira, também o é à fração 
homossexual, assexual ou transexual, e 
todos os demais grupos representativos 
de minorias de qualquer natureza 
que são abraçados, em igualdade de 
condições, pelos mesmos direitos e se 
submetem, de igual forma, às restrições 
ou exigências da mesma lei, que 
deve, em homenagem ao princípio de 
igualdade, resguardar-se de quaisquer 
conteúdos discriminatórios.”
(STJ. 3ª Turma. REsp. nº 1.281.093. Rel. 
Min. Nancy Andrighi. J. 18.12.2012.)

A filiação é vínculo jurídico existente 
entre os filhos e seus pais, seja ele um 
vínculo jurídico, previsto no Código 
Civil, que estabelece a paternidade 
por presunção; biológico, decorrente 
do vínculo de consanguinidade ou 
genético; ou socioafetivo, segundo 
o qual o pai é aquele que exerce tal 
função, mesmo que não haja vínculo de 
sangue.

Os avanços científicos, no campo da 
reprodução assistida, apesar de gerarem 
inúmeras controvérsias, as quais aqui 
não merecem maiores incursões, 
asseguraram a todos o direito de 
terem filhos, independentemente de 
seu estado civil ou de sua capacidade 
reprodutiva, alterando todo o sistema 
de presunções legais de paternidade, 
maternidade e filiação, passando-se à 
plena liberdade de reconhecimento de 
filhos.

Sendo a criança fruto de 
inseminação artificial heteróloga, é 
de se aplicar ao caso em exame a 
regra contida no inciso V do artigo 
1.597 do Código Civil, a seguir 
transcrita:

“Art. 1.597. Presumem-se concebidos 
na constância do casamento os filhos:
(...)
V – havidos por inseminação artificial 
heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido.”

Ademais, toda criança e adolescente 
goza de todos os direitos 

fundamentais à pessoa humana 
e merece proteção integral por 
parte da família, da sociedade 
e do Estado, nos termos do artigo 
227 da Constituição Federal e dos 
artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. A referida proteção 
integral, dever primordial dos pais, 
só será plena quando houver vínculo 
jurídico entre a criança ou adolescente 
e os pais.

Pode-se concluir, portanto, que 
quando um casal homossexual tem 
um filho, valendo-se de técnica 
de reprodução assistida, deve 
ser reconhecido que ambos são 
genitores da criança, permitindo 
que a situação fática existente 
seja chancelada pelo ordenamento 
jurídico, o que ocorre por meio 
do registro da criança em nome 
de ambos os genitores, sejam eles 
dois pais ou duas mães.

A questão ora apresentada pelo 
serviço registral não é nova e 
já foi objeto não só de decisões 
proferidas por outros tribunais, 
conforme precedentes juntados nos 
seqs. 1.7 a 1.11, aos quais se acresce o 
julgado a seguir transcrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO 
DE REGISTRO DE NASCIMENTO 
DEDUzIDO POR CASAL HOMOAFETIVO, 
qUE CONCEBEU O BEBê POR 
MÉTODO DE REPRODUçãO ASSISTIDA 
HETERóLOGA, COM UTILIzAçãO DE 
GAMETA DE DOADOR ANôNIMO. (...) 
SUPERIOR INTERESSE DA CRIANçA qUE 
IMPõE O REGISTRO PARA CONFERIR-
LHE O STATUS qUE JÁ DISFRUTA 
DE FILHA DO CASAL AGRAVANTE, 
PODENDO OSTENTAR O NOME DA 
FAMÍLIA qUE LHE CONCEBEU. (...) 
4. O elemento social e afetivo da 
parentalidade sobressai-se em 
caso como o dos autos, em que o 
nascimento da menor decorreu de 
um projeto parental amplo, que 
teve início com uma motivação 
emocional do casal postulante e foi 
concretizado por meio de técnicas 
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vem sustentando e a Justiça vem 
construindo sobre a tutela jurídica 
do afeto. 

(...) Vetar a possibilidade de juridicizar 
a realidade só traz prejuízo ao filho, 
que não terá qualquer direito com 
relação a quem exerce o poder familiar. 
Presentes todos os requisitos para 
o reconhecimento de uma filiação 
socioafetiva, negar sua presença 
quando os pais são do mesmo sexo é 
deixar a realidade ser encoberta pelo 
véu do preconceito.

Existindo um núcleo familiar, 
identificada a união estável 
e estando presente o elo de 
afetividade a envolver pais e 
filhos, imperioso o reconhecimento 
da dupla parentalidade. Para 
assegurar a proteção do filho, os 
dois pais ou duas mães precisam 
assumir os encargos decorrentes 
do poder familiar.”   
(Diversidade Sexual e Direito 
Homoafetivo. Coord Maria Berenice 
Dias. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2011. P. 99.)

Finalmente, importante registrar que 
“(...) Estudos feitos no âmbito da 
Psicologia afirmam que pesquisas 
‘(…) têm demonstrado que os filhos 
de pais ou mães homossexuais não 
apresentam comprometimento e 
problemas em seu desenvolvimento 
psicossocial quando comparados com 
os filhos de pais e mães heterossexuais. 
O ambiente familiar sustentado pelas 
famílias homo e heterossexuais para 
o bom desenvolvimento psicossocial 
das crianças parece ser o mesmo”. 
(FARIAS, Mariana de Oliveira e MAIA, 
Ana Cláudia Bortolozzi in: Adoção por 
homossexuais: a famíliahomoparental 
sob o olhar da Psicologia jurídica. 
Curitiba: Juruá, 2009, pp. 75/76) (STJ. 
3ª Turma. REsp. n° 1.281.093. Rei. Min. 
Nancy Andrighi. j. 18.12.2012.).

In casu conforme certidão de 
casamento juntada no seq. 1.2 
XXXXXXXXXXXX casadas, tendo 

contraído matrimônio em XXXX.

Consoante relatório médico carreado 
no seq. 1.4, XXXX foi submetida 
a fertilização in vitro com ovo 
doação de sua parceira XXX e 
utilização se sêmen de doador 
anônimo, na data de 12.03.2004, 
procedimento do qual resultou 
gravidez única.

O fato de XXXXX, em 15.12.2014, ter 
dado à luz a uma criança a qual atribuiu 
prenome de XXX resta devidamente 
comprovado pela Declaração de 
Nascido Vivo juntada no seq. 1.3.

Assim, extrai-se dos autos que a recém-
nascida é fruto de um projeto comum 
das requerentes XXX tendo ambas 
contribuído para o nascimento da 
criança, não se podendo afirmar, como 
bem pontuado pelo Ministério Público, 
que alguma delas é mais mãe que a 
outra.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a 
dúvida suscitada para AUTORIZAR 
a Oficial do 1° Oficio de Registro 
Civil e 5° Tabelionato de Notas, a 
proceder ao registro de nascimento 
da criança “XXX”, nascida em 
15.12.2014, a que se refere a 
Declaração de Nascido Vivo 
acostada no seq. 1.3 constando 
como mães XXXXX e XXXXXX. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se 
Dê-se ciência ao Ministério Público. 
Comunique-se a presente sentença à 
Oficial solicitante

Em seguida, arquivem-se os autos, 
observadas as disposições do Colegio 
de Normas da Corregedoria-Geral da 
Justiça.

Maringá, 19 de janeiro de 2015.

ROBESPIERRE FOUREAUX ALVES
Juiz de Direito Substituto

de reprodução assistida heteróloga. 
Nesse contexto, à luz do interesse 
superior da menor, princípio 
consagrado no art. 100. Inciso IV, 
do ECA, impõe-se o registro de 
nascimento para conferir-lhe o 
reconhecimento jurídico do status 
que já desfruta de filha do casal 
agravante, podendo ostentar o 
nome da família que a concebeu.”

(TJ-RS – Al: 70052132370 RS, Relator: 
Luiz Felipe Brasil Santos. Data de 
julgamento: 04/04/2013, Oitava Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 09/04/2013)

Ainda sobre o tema em análise, vale 
transcrever lapidar lição da renomada 
Maria Berenice Dias:

“ Não é possível impedir o uso de meios 
reprodutivos em face de orientação 
sexual de quem quer constituir uma 
família e ter filhos. Nega esse direito 
é postura discriminatória com nítido 
caráter punitivo. quando um do par 
se submete às modernas técnicas de 
reprodução assistida, quem a ele se 
submeteu será o genitor. No entanto, o 
parceiro que não participou do processo 
reprodutivo fica excluído da relação 
parental, anda que o filho tenha sido 
concebido por vontade de ambos. 
Os gays utilizam esperma de um ou 
de ambos. Realizada a fecundação in 
vitro, a gestação é levada a termo por 
meio do que popularmente passou a se 
chamar barriga de aluguel. As lésbicas 
muitas vezes optam pela utilização 
do óvulo de uma, que, fecundando 
em laboratório, é introduzido no 
útero da outra, que leva a gestão 
a termo. Nessa hipótese, uma é a 
mãe gestacional e a outra a mãe 
biológica, mas o filho foi concebido 
pelo amor de ambas, uma vez 
que participaram do processo 
reprodutivo.

Em todas as hipóteses, permitir 
que exclusivamente um do par 
tenha vínculo jurídico com o filho 
é olvidar tudo que a doutrina 
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Com o objetivo de propiciar maior segu-
rança jurídica aos usuários e cidadãos pa-
ranaenses evitando que sejam ludibriados 
por pessoas inescrupulosas e fraudadores, 
o Instituto de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) 
proporá à Assembleia legislativa do Estado 
projeto de lei que deve a utilização por 
pessoas físicas ou jurídicas dos termos 
“cartório” ou “cartório extrajudicial” em seu 
nome empresarial, firma, denominação ou 
nome fantasia.

A proposição pedirá ainda a proibição de 
que se faça qualquer menção dos referidos 
termos na descrição de serviços, materiais 
de expediente, de divulgação e de publi-
cidade, na internet ou em qualquer outro 
meio eletrônico, digital, impresso, de som 
ou imagem. O projeto de lei preverá ainda 
a aplicação de multa a quem descumprir 
a norma e delegará ao Procon a fiscaliza-
ção de seu cumprimento assim como  a 
realização de campanha informativa ao 
consumidor.

Santa Catarina – A sugestão de lei no 
Estado do Paraná segue jurisprudência 
editada no Estado de Santa Catarina. Neste 
ano foi publicada no Diário Oficial Eletrô-
nico (DOE), de 16/1/2015, a Lei nº16.578, 

que disciplina o uso dos termos “cartório e 
cartório extrajudicial

A justificativa da lei se deve à constata-
ção da existência de empresas privadas e 
pessoas físicas, que não foram aprovadas 
em concurso público para a prestação de 
serviço cartorial e que não são fiscalizadas 
pelo Poder Judiciário, estarem utilizando o 
termo “cartório” para definir seus serviços, 
ocasionando erro e gerando confusão 
perante os usuários e cidadãos.

Os serviços notariais e de registro, deno-
minados de “cartórios extrajudiciais”, são 
exercidos exclusivamente pelos notários e 
registradores, pessoas físicas responsáveis 
por desenvolverem uma atividade essencial 
à sociedade, constituindo-se em profissio-
nais especializados, que atuam por meio 
de delegação do Poder Público, sendo 
selecionados mediante concurso público de 
provas e títulos, de acordo com o art. 236, 
§3º da Constituição Federal.

Na realização dessa atividade delegada, 
há fiscalização dos notários e registradores 
pelo Poder Judiciário, segundo art. 236, 
§1º, C.F. Desse modo, esses profissionais 
são tecnicamente qualificados, em virtude 
da aprovação em concurso público, para 
atuar em suas serventias, sob a estrita fisca-
lização dos seus atos pelo Poder Judiciário.

Irpen proporá 
regulamentação do termo 
Cartório no Estado do Paraná
SEGUINDO DECISãO DE SANTA CATARINA, ENTIDADE 
PROPORÁ LEGISLAçãO  qUE VEDA A UTILIzAçãO 
DO TERMO EM NOMES EMPRESARIAIS

JURÍDICO

A justificativa da lei se deve à constatação 
da existência de empresas privadas e 
pessoas físicas, que não foram aprovadas 
em concurso público para a prestação de 
serviço cartorial e que não são fiscalizadas 
pelo Poder Judiciário, estarem utilizando 
o termo “cartório” para definir seus 
serviços, ocasionando erro e gerando 
confusão perante os usuários e cidadãos.


