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Brasil atinge marca histórica de 1% de subregistro segundo o IBGE
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EXPEDIENTE

Caros colegas,

É com enorme satisfação que inicio o ano de 2016 me dirigindo aos meus colegas 
de profissão. Passadas as festas de final de ano. Renovo os votos de que todos tenham 
um grande ano, repleto de saúde, harmonia, paz e prosperidade. Que as bênçãos 
de Deus cheguem aos lares de todos os registradores, abençoando seus familiares e 
amigos.

Começamos este ano com boas notícias para nossa combativa classe de registra-
dores civis. Ao apagar das luzes de 2015, lançamos no Estado do Paraná o projeto da 
emissão de CPFs na certidão de nascimento, projeto revolucionário que traz para o 
balcão dos cartórios um serviço que a muito tempo já deveria estar integrado a nossas 
plataformas.

Como em nosso País nem sempre prevalece o que é mais simples e lógico, tivemos 
que percorrer um longo caminho para demonstrar aos órgãos públicos que a iden-
tificação primeira do cidadão, aquele documento que dá origem a todos os demais, 
deve ser a base primária para que se colham todas as demais informações do cidadão, 
possibilitando a emissão dos demais documentos no ato do registro, evitando erros 
nas transcrições de dados e até mesmo as falsificações.

Mais do que um novo serviço, a parceria com a Receita Federal insere o Registro 
Civil em um novo patamar dentro da identificação do cidadão brasileiro, interligando 
nossas unidades à malha daquele que é o documento mais difundido no Brasil, o CPF, 
que inclusive integra proposta nacional para se tornar o documento único do cidadão 
brasileiro. 

A vinculação do serviço dos cartórios à Receita Federal representa um grande passo 
para a sobrevivência de nossa atividade, por esta razão, embora o serviço seja gratuito 
aos cartórios, é vital a adesão de todos os registradores paranaenses a este projeto 
nacional do Registro Civil. É com base nele que criaremos as raízes que sustentarão 
nossa atividade nos próximos anos.

Por fim, destaco aqui a parceria firmada pelos cartórios de Maringá para a extensão 
do convênio com as funerárias, ação na qual o Irpen-PR trabalha diretamente junto 
aos órgãos públicos de nosso Estado e a ratificação do que já 
sabíamos há algum tempo: no Paraná a falta de registro de 
nascimento está definitivamente erradicada.

Um abraço a todos e boa leitura.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR

“Mais do que um novo serviço, a parceria com a 
Receita Federal insere o Registro Civil em um novo 
patamar dentro da identificação do cidadão brasileiro, 
interligando nossas unidades à malha daquele que é o 
documento mais difundido no Brasil, o CPF”

Perspectivas positivas para
o registro Civil paranaense
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Em 2014 o Brasil atingiu a marca histórica 
de 1% de crianças sem registro no mesmo 
ano de nascimento. O índice, divulgado no 
dia 30 de novembro pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), supera 
em larga escala a marca de 5% estipulada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
como meta aceitável para a erradicação do 
número de crianças sem certidão de nasci-
mento, uma das metas do milênio da en-
tidade. 

O subregistro considera nascimentos não 
registrados no mesmo ano ou até o fim do 
terceiro mês do ano seguinte e é calcula-
do a partir da comparação dos registros de 
nascimentos com as projeções populacio-
nais. Em 1980, foi estimado em 23,8% e 
a partir de 2001, quando marcava 22,1%, 
houve uma trajetória de queda constante.

Brasil atinge marca histórica de 
1% de subregistro segundo o iBGE
PEsQUIsA EsTATÍsTICAs DO REGIsTRO CIvIl APONTA QUEDA DE 17,6% 
NOs úlTIMOs 10 ANOs. PARANá É O EsTADO COM O sEGUNDO MENOR 
ÍNDICE DE CRIANçAs sEM REGIsTRO CIvIl DE NAsCIMENTO (0,7%)

CIDADANIA

Gráfico apresenta a brutal queda de subregistro de nascimento no País nos últimos 10 anos

Brasil atinge marca histórica de 
1% de subregistro segundo o iBGE

Em 2013, o Brasil atingiu a meta mínima da 
ONU, de 5,1%, e em apenas um ano conseguiu 
reduzir a para  1%. Nas regiões sudeste, sul e 
Centro-Oeste, o sub-registro está praticamente 
erradicado, mas ainda permanece alto no Norte 
(12,5%) e Nordeste (11,9%).

Grande parte da conquista deste índice deve-
se ao empenho dos Cartórios de Registro Civil e 
às políticas públicas neste sentido. segundo o 
IBGE, as unidades interligadas dentro das mater-
nidades para emissão do registro de nascimento 
e a realização de campanhas nacionais contribuí-
ram para melhorar as estatísticas.

registro tardio
O índice de registros de nascimento tardios, 
aqueles ocorridos com até três anos de atraso, 
também diminuíram no País, chegando a 3,2%. 
A média nacional dos registros tardios caiu de 
26,1%, em relação aos nascimentos registrados 
em 1974, para 3,2% daqueles registrados em 
2011. Os maiores percentuais de registros tardios 
são observados nos estados da região Norte e 
Nordeste: Acre (17,7%), Amazonas (15,2%), Pará 
(14,9%), Amapá (12,8%), Roraima (11,7%), Ma-
ranhão (10,4%) e Piauí (6,7%). são Paulo, por ou-
tro lado, apresentou o menor percentual (0,5%) 
de registros de nascimentos tardios com até três 
anos de atraso.
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O Estado do Paraná é o mais novo integrante 
da Central de Informações do Registro 
Civil (CRC). No início de dezembro, o presi-
dente do Instituto do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR), Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
assinou o termo de adesão que integra os 
537 Cartórios de Registro Civil paranaen-
ses ao sistema nacional do Registro Civil.

“O caminho da integração é uma via de 
mão única, e os cartórios de todo o Brasil 
devem trilhar juntos este percurso de pro-
porcionar a seus associados, mas principal-
mente aos cidadãos, os melhores serviços 
e sistemas que facilitem sua vida e tragam 
praticidade ao acesso aos cartórios de Re-
gistro Civil”, disse Arion.

O presidente do Irpen-PR esteve acom-

panhado do ex-presidente da Associação 
Nacional dos Registradores de Pesso-
as Naturais (Arpen-Brasil), Ricardo Au-
gusto de leão, também ex-presidente do 
Instituto paranaense. “Estamos agregando 
forças para termos uma unidade nacional 
em um momento em que estamos sendo 
ameaçados por diversas iniciativas e que 
precisamos mostrar ao Poder Público nossa 
competência e que podemos ser parceiros 
competentes”, disse o ex-presidente da Ar-
pen-Brasil.

Pelo acordo, todos os Cartórios de Re-
gistro Civil do Paraná passam a ter acesso 
a todos os módulos desenvolvidos pela 
CRC, como o sistemas de buscas, trans-
missão de certidões, correição online, 
localização de desaparecidos, comunica-
ções, CRC Jud, certidões digitais e o novo 
serviço de emissão de CPFs, sem perder a 
autonomias das ferramentas desenvolvi-
das em nível estadual.

“Nós passamos a integrar a CRC, sem 
contudo deixar de lado as iniciativas e fer-
ramentas já desenvolvidas no Estado do 
Paraná que podem caminhar de forma 
conjunta às desenvolvidas nacionalmente”, 
disse Arion. “É realizar esta aproximação e 
fortalecimento nacional mantendo o traba-
lho já feito em nível estadual, por isso esta 
reunião foi tão importante”, disse Ricardo.

O acordo de cooperação, já em vigência, 
também foi celebrado pelo presidente da 

Associação dos Registradores de Pes-
soas Naturais do Estado de São Pau-
lo (Arpen-SP), entidade que administra a 
CRC, luis Carlos vendramin Júnior. “Esta-
mos construindo um projeto para o Regis-
tro Civil do Brasil, aproximando nossa ativi-
dade de pontos estratégicos da sociedade 
e que no futuro serão o diferencial para a 
atividade”, explicou. “Com este acordo e a 
entrada dos cartórios paranaenses no pro-
jeto ganhamos ainda mais força para trilhar 
este caminho sólido que está sendo cons-
truído”, completou.

Cartórios do Paraná passam a integrar 
a Central de informações do registro Civil
ACORDO CElEBRADO ENTRE O IRPEN-PR E A ARPEN-sP INTEGRA Os 537 CARTóRIOs PARANAENsEs 
à CENTRAl DE INFORMAçõEs DO REGIsTRO CIvIl E DIsPONIBIlIzA GAMA DE sERvIçOs AO PARANá

NACIONAl

“O caminho da integração 
é uma via de mão única, e 
os cartórios de todo o Brasil 
devem trilhar juntos este 
percurso de proporcionar 
a seus associados, mas 
principalmente aos cidadãos, 
os melhores serviços e sistemas 
que facilitem sua vida e tragam 
praticidade ao acesso aos 
cartórios de Registro Civil”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

Representantes do Registro Civil do Paraná e de São Paulo assinam 
termo de cooperação para acesso dos cartórios paranaenses à CRC

“Estamos construindo um 
projeto para o Registro 
Civil do Brasil, aproximando 
nossa atividade de pontos 
estratégicos da sociedade 
e que no futuro serão o 
diferencial para a atividade”

Luis Carlos Vendramin Júnior, 
presidente da Arpen-SP

Arion Toledo Cavalheiro Júnior e Ricardo Augusto de Leão, pelo 
Irpen-PR, e Luis Carlos Vendramin Júnior e Ademar Custódio pela 
Arpen-SP, assinaram o termo de parceria
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O Tribunal de Contas da União (TCU) se 
manifestou contrariamente ao Projeto de 
lei 1.775/15, de autoria do Poder Executi-
vo e do Tribunal superior Eleitoral (TsE) que 
prevê investimento da ordem de R$ 2.160 

milhões para implantar o Registro Civil Na-
cional (RCN), iniciativa que visa substituir o 
Registro de Identidade Civil (RIC) e criar um 
número único de identificação para o cida-
dão brasileiro.

Em sessão ordinária no último dia 11 de 
novembro, o ministro Augusto sherman 
Cavalcanti apontou a dificuldade técnica e 
o alto custo financeiro para a transição dos 
sistemas de benefícios atualmente existen-
tes, que usam extensivamente o número 
do CPF como forma de identificação dos 
beneficiários, para o novo número do RCN 
que eventualmente venha a ser criado em 
decorrência do Projeto de lei em análise na 
Câmara dos Deputados. A decisão tem o 
número TC-023.962/2015-1.

A objeção do TCU ao Pl vem ao mesmo 
tempo em que TsE é questionado pelos ex-

pressivos valores que o órgão tem destina-
do a seus membros como reembolso por 
viagens ao exterior. somente o presidente 
do órgão, ministro Dias Toffoli recebeu R$ 
115,8 mil de janeiro a setembro de 2015.

Para o relator da matéria no TCU, o Pro-
jeto de lei apresentado pelo TsE apresen-
ta problemas. “Parece-me que a forma de 
identificação por meio da base de dados da 
Justiça Eleitoral poderia trazer algumas difi-
culdades. Apenas a título de exemplo, cito 
o caso do benefício de prestação continua-
da do idoso. Na concessão desse benefício, 
exige-se atualmente do idoso o seu núme-
ro de registro no sistema CPF. Não existe 
óbice para o cumprimento dessa exigência, 
já que qualquer pessoa pode se cadastrar 
no CPF”, afirmou. 

“O mesmo não se poderia dizer em re-

“Do ponto de vista prático, 
a forma de identificação de 
pessoas que se mostra mais 
adequada é aquela que utiliza 
o CPF, ante a generalização do 
uso desse identificador”

Augusto Sherman Cavalcanti, 
ministro do TCU

TCu dá parecer contrário a projeto de 
dias Toffoli que prevê gasto de r$ 2 bilhões
CORTE APONTOU A DIFICUlDADE TÉCNICA E O AlTO CUsTO FINANCEIRO PARA A TRANsIçãO 
DOs sIsTEMAs DE BENEFÍCIOs ATUAlMENTE EXIsTENTEs COMO PRINCIPAIs EMPECIlhOs

lEGIslATIvO
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Votação do relatório do registro 
Civil nacional fica para este ano
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados 
que discute o Projeto de lei (Pl) 1775/15, que cria 
o Registro Civil Nacional (RCN), vai votar o relatório 
do deputado Júlio lopes (PP-RJ) este ano.

“Pela importância do projeto, acho que deve-
mos tentar fazer a apresentação e votar após o 
recesso parlamentar”, afirmou o presidente da 
Comissão Especial, deputado Rômulo Gouveia 
(PsD-PB). O deputado Júlio lopes chegou a pe-
dir que o texto fosse apresentado só em março. 
“Não há clima para analisar neste momento. Já 
estou com parecer pronto, mas gostaria de discu-
ti-lo com o TsE antes de apresentá-lo”, argumen-
tou o relator.

O deputado hugo leal (PROs-RJ) reclamou do 
adiamento. “Não acho que devemos adiar por 
conta da análise do pedido de impeachment. Da-
qui a pouco não faremos mais nada”, lamentou.

Cadastro único
Em 1997, com a aprovação da lei 9.454/97, foi cria-
do o Cadastro Nacional de Registro de Identificação 
Civil, destinado a conter o número único de Registro 
de Identidade Civil, acompanhado dos dados de cada 
cidadão. O texto autoriza a União a firmar convênio 
com os estados e o Distrito Federal para a implementa-
ção do número único de registro de identificação civil. 
De acordo com a lei, o Poder Executivo tinha prazo de 
180 dias para regulamentar o Registro de Identificação 
Civil e 360 dias para iniciar sua aplicação. O documen-
to chegou a ser lançado oficialmente em 2010, mas o 
projeto acabou suspenso por tempo indeterminado. O 
Pl 1775/15 revoga a lei 9.454/97

“Parece-me que a forma de identificação por meio da base de 
dados da Justiça Eleitoral poderia trazer algumas dificuldades. 
Apenas a título de exemplo, cito o caso do benefício de prestação 
continuada do idoso”

Augusto Sherman Cavalcanti, ministro do TCU

lação ao RCN. Ocorre que, não estando as 
pessoas maiores de 70 anos obrigadas ao 
alistamento eleitoral, não se poderia exigir 
dessas pessoas a apresentação de registro 
junto à justiça eleitoral para a concessão 
do benefício. situação semelhante poderia 
acontecer em casos de eventuais necessida-
des de se identificar menores de 18 anos. 
Em circunstância mais delicada se encontra-
riam os menores de 16 anos, que não estão 
sujeitos ao alistamento eleitoral”.

Responsável pela relatoria do texto na 
Câmara, o deputado federal Julio lopes (PP
-RJ) vem defendendo a utilização do CPF, 
aliado à biometria, como o número único 
para identificação do cidadão. Posição tam-
bém defendida no parecer o TCU. “Do pon-
to de vista prático, a forma de identificação 
de pessoas que se mostra mais adequada 
é aquela que utiliza o CPF, ante a genera-
lização do uso desse identificador”, explica 
o ministro. 

“há sempre a necessidade de correla-
cioná-la com outras formas de identifica-
ção existentes que apresentem recursos 
de identificação biométrica da pessoa”, 
destacando que esse modelo de controle 
combinado tem a vantagem de preservar 
os vultosos investimentos já realizados nas 
bases de identificação atuais.
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Portaria Conjunta nº 1.735, 
de 15 de dezembro de 2015 

Dispõe sobre a forma de comunicação de 
registro de óbitos pelos titulares das serven-
tias de registro civil das pessoas naturais. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL, o SECRETÁRIO EXECUTI-
VO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL e a PRESIDENTA DO INSTITU-
TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 
no uso das atribuições que lhes conferem o 
inciso III do art. 280 do Regimento Interno 
da secretaria da Receita Federal do Brasil, 
aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 
de maio de 2012, o inciso II do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição, e o art. 26 
do Anexo I da Estrutura Regimental do Ins-
tituto Nacional do seguro social, aprovado 
pelo Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 
2011, e tendo em vista o disposto no pa-
rágrafo único do art. 80 da lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, e no art. 68 
da lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
resolvem: 

Foto 1: imagem que simbolize envio de dados eletrônicos com logo da Receita Federal
Legenda 1: ilustrativa

Portaria dispõe sobre comunicação de 
registro de óbitos à receita Federal e ao inSS
DIsPõE sOBRE A FORMA DE COMUNICAçãO DE REGIsTRO DE óBITOs PElOs 
TITUlAREs DAs sERvENTIAs DE REGIsTRO CIvIl DAs PEssOAs NATURAIs

JURÍDICO

§ 3º O descumprimento das obrigações 
previstas nesta Portaria Conjunta, bem 
como o envio de informações inexatas su-
jeitam o titular de serventias de Registro 
Civil de Pessoas Naturais às penalidades 
previstas no art. 92 da lei nº 8.212, de 
1991, e nos incisos II a Iv do caput do art. 
32 da lei nº 8.935, de 18 de novembro 
de 1994. 

Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em 
vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial da União. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
Secretário da Receita Federal do Brasil 

CLÁUDIO ALBERTO 
CASTELO BRANCO PUTY 

Secretário Executivo do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social 

ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI 
Presidenta do Instituto Nacional 

do Seguro Social 

Art. 1º Os titulares de serventias de Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais deverão enca-
minhar à secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e ao Instituto Nacional do segu-
ro social (INss) as informações de registro 
de óbitos de que tratam o parágrafo único 
do art. 80 da lei nº 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, e o art. 68 da lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, por intermédio do sis-
tema Nacional de Informações de Registro 
Civil (sirc), instituído pelo Decreto nº 8.270, 
de 26 de junho de 2014. 

§ 1º Observados os prazos de integração 
estabelecidos pelo Comitê Gestor do sirc, 
as serventias ainda não integradas envia-
rão as informações previstas no caput por 
intermédio do sistema Informatizado de 
Controle de óbitos (sisobi), nos termos da 
Portaria Conjunta MPs/INss/PREvIC nº 64, 
de 19 de fevereiro de 2014. 

§ 2º Os titulares das serventias devem co-
municar, até o dia 10 de cada mês, o regis-
tro dos óbitos ocorridos no mês imediata-
mente a n t e r i o r. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA No - 1.949, 
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015 
 
Dispõe sobre os procedimentos relativos à 
naturalização, à alteração de assentamen-
tos de  estrangeiros e averbação de nacio-
nalidade, e à igualdade de direitos entre 
portugueses e brasileiros. 

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, 
no uso de suas atribuições que lhe confe-
rem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição, e o art. 1º, inciso vII, do Ane-
xo I do Decreto nº 6.061, de 15 de março 
de 2007, e tendo em vista o disposto nos 
artigos 111 e seguintes da lei nº 6.815, de 
19 de agosto de 1980, e 119 e seguintes 
do Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro 
de 1981 e o Decreto nº 8.539, de 8 de ou-
tubro de 2015, resolve: 

Art. 1º são regulados por esta Portaria os 
seguintes procedimentos, no âmbito do 
Ministério da Justiça:

I - naturalização ordinária, prevista no art. 
12, inciso II, alínea “a” da Constituição, e 
nos arts. 112 e 113 da lei nº 6.815, de 
1980; 

II - naturalização extraordinária, com base 
no art. 12, inciso II, alínea “b” da Consti-
tuição; 

III - naturalização provisória, conforme art. 
116 da lei nº 6.815, de 1980 e art. 121 do 
Decreto nº 86.715, de 1981; 

Iv - transformação de naturalização provi-
sória em definitiva, prevista no parágrafo 
único do art. 116 da lei nº 6.815, de 1980, 
e no art. 125, § 1º, do Decreto nº 86.715, 
de 1981; 

v - naturalização especial por casamento 
com integrante do serviço Exterior Brasilei-
ro em atividade ou com pessoa a serviço 
do Estado brasileiro no exterior, prevista no 
art. 114, inciso I, da lei nº 6.815, de 1980, 
e no art. 119, §4º, alínea “a” do Decreto nº 
86.715, de 1981; 

Foto 1: imagem que simbolize nacionalidade brasileira
Legenda 1: ilustrativa

vI - naturalização especial por ser ou ter 
sido empregado em missão diplomática ou 
em repartição consular do Brasil, prevista 
no art. 114, inciso II, da lei nº 6.815, de 
1980, e no art. 119, §4º, alínea “b” do De-
creto nº 86.715, de 1981; 

vII - alteração de assentamentos e averba-
ção de nacionalidade, nos termos dos arts. 
43 e 44 da lei nº 6.815, de 1980, e arts. 
76 a 80 do Decreto nº 86.715, de 1981; e 
vIII - igualdade de direitos e obrigações ci-
vis e gozo dos direitos políticos dos bene-
ficiários do Estatuto de Igualdade, promul-
gado pelos Decretos nos 70.391, de 1972, 
e 3.927, de 2001. CAPÍTUlO I 

DO PROCEDIMENTO NOS 
REQUERIMENTOS DE NATURALIZAÇÃO 

Art. 2º Os requerimentos de naturalização 
serão recebidos no protocolo do Ministério 
da Justiça ou nas suas unidades vinculadas 
do Departamento de Polícia Federal, na for-
ma prevista nesta Portaria.

Ministério da Justiça publica Portaria sobre 
o Certificado de naturalização digital
DIsPõE sOBRE Os PROCEDIMENTOs RElATIvOs à NATURAlIzAçãO, à AlTERAçãO 
DE AssENTAMENTOs DE  EsTRANGEIROs E AvERBAçãO DE NACIONAlIDADE, 
E à IGUAlDADE DE DIREITOs ENTRE PORTUGUEsEs E BRAsIlEIROs

JURÍDICO
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Curitiba (PR) – Em uma concorrida co-
letiva de imprensa realizada no hospital 
Evangélico, em Curitiba (PR) no último dia 
7 de dezembro, o Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR) lançou oficialmente o serviço de 
emissão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
nas certidões de recém-nascidos no Estado 
do Paraná.

O evento, que reuniu oito redes de tele-
visão do Paraná, três jornais e cinco rádios, 
contou também com a presença da Receita 
Federal do Brasil, que destacou a importân-
cia do convênio com os registradores civis 
para a emissão do documento. Após a co-
letiva de imprensa, os veículos de comuni-
cação puderam acompanhar a emissão da 

primeira certidão de nascimento com CPF 
no Estado do Paraná.

Coube ao presidente do Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior destacar o avanço 
do convênio em benefício do cidadão. “Fa-
cilita muito a vida do cidadão que não pre-

cisa mais se deslocar até um posto conve-
niado e nem pagar a taxa de R$ 7,00 pela 
emissão do documento”, disse Arion. “Os 
pais também poderão incluir seus filhos em 
planos de saúde, ter acesso a medicamen-
tos fornecidos pelo Governo e aos benefí-
cios sociais”, completou.

“Além disso, a inclusão do CPF no re-
gistro de nascimento evita a ocorrência 
de fraudes, pois o documento será emiti-
do juntamente com o primeiro documen-

Cartórios do Paraná iniciam emissão 
do CPF direto na certidão de nascimento
PROJETO Já ATINGE 87 CARTóRIOs PARANAENsEs E TOTAlIzOU
5 MIl EMIssõEs NO PRIMEIRO Mês DE IMPlANTAçãO NO PARANá

CAPA

“Facilita muito a vida do 
cidadão que não precisa mais 
se deslocar até um posto 
conveniado e nem pagar a taxa 
de R$ 7,00 pela emissão do 
documento”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

“A inclusão do CPF no 
registro de nascimento evita 
a ocorrência de fraudes, pois 
o documento será emitido 
juntamente com o primeiro 
documento do cidadão, 
o registro de nascimento, 
evitando que ocorram erros 
na transcrição dos dados do 
documento original”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

Jornalistas acompanham o lançamento do projeto de 
emissão do CPF nas certidões de nascimento no Paraná

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, concede entrevista coletiva à 
imprensa no lançamento da certidão de nascimento com CPF no Paraná
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“Concentrar os documentos 
no registro civil evita fraudes, 
gastos desnecessários e facilita 
a vida do usuário”

Jackson Corbari, superintendente 
adjunto da Receita Federal do Brasil

to do cidadão, o registro de nascimento, 
evitando que ocorram erros na transcrição 
dos dados do documento original”, disse o 
presidente do Irpen-PR, que esteve acom-
panhados dos diretores Cláudio Bley Car-
neiro, Ricardo Augusto de leão e Elizabeth 
vedovatto na cerimônia de lançamento.

Outro ponto destacado pelo presidente 
do Irpen-PR é que o convênio dá início à 
uma nova vertente do serviço registral no 
Paraná. “Com esta parceria, aproximamos 
do registro civil os demais documentos do 
cidadão, como a carteira de identidade, 
que já está sendo trabalhada com o Go-
verno do Estado”, disse. “Concentrar os 
documentos no registro civil evita fraudes, 
gastos desnecessários e facilita a vida do 
usuário”.

Jackson Corbari, superintendente adjun-
to da Receita Federal do Brasil aprovou a 
iniciativa e vislumbra a possibilidade de sua 
ampliação. “Para o cidadão é uma facilida-
de enorme, pois contará com mais de 500 
postos para a emissão do CPF, sem custo 
algum, e ainda com a facilidade dos postos 
avançados em maternidades”, disse.

O projeto, lançado em Curitiba no início 
de dezembro, será expandido gradualmen-
te para os demais cartórios paranaenses. 
Até o mês de janeiro 87 Cartórios para-
naenses já aderiram ao projeto, emitindo 
um total de 4.478 CPF’s à população do 
Estado.

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, ao lado do representante 
da Receita Federal no Estado do Paraná, durante coletiva de imprensa

O ex-presidente do Irpen-PR, Ricardo Augusto de Leão, assina a 
primeira certidão de nascimento com CPF no Estado do Paraná
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Os Cartórios de Registro Civil de Maringá ob-
tiveram no mês de dezembro de 2015 auto-
rização do Poder Judiciário para celebrarem 
convênio com as funerárias da cidade para 
a realização de registros de óbitos fora do 
horário normal de atendimento ao público, 
no mesmo modelo do convênio existente na 
cidade de Curitiba. 

Para o juiz de Direito da vara de Registros 
Públicos de Maringá, Robespierre Foureaux 
Alves “é certo que o artigo 322 do Código 
de Normas do Foro Extrajudicial prescreve 
que é possível a adoção do mesmo sistema 
nas comarcas do interior, mediante convê-
nio a ser firmado entre o serviço registral e 
o serviço funerário municipal”, despachou 
em sua decisão. “Constata-se ainda que as 
cláusulas do termo de cooperação firmado 
observam as regras previstas nos artigos 310 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº /2015, 
que entre si celebram o MUNICÍPIO 
DE MARINGÁ e o PRIMEIRO OFÍCIO 
DE REGISTRO CIVIL E QUINTO TABE-
LIONATO DE NOTAS DE MARINGÁ

MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurí-
dica de direito público interno, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob o nº XXXXXX, 
com sede na Av. Xv de Novembro, 701, 
de Maringá-PR, neste ato representado 
pelo Prefeito sr. XXXXXX, e pelo secretá-
rio Municipal de serviços Públicos XXXXXX, 
doravante denominado MUNICÍPIO, e o 
PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL 
E QUINTO TABELIONATO DE NOTAS 
DE MARINGÁ, doravante denominado 
SERVIÇO REGISTRO CIVIL, com sede na 
Rua XXXXXX, nº XXXXXX, zona 02, neste 
Município, representado por sua Agente 
Delegada XXXXXX, brasileira, registrado-
ra, portadora do RG XXXXXX ssP/Rs, e 
do CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar o 
presente TERMO DE COOPERAÇÃO, de 
acordo com as normas contidas na lei Fe-
deral nº 6.015/73, lei nº 8935/1994, lei nº 
6.216/1975, e em face do disposto no Pro-
vimento nº 107/2006 da Egrégia Correge-
doria Geral da Justiça do Estado do Paraná, 
e no Código de Normas da Corregedoria-
Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, mediante as cláusulas e 
condições seguintes e;

Considerando a necessidade de dar agili-
dade ao procedimento de registro de óbi-
to, principalmente quando ocorrem fora do 
horário normal de atendimento ao público;

Considerando a necessidade de diminuir 
o tempo de duração e facilitar este proces-
so a fim de evitar transtornos aos familiares 
neste momento;

Modelo 
de Convênio

Cartório de Maringá 
firma convênio para plantão 
de óbito municipal
IRPEN-PR TRABAlhA PARA EXPANDIR CONvêNIOs PARA 
TODO O EsTADO, PERMITINDO O REGIsTRO DE óBITO 
DIRETO NAs FUNERáRIAs EM hORáRIOs FORA DO EXPEDIENTE

JURÍDICO

a 321 do Código de Normas do Foro Extra-
judicial”, completou ao homologar o termo 
de cooperação.

Por sua vez, a Prefeitura da cidade “con-
siderando a necessidade de dar agilidade ao 
procedimento de registro de óbito, princi-
palmente quando ocorrem fora do horário 
normal de atendimento ao público e a ne-
cessidade de diminuir o tempo de duração 
e facilitar este processo a fim de evitar trans-
tornos aos familiares neste momento de di-
ficuldade” deu seu aval para a celebração do 
convênio.

Com o objetivo de expandir convênios 
deste tipo para todo o Estado, o Instituto do 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen-PR), já está em tratativas 
com o Governo do Estado, por meio do ga-
binete da vice-governadora.
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ClÁuSula QuarTa
O impresso que contiver a declaração de 
óbito deverá ser firmado em pelo menos 
duas vias, nada obstando que se produza 
para arquivo do serviço funerário municipal, 
sendo que:
a) a primeira via será encaminhada pelo 

serviço funerário municipal, com o do-
cumento firmado pelo servidor funerário 
municipal e o documento emitido pelo 
médico (CN. 15.8.4, XII – Declaração de 
óbito) ao Cartório de Registro Civil;

b) a segunda via será entregue ao decla-
rante, servindo, conforme legislação em 
vigor, como documento hábil para o se-
pultamento ou remoção do cadáver para 
fora do Município de Maringá.

ClÁuSula QuinTa
A complementação ou a retificação de 
eventuais omissões ou erros na declaração 
poderá ser requerida pelo declarante direta-
mente no serviço funerário Municipal, antes 
do comparecimento do serviço do Registro 
Civil ao serviço funerário municipal ou no 
próprio Cartório de Registro Civil, antes do 
respectivo registro, evitando futuras medi-
das de retificação.

ClÁuSula SEXTa
O Cartório de Registro Civil compromete-
se, todas as segundas-feiras, no primeiro 
dia útil após os feriados, ou ainda, quando 
houverem ocorrências fora do horário de 
expediente normal, comparecer, através de 
funcionário autorizado, no serviço funerário 
municipal, para o fim de recolher os formu-
lários preenchidos e os respectivos docu-
mentos.
 
Subcláusula única. Para suprir a assinatu-
ra do declarante no assento, nos termos do 
artigo 82 da lei nº 6.015/73, o Oficial do 
Registro Civil competente deverá arquivar, 
acompanhando a Declaração de óbito, a 
via da declaração firmada pelo interessado 
perante o serviço Funerário Municipal e pre-
vista na Cláusula Terceira – “a” – deste Ter-
mo de Ajuste, sendo que, no assento, fará 
constar o Oficial, no lugar da assinatura, cer-
tidão de que o registro ocorreu nos termos 
do Convênio assinado.

ClÁuSula SÉTiMa
Caso o Cartório de Registro Civil, por motivo 
justificável, não possa efetuar o registro no 
momento em que receber a documentação, 
caberá ao Registrador requerer o serviço 
funerário municipal, ou ao declarante, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro)horas 

do recebimento da documentação, com-
plementação documental para as devidas 
providências necessárias à efetivação do 
ato jurídico e, após cumpridas as exigências, 
o fará em até 24 (vinte e quatro) horas da 
obtenção de tais documentos, e, ainda, sob 
parâmetros que evitem o excesso de diligên-
cias a obstacularizar o registro.

ClÁuSula oiTaVa
Os casos omissos serão, solucionados nos 
termos da lei nº 6.015/73, pela vara de 
Registros Públicos da Comarca de Maringá, 
Estado do Paraná.

ClÁuSula nona
O presente Termo não implica em qualquer 
tipo de vinculação trabalhista entre os ser-
viços de registro civil e os servidores do ser-
viço funerário municipal, ou entre o serviço 
funerário municipal e os empregados dos 
serviços de registro civil, ficando expresso 
que não haverá qualquer tipo de remunera-
ção, recíproca, ou não, ao serviço funerário 
municipal ou aos ofícios de registro civil, que 
não sejam aqueles definidos em lei, pró-
prios da atividade por eles exercida.

ClÁuSula dÉCiMa
O presente convênio é passível de rescisão a 
qualquer tempo, por mútuo acordo ou uni-
lateralmente, mediante notificação prévia 
e escrita, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias.

ClÁuSula dÉCiMa PriMEira
As partes elegem o Foro da Comarca de 
Maringá renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e combinadas, as par-
tes assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença 
de testemunhas abaixo assinadas.

Maringá, 02 de dezembro de 2015

Prefeito

secretário Municipal de serviços Públicos

Cintia Maria Scheid
Agente Delegada – 1º Ofício

Cemitério Municipal de Maringá              
Daniel Romaniuk Pinheiro Lima – 

Procurador Geral
Testemunha 1                                                               

Testemunha 2

ClÁuSula PriMEira
As declarações de óbitos das pessoas fa-
lecidas no Município de Maringá pode-
rão ser firmadas por servidores do serviço 
funerário municipal, mediante apresenta-
ção da Declaração de óbito e demais do-
cumentos (Código de Normas 15.8.3.1, 
15.8.3.2 e 15.8.4 XII – Declaração de 
óbito).

Subcláusula única. O serviço a que se 
refere este Termo de Cooperação tem 
caráter facultativo, sendo assim, os fami-
liares ou responsáveis poderão viabilizar 
o registro diretamente no Cartório, caso 
assim queiram.

ClÁuSula SEGunda
A coleta dos dados da pessoa falecida 
deverá ocorrer por servidores do serviço 
funerário municipal, em impresso conten-
do os requisitos do artigo 80 da lei  dos 
Registros Municipais, bem como:
a) a qualificação do declarante do óbito, 

seu endereço e o número de sua Cé-
dula de Identidade, ou de documento 
equivalente, e a sua assinatura, obser-
vando-se na medida do possível, a or-
dem estabelecida no artigo 79, da lei 
nº 6.015/73;

b) a autorização do declarante para que 
o serviço funerário municipal, em seu 
nome e nos termos das informações 
que prestou, faça a declaração de óbito 
ao Cartório de Registro Civil;

c) a opção do declarante em receber a 
respectiva certidão no serviço funerário 
municipal, ou então, no Registro Civil;

d) a gratuidade do registro de óbito e da 
primeira certidão e;

e) a identificação do funcionário respon-
sável pelo preenchimento e a assinatu-
ra em todas as folhas impressas;

ClÁuSula TErCEira
O serviço de Registro Civil no âmbito do 
Município de Maringá se compromete a 
dar treinamento aos servidores do serviço 
municipal funerário, objetivando o pre-
enchimento correto dos formulários dos 
documentos necessários, bem como esta-
belecerão plantão telefônico para atender 
eventualidades que exceptuem as situa-
ções normais de serviço.

Parágrafo único: O serviço de registro 
Civil se compromete ainda, a disponibili-
zar, caso necessário, equipamentos e pro-
gramas para o bom andamento dos obje-
tivos deste ajuste.
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O Governo brasileiro depositou no início 
do mês de dezembro junto ao Ministério 
dos Negócios Estrangeiros dos Países Bai-
xos o instrumento de adesão do Brasil à 
Convenção sobre a Eliminação da Exigên-
cia de legalização de Documentos Públicos 
Estrangeiros (Convenção da Apostila). A 
adesão do Brasil à Convenção da Apostila 
garantirá significativa redução do tempo de 
processamento e dos custos para cidadãos 
e empresas, bem como economia de recur-
sos públicos.

Uma vez em vigor, a partir de agosto de 
2016, tornará mais simples a utilização de 
documentos brasileiros no exterior e de do-
cumentos estrangeiros no Brasil, tais como 
certificados, procurações, certidões nota-
riais, documentação escolar, entre outros.

Com base nos dispositivos da Conven-
ção da Apostila, o instrumento somente 
produzirá efeitos oito meses após a data 
do depósito, em relação àqueles Estados 
que não manifestarem objeção à adesão 
brasileira. No âmbito interno, a vigência do 
instrumento ocorrerá após publicação do 
decreto de promulgação pela presidenta da 
República, o que deverá ser realizado tão 
logo decorrido o mencionado prazo estipu-
lado pela Convenção.

A adesão brasileira simplificará o trâmi-
te internacional de documentos públicos 
entre o Brasil e os demais 108 países que 
já aplicam o instrumento. suprimirá a ne-
cessidade de legalização consular (também 
conhecida por “consularização” ou “chan-
cela consular”), a qual será substituída pela 
emissão da Apostila da haia, que será ane-
xada ao documento público pelas autorida-

des competentes do país no qual foi emiti-
do, tornando-o válido em todos os demais 
Estados partes da Convenção.

Tão logo aprovado o texto da Conven-
ção pelo Congresso Nacional, o Itamaraty 
realizou reuniões com as instituições brasi-
leiras diretamente interessadas na matéria 
a fim de definir o modelo e o mecanismo 
de implementação do tratado pelo Brasil. 
Tendo em vista o interesse em que o ser-
viço seja prestado da maneira mais ampla 

e facilitada possível, houve ampla conver-
gência no sentido de que o sistema carto-
rial brasileiro – que já possui especialização 
na matéria, distribuição por todo território 
nacional e integração eletrônica – seja ha-
bilitado para emitir apostilas em nome do 
Estado brasileiro.

resolução CnJ
à luz das competências do Poder Judiciá-
rio para fiscalização e regulamentação das 
atividades notariais, a emissão de Apostilas 
da haia pelos cartórios será realizada com 
base em resolução a ser editada pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), o qual exer-
cerá, igualmente, a função de ponto focal 
brasileiro para tratamento do tema junto a 
entidades nacionais e estrangeiras.

Brasil adere à Convenção que simplifica 
utilização de documento estrangeiro
A PARTIR DE AGOsTO DE 2016, MEDIDA TORNARá MAIs sIMPlEs A UTIlIzAçãO DE DOCUMENTOs 
BRAsIlEIROs NO EXTERIOR E DE DOCUMENTOs EsTRANGEIROs NO BRAsIl, TAIs COMO 
CERTIFICADOs, PROCURAçõEs, CERTIDõEs NOTARIAIs, DOCUMENTAçãO EsCOlAR, ENTRE OUTROs

JURÍDICO

“Com base nos dispositivos 
da Convenção da Apostila, 
o instrumento somente 
produzirá efeitos oito meses 
após a data do depósito, em 
relação àqueles Estados que 
não manifestarem objeção à 
adesão brasileira”
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Conflitos como cobrança de dívidas, 
brigas de trânsito, controvérsias fami-
liares, danos ao consumidor e também 
problemas relacionados ao direito do 
trabalhador agora também podem ser 
solucionados com auxilio dos cartórios ex-
trajudiciais, sem necessidade de interven-
ção da Justiça. A medida está prevista na 
lei nº 13.140/2015, que entrou em vigor 
no dia 26 de dezembro.

Estimativas apontam que existem pelo 
menos 100 milhões de processos em trami-
tação no Judiciário para uma população de 
200 milhões de habitantes, fator que pode 
ser amenizado com medidas de desjudi-
cialização, conforme lembra Rogério Ba-
cellar, presidente da Associação dos Notá-
rios e Registradores do Brasil (Anoreg-BR).

“Essa lei representa um grande avanço 
para toda a sociedade e para o Poder Ju-
diciário, que mais uma vez pode contar 
com apoio dos cartórios para redução do 
tempo de tramitação dos processos, pres-
tando, dessa forma, serviço mais célere ao 
cidadão envolvido em conflitos”, destaca 
Rogério Bacellar. 

sancionada pela presidenta Dilma Rous-
seff no final de junho de 2015, a lei tinha 
prazo de 180 dias para entrar em vigor. De 
acordo com a legislação, os profissionais 
que atuam nos Tabelionatos de Notas e 
registros, podem se habilitar à função de 
mediador extrajudicial.

Mesmo quem já entrou com processo 
na Justiça poderá optar pela mediação ex-
trajudicial, desde que peça ao juiz a sus-
pensão do processo por prazo suficiente 
para a solução consensual do litígio. As 
partes envolvidas podem ser assistidas por 
advogados e defensores públicos ou não.

Para o presidente da Anoreg-BR, a ex-
pectativa é que a medida possa contribuir 
para resolução dos mais diversos tipos de 
litígios, fortalecendo e aperfeiçoando a 
paz social, no entanto, ressalta que a le-
gislação também envolve a necessidade 
de mudança cultural, já que muitas as 
pessoas ainda não tem a consciência de 
que muitos conflitos podem ser resolvidos 
pacificamente. 

Capacitação
Com o objetivo de oferecer capacitação 
aos futuros mediadores, a Escola Nacio-
nal de Notários e Registradores (ENNOR) 
abrirá em breve inscrições para a primeira 
turma do curso de “Mediação e Con-
ciliação Extrajudicial”, previsto para o 
final do mês de fevereiro de 2016.

O curso será desenvolvido em parceria 
com a Escola do Ministério da Justiça com 
a coordenação do Des. Roberto Bacellar. 
O instrutor será o mesmo que desenvol-
ve os cursos para o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

A turma será composta por 28 pessoas 
e terá uma carga de 40 horas de teoria e 50 
horas de aplicação prática, de acordo com Re-
solução do CNJ. Mais informações podem ser 
obtidas pelo site www.anoreg.org.br .

legislação permite 
que conflitos 
sejam solucionados 
em cartório
lEI Nº 13.140/2015 BUsCA REDUzIR EsTIMATIvAs 
DE QUAsE 100 MIlhõEs DE PROCEssOs 
EM TRAMITAçãO NA JUsTIçA BRAsIlEIRA

JURÍDICO

“Essa lei representa um grande 
avanço para toda a sociedade 
e para o Poder Judiciário, que 
mais uma vez pode contar 
com apoio dos cartórios 
para redução do tempo de 
tramitação dos processos, 
prestando, dessa forma, 
serviço mais célere ao cidadão 
envolvido em conflitos”

Rogério Portugal Bacellar, 
presidente da Anoreg-BR

15
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irpen-Pr divulga Tabela de Custas 
do registro Civil para o ano de 2016

JURÍDICO

No último dia 28 de 
dezembro, o Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná 
(TJ-PR) divulgou as tabelas 
de custas vigentes em 2016 
para todos os serviços 
extrajudiciais. A tabela 
também teve seu valor de 
vRC reajustado em 0,182.

O Irpen-PR informa que 
não estão inclusos valores 
devidos aos juízes de paz, 
assim como as quantias 
relacionadas aos selos e ao 
Funrejus.
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Casais beneficiados pelo projeto Irpen na Comunidade são atendidos na cidade de Ampére

Ampére (PR) - No final do mês de novem-
bro a cidade de Ampére recebeu o projeto 
do Instituto do Registro Civil das Pes-
soas Naturais do Estado do Paraná (Ir-
pen-PR), chamado Irpen na Comunidade, 
que realiza reconhecimentos de paternida-
de, registros tardios e indígenas, além de 
casamentos coletivos.

Na cidade foram registrados três reco-
nhecimentos de paternidade. A primeira 
história é curiosa. Duas irmãs se apaixonam 
por dois irmãos. Em épocas diferentes, os 
dois casais têm bebês sem terem se casado 
civilmente e, brigados, não registram o fi-
lho com o nome dos pais. Embora tenham 
voltado a morar juntos e criem os filhos, os 
meninos ainda não tinham o nome do pai 
em seus documentos.

A mãe de José henrique, de 11 anos, 
contou que “na época do nascimento, es-
távamos separados, depois que voltamos 
sempre quisemos colocar o nome do pai, 
mas acabávamos não indo atrás, o projeto 
foi a nossa oportunidade”, explicou. “Acho 
importante, pois sempre perguntam na es-
cola por que ele não tem o nome do pai”, 
disse. A mãe de Gilmar, de 20 anos, acre-
dita que para os meninos será bom ter o 
nome do pai nos documentos e o sobreno-
me acrescido aos seus.

irpen na Comunidade realiza reconhecimentos 
de paternidade em ampére
AçãO BENEFICIOU FAMÍlIAs QUE PUDERAM ACREsCENTAR O 
NOME DO PAI NO REGIsTRO DE NAsCIMENTO DE sEUs FIlhOs

CIDADANIA

O outro reconhecimento de paternidade 
foi do pequeno Gean Marcos, de apenas 
três meses de vida. Os pais não estão em 
um relacionamento e, quando Gean Mar-
cos nasceu, só a mãe compareceu para re-

gistrá-lo. Por conta do projeto, mãe e pai 
foram ao stand do cartório no Irpen na Co-
munidade e puderam acertar a situação de 
Gean Marcos, que agora oficialmente tem 
pai e mãe em sua certidão.

O pequeno Gean Marcos teve seu reconhecimento de 
paternidade efetuado no projeto do Irpen na Comunidade
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Cartório de Santo Antônio do Sudoeste, administrado pela 
Oficiala Terezinha Salete Tomazoni da Costa e sua substituta

Durante o projeto Irpen na Comunidade, 
que percorre o Estado realizando casa-
mentos coletivos, reconhecimento de pa-
ternidade e registros tardios e de indíge-
nas, o Instituto do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Para-
ná (Irpen-PR) visita os cartórios dos mu-
nicípios participantes e estreita relações 
com os oficiais das serventias, conhecen-

do melhor suas realidades e esclarecendo 
dúvidas sobre procedimentos.

Na última edição do Irpen na Comuni-
dade, foram visitados oito Registros Civis 
do sudoeste do Paraná: Barracão, santo 
Antônio do sudoeste, salto do lontra, 
Ampére, Realeza, Capanema, Capitão 
leônidas Marques e Boa vista da Apare-
cida.

Em todos os cartórios, a equipe do Ir-
pen-PR foi muito bem recebida e encon-
trou boas condições de atendimento à 
população. Em todo evento do Irpen na 
Comunidade, o presidente do Irpen-PR, 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior, e a dire-
tora Elisabete Regina vedovatto fizeram 
questão de homenagear os Oficiais e elo-
giar a atuação desses profissionais.

irpen visita cartórios do 
Sudoeste Paranaense

CIDADANIA

Cartório de Ampére, administrado pela 
Oficiala Zanir Kessler e sua equipe

Cartório de Salto do Lontra, administrado pela 
Oficiala Inês Zanatta Maria e sua filha

Cartório de Barracão, administrado pela 
Oficiala Julinda Fátima Algeri Verona
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A equipe do Irpen-PR encampou a campanha Novembro 
Azul de conscientização sobre o combate ao câncer de próstata

Na edição de novembro do Irpen na Co-
munidade, a equipe do Instituto do Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen-PR) percorreu 
oito cidades do sudoeste Paranaense com 
a camiseta da campanha Novembro Azul, 
que visa a conscientização sobre a preven-
ção do câncer de próstata.

Além da camiseta, em todos os even-
tos o presidente e a diretora do Instituto, 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior e Elisabete 

Regina vedovatto, falaram aos presentes 
sobre a importância dos exames de pre-
venção para a maior chance de cura da 
doença.

A única exceção no uniforme azul foi 
quando se comemora o Dia Nacional de 
luta contra o Câncer de Mama. Neste dia, 
todos vestiram rosa e entregaram camise-
tas para a população, numa iniciativa em 
parceria com o Instituto humsol e o Go-
verno do Estado do Paraná.

irpen-Pr participa da campanha 
novembro azul pela conscientização 
do combate ao câncer de próstata

Anteriormente o Instituto já havia realizado uma campanha de prevenção ao 
câncer de mama. No detalhe o presidente do Irpen-PR em ação do Dia do Sim
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A última edição de 2015 do Dia do Sim, 
projeto que faz parte do Irpen na Comu-
nidade, do Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Paraná (Ir-
pen-PR), realizou 414 casamentos em oito 
cidades do sudoeste paranaense. O proje-
to, que completou um ano em outubro, já 
tinha realizado 413 casamentos em outras 
cidades da região em novembro de 2014.

Para o presidente do Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, o projeto está 
percorrendo o Estado em razão dos regis-
tradores de cada município, que “são os 
primeiros a dizer sim ao projeto, aceitando 
trazer estas cerimônias para suas cidades”. 
Em 12 meses de projeto, a equipe esteve 
presente em aproximadamente 60 muni-
cípios paranaenses, viajando cerca 14 mil 
quilômetros e realizando mais de 4 mil ca-
samentos.

Barracão
A primeira cidade desta edição a receber o 
Dia do Sim foi Barracão, cuja Oficiala de 
Registro Civil é Julinda Fátima Algeri vero-
na. Foram 15 conversões de união estável 
em casamento celebradas no salão da Pa-
róquia Nossa senhora Aparecida.

Além de Julinda, participaram do evento 
o presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Ca-

valheiro Júnior; o prefeito municipal, Marco 
Aurélio zandoná; a primeira-dama e secre-
tária de Assistência social, Adriana zando-
ná; o presidente da Câmara dos vereado-
res, Aldérico slongo; o promotor de Justiça, 
Gustavo Razera; o padre Marcos Tonial e os 
pastores Carlos e Roberto.

Julinda deixou um recado aos noivos na 
abertura do evento. “Não se separem, fize-
mos este casamento com muito carinho”, 
puxando olhares e sorrisos entre os noivos 
e os convidados.

O prefeito Marco Aurélio iniciou seu dis-
curso agradecendo a Oficiala, “pois o que 
estão fazendo hoje vai refletir numa melho-
ra para os casais e mais segurança, inclusive 
para os filhos”. “Não estou aqui hoje por 
obrigação, estou honrado em ser padrinho 
do casamento de vocês, daqui para frente 
seremos compadres”, finalizou o prefeito.

O presidente do Irpen-PR ressaltou a im-

dia do Sim realiza mais de 
400 casamentos no Sudoeste Paranaense
úlTIMA EDIçãO DE 2015 PERCORREU 8 CIDADEs DA REGIãO 
sUDOEsTE TOTAlIzANDO MAIs DE 60 MUNICÍPIOs vIsITADOs

CIDADANIA

“Casar é assumir um 
compromisso e também é ter 
a oportunidade de chegar em 
casa e encontrar quem você 
ama e quem ama você”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

Evento do Dia do Sim reuniu 100 casais na cidade de Capanema
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portância do casamento. “Casar é assumir 
um compromisso e também é ter a opor-
tunidade de chegar em casa e encontrar 
quem você ama e quem ama você”, disse. 
Após a celebração do casamento, o padre e 
os pastores abençoaram os recém-casados.

Santo antônio do Sudoeste
Na mesma data o Dia do Sim passou por 
santo Antônio do sudoeste e realizou 54 
casamentos no Fórum da cidade. Estiveram 
presentes o presidente do Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior; a Oficiala do Re-
gistro Civil, Terezinha salete Tomazoni da 
Costa; a juíza de Direito da Comarca, Prys-
cila Barreto Passos; a procuradora do mu-
nicípio, Cíntia lanzarini; a primeira dama e 
secretária de saúde, Janaína Carminatti Or-
tinã; o vereador Clodomir zanini Fiorentin; 
o secretário de Assistência social, Manfre-
do Germano Knapp; e a juíza de paz, Antô-
nia Natts dos santos.

Na abertura do evento, o secretário de 
Assistência social agradeceu a participação 
dos noivos. “Obrigado por receberem este 
convite, a felicidade de vocês é a nossa fe-
licidade e tenho certeza que levarão hoje 
muita paz para suas casas”, disse.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior destacou 
a presença das autoridades do Direito. “Es-
tamos este casamento no Fórum da cidade, 
o que demonstra a proximidade que o Po-
der Judiciário tem com a população aqui no 
município”, disse. O presidente do Irpen-PR 
também falou aos noivos e os alertou. “Ca-
samento é como um passarinho: se aperta 
demais, sufoca; se deixa muito solto, voa 
para longe; o segredo é cuidar com amor 
e carinho para que vivam bem e estejam 
sempre juntos”, explicou.

A juíza de Direito Pryscila Barreto Passos 
declamou um poema de Carlos Drummond 
de Andrade, falando aos noivos sobre a 
beleza do amor. Também ressaltou a im-
portância do casamento perante o Direito: 
pacto entre os noivos perante o Estado.

Salto do lontra
No dia 26.11 pela manhã foi a vez da ci-
dade de salto do lontra receber o projeto 
Dia do Sim e realizar 50 casamentos, no 
Centro de Eventos do município. Estiveram 
presentes o presidente do Irpen-PR, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior; a Oficiala Inês za-
natta Maria; o vice-prefeito do município, 
Fernando Kadori; o presidente da Câmara 
dos vereadores, ladair Casanova Cavilha; 
a primeira-dama e secretária de Assistência 

social, susana Baldessar Baú; e o juiz de 
Paz, Guilherme Antonio Rachelle.

Inês iniciou o evento agradecendo o 
apoio do Irpen-PR e de toda a cidade para 
a realização desses casamentos. O vice-pre-
feito destacou que esse “é um momento 
muito especial, esperado há décadas por 
alguns casais, e que dará mais cidadania 
a todos”. Fernando também agradeceu o 
Irpen-PR, “que está levando felicidade a 
famílias dos 399 municípios paranaenses”.

Arion ressaltou aos noivos a importân-
cia do respeito entre os dois. “Respeito é o 
principal num relacionamento e, principal-
mente, no casamento”, disse.

ampére
Na tarde de 26.11, o Dia do Sim esteve 
em Ampére, onde realizou 50 casamentos 
no Pavilhão Nossa senhora das Graças. 
Estiveram presentes o presidente do Ir-
pen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior; a 
Oficiala do Registro Civil, zenir Kessler; o 
prefeito municipal, hélio Manoel Alves; o 
presidente da Câmara dos vereadores, Cel-
so saggiorato; o juiz de Direito, leonardo 
Marcelo Mounic lago; a promotora Adria-
na Cordeiro Galvão; o secretário de Assis-
tência social, samuel Jeferson solano da 
silva; presidente do Rotary, leonel Martini;

Projeto do Dia do Sim realizado na cidade de Capitão Leônidas 
Marques totalizou 50 casamentos no segundo dia da ação

“É um momento muito 
especial, esperado há décadas 
por alguns casais, e que dará 
mais cidadania a todos”

Fernando Kadori
vice-prefeito de Salto do Lontra

Ação no município de Barracão, na divisa entre Brasil 
e Argentina reuniu 15 casais para o Dia do Sim
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CIDADANIA

“É a primeira vez que tem 
um evento desse em nosso 
município, de regularização das 
uniões perante a comunidade”

Wolnei Antonio Savaris, 
prefeito de Boa Vista da Aparecida

Santo Antônio do Sudoeste realizou 54 casamentos no Fórum da cidade em mais uma ação do Dia do Sim

o presidente da Associação Comercial, 
Nearides Ghisi; a juíza de Paz Bernardette 
Maria Dettoni Modzinski; e o padre vilmar 
Potrick e o pastor Ari Paulino Kruger.

O prefeito municipal destacou a impor-
tância do casamento, contado os proble-
mas que tiveram quando houve chuva de 
granizo na cidade no ano anterior que des-
truiu muitas casas. “Muitos precisavam de 
documentos para a retirada do Fundo de 
Garantia e não conseguiam, por não serem 
oficialmente casados”, disse.

hélio também destacou que o casamen-
to coletivo aconteceu exatamente na se-
mana do aniversário de 54 anos da cidade. 
“É muito bonito o projeto e desejamos que 
os noivos sejam ainda mais felizes do que 
já são”, finalizou.

Já o juiz de Direito elogiou o Irpen-PR, o 
cartório de Ampére e a secretaria de As-
sistência social pela iniciativa e comentou 
com os noivos que “o casamento é contra-
to mais importante que existe, é uma doa-

rente que se inicia hoje”. Já o presidente do 
Irpen-PR destacou aos noivos a importân-
cia do respeito às diferenças. “Todos somos 
diferentes e nos apaixonamos justamente 
pelo que não somos e por isso precisamos 
respeitar as diferenças entre os dois e ceder 
em muitos aspectos”, disse.

Capanema
Na noite de 27.11, o Dia do Sim realizou o 
maior casamento desta edição: foram 100 
casais, que celebraram suas uniões no Clu-
be da cidade. Estiveram presentes o presi-
dente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior; a Oficiala do Registro Civil, Nair Iria 
Greber; a prefeita municipal, lindamir Ma-
ria de lara Denardin; o vice-prefeito, Mar-
cos lima; a secretária de Assistência social, 
liana Pasquali; a vereadora Isolete schnei-
der; a juíza de Direito, Roseana Ceschin As-
sumpção; a juíza de Paz, salete hermann 
Gross; o padre Antônio Teixeira e os pas-
tores Ivo Rogério Martins e José Colember-
gues; e a presidente da Associação Capa-
nemense de Apoio e Prevenção ao Câncer 
da Mulher (APCM), Olinda Pelegrina lopes.

A Oficial do Registro Civil, Nair Íria Gre-
ber, abriu o evento agradecendo “a parceria 
da prefeitura e da secretaria de Assistência 
social para que pudéssemos proporcionar 
uma festa tão bonita”. Já a vereadora Isole-
te schneider disse estar feliz “em vivenciar 
momentos especiais como esse em nosso 

ção entre as partes”, disse Mounic.
O presidente do Irpen-PR elogiou o es-

forço do cartório para a realização do even-
to e destacou a importância da presença 
do Ministério Público e do Judiciário. “Isso 
mostra para a população que não estão tão 
distantes como imaginam”, disse.

realeza
No dia  27.11 foi a vez de Realeza receber 
o Dia do Sim e realizar 45 casamentos no 
Clube Real. Estiveram presentes o presiden-
te do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Jú-
nior; a Oficiala do Registro Civil, lenir Gross 
Ramires, e a substituta, Tânia Ramires; o 
prefeito municipal, Milton Andreolli; a pri-
meira-dama e a secretária de Assistência 
social; leocardia Andreolli; a Juíza de Di-
reito substituta, Juliana Pinheiro Ribeiro; 
o presidente da Câmara dos vereadores, 
lenoir Jorge Iop; e o juiz de Paz, Arnildo 
Miguel Reckziegel.

lenir destacou aos noivos que “o lar é 
o local seguro do cidadão, e é muito bom 
voltar para casa quando a família nos es-
pera”. O prefeito explicou que “muitos já 
vivem em união estável, mas o casamento 
é a oportunidade para a regularização, é a 
firmação de um compromisso”.

A juíza Juliana Pinheiro Ribeiro disse que 
o ato de oficializar a união “é muito bonito 
e inspirador para todos nós, o casamento é 
o ponto de partida para uma família dife-
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“É muito bonito o 
projeto e desejamos 
que os noivos sejam 
ainda mais felizes do 
que já são”

Hélio Manoel Alves, 
prefeito de Ampére

Casais posam para foto em Boa Vista da Aparecida, 
que também recebeu o projeto Dia do Sim

Casais em Realeza e em 
Salto do Lontra, cidades 
que também receberam o 
projeto do Irpen-PR

Boa Vista da aparecida
O último Dia do Sim de 2015 celebrou 50 
casamentos no ginásio municipal da cidade 
de Boa vista da Aparecida. Estiveram pre-
sentes a diretora do Irpen-PR, Elisabete Re-
gina vedovatto; o Oficial do Registro Civil, 
Júnior Rodrigo Gasparello; o prefeito muni-
cipal, Wolnei Antonio savaris; o vereador 
Gilmar Bett, a secretária de Assistência so-
cial, Dalva Inês Costa zupo; os juízes de Paz 
valentim e valdir; e a presidente do Rotary, 
Elisângela dos Reis.

logo na abertura do evento Júnior Rodri-
go Gasparello falou aos noivos e destacou 
que “a principal esperança do homem é a 
felicidade”. Discurso complementado pela 
diretora do Irpen-PR, que descreveu um 
companheiro de vida como “quem te co-
nhece, te completa e te respeita”.

O prefeito da cidade, Wolnei Antonio sa-
varis, agradeceu ao Irpen-PR por ter levado 
o projeto à cidade. “É a primeira vez que 
tem um evento desse em nosso município, 
de regularização das uniões perante a co-
munidade”, disse.

O Dia do Sim e o projeto Irpen na Co-
munidade voltam a visitar municípios do 
Paraná em fevereiro de 2016.

município. O amor entre os casais vem em 
1º lugar, mas é necessário oficializar essa 
relação”.

A prefeita municipal lindamir Maria de 
lara Denardin destacou que o evento esta-
va acontecendo no dia em que comemora-
vam o 64º aniversário da cidade e que, por 
isso, seria oferecido um bolo de 64 metros 
na praça da cidade. O dia ficou marcado na 
história da cidade.

Por sua vez, o presidente do Irpen-PR fa-
lou aos noivos sobre a importância do ca-
samento. “hoje vocês estão mudando de 
estado civil e quem casa dá valor a dois ins-
titutos importantes: família e casamento”, 
disse. Após a celebração dos casamentos 
pela juíza de Paz salete Gross, os líderes espi-
rituais presentes deram a benção às uniões.

Capitão leônidas Marques
No sábado 28.11, a cidade de Capitão le-
ônidas Marques celebrou 50 casamentos 
pelo Dia do Sim. Estiveram presentes a 
diretora do Irpen-PR, Elisabete Regina ve-
dovatto; a oficiala substituta, Eliandra da 
Cunha; o prefeito municipal, Ivar Barea; o 
juiz de Direito, Arthur Araújo de Oliveira; 
e o padre Antônio Pereira dos santos e o 
pastor Emerson Rosa Fernandes.

Eliandra da Cunha agradeceu o Irpen-PR 
pelo projeto e destacou que para os noi-
vos “este é um daqueles dias especiais, que 
nunca saem da memória”. Já o prefeito, 
Ivar Barea ressaltou que “a regularização é 
muito importante, mas a união afetiva tem 
valores ainda maiores”.

A diretora do Irpen-PR, Elisabete vedo-
vatto falou que “o mais importante na vida 
de todos é a felicidade, que muitas vezes 
fica esquecida. Devemos lembrar dos nos-

sos sentimentos e também não deixar de 
lado os dos outros.”.

Antes de celebrar os casamentos, o juiz 
Arthur Araújo de Oliveira, contou aos pre-
sentes que naquele dia estava completando 
exatamente um ano de exercício da função 
na Comarca de Capitão leônidas Marques. 
Arthur também falou aos noivos que “o 
que deve continuar unindo-os é o amor”.
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registro Civil de Colombo (Pr) recebe o 
Prêmio Sociedade Civil e identidade legal
PROJETO NasceNdo cidadão FOI CONDECORADO PElO BANCO INTERAMERICANO DE 
DEsENvOlvIMENTO (BID) POR INCIATIvA NO COMBATE AO sUBREGIsTRO DE NAsCIMENTO

CIDADANIA

“Ficamos muito felizes em 
recebermos esse prêmio. É 
gratificante ver que além de 
garantir cidadania a pequenos 
brasileiros, nossa ação está 
incentivando outros institutos 
a criarem projetos que 
demonstrem a importância da 
certidão de nascimento na vida 
de uma pessoa” 

Elizabete Vedovatto, 
Oficial de Colombo e 
diretora do Irpen-PR

No mês de novembro, o Projeto Nas-
cendo Cidadão – uma parceria entre o 
Registro Civil da Cidade de Colombo e o 
hospital Maternidade Alto Maracanã, que 
visa registrar todos os bebês nascidos no 
hospital - foi condecorado com um dos 
mais respeitáveis prêmios na área de de-
senvolvimento humano: o Prêmio socie-
dade Civil e Identidade legal, do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID).

A iniciativa procurou premiar projetos 
que apresentassem soluções para sen-

sibilizar e gerar consciência sobre o Re-
gistro Civil e que incentivassem os pais a 
registrarem os recém-nascidos ou informar, 
motivar e facilitar o registro dos adultos 
que ainda não possuem documentos de 
identidade.

Foram selecionadas três propostas ven-
cedoras entre as mais de 90 candidatas. 
As instituições receberam como premia-
ção apoio para apresentar as iniciativas 
no Fórum Regional do Grupo BID-socie-
dade Civil, além de terem o projeto inclu-

ído na plataforma da NEXsO, ferramen-
ta colaborativa de soluções inovadoras 
apoiadas pela comunidade e que promo-
vem grande impacto social.

Para a Oficial de Registro Civil de Co-
lombo e diretora do Instituto do Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen-PR), Elizabe-
te vedovatto, o prêmio é uma forma de 
incentivo para que outros cartórios tam-
bém desenvolvam projetos similares. “Fi-
camos muito felizes em recebermos esse 
prêmio. É gratificante ver que além de 
garantir cidadania a pequenos brasileiros, 
nossa ação está incentivando outros insti-
tutos a criarem projetos que demonstrem 
a importância da certidão de nascimento 
na vida de uma pessoa”, destacou.
 
o Projeto
O projeto Nascendo Cidadão surgiu para 
garantir aos recém-nascidos o direito à 
cidadania e têm como objetivo registrar 
os bebês logo após seu nascimento, fa-
zendo com que a família saia com a Cer-
tidão de Nascimento em mãos.

Elizabete acredita que é de suma im-
portância que a sociedade seja conscien-
tizada sobre a importância do registro de 
nascimento. “Com esse projeto, estamos 
alcançando o intuito de que nenhuma 
criança saia da maternidade sem se tor-
nar uma cidadã de fato”. 


