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EXPEDIENTE

Cidadania em cada rincão 
do estado do Paraná

Caros amigos,

Chegamos ao final de mais uma gestão profícua para o nosso Instituto do Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Paraná (Irpen-PR). Com muita dedicação e senso de 
cidadania podemos dizer que mais uma vez os registradores civis deram mostra de 
sua importância para a população mais carente de nosso Estado, levando àqueles 
que pouco ou nada tem uma pequena dose de esperança e alegria.

É assim que resumo as ações do Irpen na Comunidade, projeto que percorreu 
quilômetros e quilômetros de nosso Estado visitando os mais distantes e inacessíveis 
rincões do Paraná, levando serviços de reconhecimento de paternidade e registro de 
nascimento aos cidadãos.

Aliado a este trabalho conduzimos o Dia do Sim, ação que, além de propiciar 
aos cidadão menos favorecidos o acesso ao casamento civil, valorizou àquele que 
é quem realmente executa o trabalho mais árduo de todo este processo: o registra-
dor civil. Dizer sim ao casamento civil veio sempre seguido do Sim que o Oficial do 
cartório deu para aquele ato. Afinal, enquanto muitos se vangloriam dos serviços 
oferecidos, o registrador civil fez e sempre continuará fazendo seu serviço com a 
dignidade de sempre.

Aproveito este espaço para destacar mais uma vez a conquista nacional do Regis-
tro Civil paranaense, hoje integrado nacionalmente e capaz de emitir em seu balcão 
certidões de outros 10 Estados brasileiros. A integração nacional é uma conquista 
que devemos buscar a todo instante, possibilitando ao cidadão facilidade e agilida-
de, princípios norteadores de um serviço público de qualidade.

Agradeço aqui aos meus incansáveis parceiros neste projeto, sem os quais a des-
gastante rotina de viagens e ações não teriam sido prazero-
sas e nem tão eficientes. O caminho está aberto e nos cabe 
trilhá-lo em busca de futuro melhor para nossa atividade e 
consequentemente para toda a sociedade.

Um abraço a todos.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR

“Aproveito este espaço para destacar mais uma vez a 
conquista nacional do Registro Civil paranaense, hoje 
integrado nacionalmente e capaz de emitir em seu 
balcão certidões de outros 10 Estados brasileiros”



4

As edições dos Provimentos de números 52 
e 53 pela Corregedoria Nacional da Justi-
ça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
retomam uma tendência dos últimos anos 
e que até então se viam pouco exploradas 
pelo Poder Judiciário: a desjudicialização de 
processos de jurisdição voluntária. 

Atos que envolvem acordos entre as par-
tes, mas que necessitavam de autorização 
judicial, voltam a pauta, com o intuito de 
facilitar a vida do cidadão, explica a minis-
tra Nancy Andrighi, que em agosto deste 
ano encerra sua gestão à frente da Corre-
gedoria Nacional. “A desjudicialização dos 
atos de jurisdição voluntária combinada 
com um sistema registral bem aplicado são 
fundamentais à consecução da harmonia 
social e do bem comum”, explica a ma-
gistrada, ministra do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), primeira mulher a ocupar a 
Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e segunda a ocupar a Corregedoria 
Nacional de Justiça.

Recepcionado positivamente no meio 
jurídico e também em toda a sociedade, o 
Provimento nº 52 demonstra a nova verten-
te encampada pela magistrada. “A Correge-
doria Nacional de Justiça espera evitar a judi-
cialização da matéria, permitindo o registro 
imediato da criança, garantindo-lhe, desde 
logo, o exercício pleno do direito à iden-
tidade e, portanto, da própria cidadania”

Prestes a normatizar a atuação de no-
tários e registradores nos atos relativos à 
mediação e conciliação, a ministra destaca 
o papel da atividade extrajudicial na cons-
trução de uma nova Justiça, menos litigiosa 
e mais consensual. “O trato diferenciado 
dos atos de jurisdição voluntária por nos-
sas serventias extrajudiciais é condição sine 
qua non para manter o sucesso do trabalho 
dos nossos legisladores, bem como atender 
as inquietações contínuas da sociedade de 
maneira eficiente.”

Revista do Irpen-PR - Quais foram as ra-
zões que levaram a Corregedoria Nacio-
nal a editar o Provimento nº 52/2016? 

Ministra Nancy Andrighi - Não há lei 
específica sobre o registro de nascimento 
de crianças geradas por métodos de repro-
dução assistida. Para obter a certidão de 
nascimento dessas crianças, os pais pre-
cisavam ajuizar um processo e aguardar a 
decisão judicial. Assim, o Poder Judiciário, 

que lida diuturnamente com os anseios e 
conflitos sociais, vislumbrou a necessidade 
de dar uma resposta rápida e eficiente à 
essa relevante questão social que a todos 
interessa, porque é relacionada ao exercí-
cio pleno da cidadania. O tema foi objeto 
de debate entre diversos especialistas na 
Primeira Jornada de Direito da Saúde, re-
alizada pelo Conselho Nacional de Justiça, 
em maio de 2014, tendo em vista, inclusi-
ve, o teor da resolução do Conselho Fede-
ral de Medicina que autorizou os médicos 
brasileiros a usar técnicas de reprodução 
assistida em favor de casais homoafetivos. 
Além disso, associações voltadas para o 
estudo das relações de família e sucessões 
manifestaram à Corregedoria Nacional de 
Justiça preocupação com a ausência de re-
gulamentação da matéria. O que reforçou 
a necessidade de se conferir tratamento 
uniforme, em todo o território nacional, ao 
registro de nascimento e à emissão da res-
pectiva certidão para os filhos havidos por 

registradores e notários: “instrumentos 
de regulação das relações jurídicas”
MINISTRA NANCy ANDRIghI, CORREgEDORA NACIONAl DE JUSTIçA, DESTACA: 
“A DESJUDICIAlIzAçãO DOS ATOS DE JURISDIçãO vOlUNTáRIA COMbINADA 
COM UM SISTEMA REgISTRAl bEM APlICADO SãO FUNDAMENTAIS à 
CONSECUçãO DA hARMONIA SOCIAl E DO bEM COMUM”

JURÍDICO

“Para o Poder Judiciário, o 
impacto se torna evidente ao 
considerarmos que, segundo 
Censo do IbgE, em 2010, havia 
60 mil famílias formadas por 
casais homoafetivos no brasil, 
cujos filhos, necessariamente, 
dependiam de ordem judicial 
para ver assegurado o seu 
direito à identidade”
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técnica de reprodução assistida. 

Revista do Irpen-PR - Quais são as faci-
lidades que a nova normatização traz 
para os cidadãos que desejam realizar 
procedimentos de fertilização in vitro?
Ministra Nancy Andrighi - Antes da pu-
blicação do Provimento nº 52 da Correge-
doria Nacional de Justiça, em 15/03/2016, 
não havia autorização expressa para o re-
gistro de crianças geradas por reprodução 
assistida (seja no caso de doação de game-
tas para fertilização in vitro, seja na gesta-
ção por substituição, mais conhecida como 
“barriga de aluguel”) conter o nome dos 
pais e mães que efetivamente idealizaram 
a concepção. O registro só era realizado 
com ordem judicial. Até expedição da or-
dem judicial determinando o devido regis-
tro, a criança não podia ser inscrita como 
beneficiária em plano de saúde e sequer 
era considerada dependente dos pais para 
fins previdenciários ou sucessórios. Sem o 
reconhecimento da maternidade e/ou da 
paternidade, não havia como concedê-los 
a respectiva licença. Essas são apenas al-
gumas das graves consequências que a au-
sência ou a inadequação do registro civil de 
nascimento acarretavam para as famílias. 
Para o Poder Judiciário, o impacto se tor-
na evidente ao considerarmos que, segun-
do Censo do IbgE, em 2010, havia 60 mil 
famílias formadas por casais homoafetivos 
no brasil, cujos filhos, necessariamente, de-
pendiam de ordem judicial para ver assegu-
rado o seu direito à identidade.

Revista do Irpen-PR - Quais são os re-
sultados que a Corregedoria Nacional 
espera com a entrada em vigor do 
Provimento?
Ministra Nancy Andrighi - Com a edi-
ção do Provimento nº 52, a Corregedoria 
Nacional de Justiça espera evitar a judicia-
lização da matéria, permitindo o registro 
imediato da criança, garantindo-lhe, desde 
logo, o exercício pleno do direito à identi-
dade e, portanto, da própria cidadania. O 
objetivo é assegurar, na verdade, o confor-
to de toda família, garantindo aos pais e 
mães o direito de desfrutar de suas licenças 
já a partir do nascimento da criança, que 
deve ter de imediato acesso ao plano de 
saúde dos pais, entre outros benefícios.
 
Revista do Irpen-PR - O Direito de Famí-
lia segue em constante evolução. Como 

vislumbra a família do século XXI?
Ministra Nancy Andrighi - Sempre afir-
mo que os fatos da vida fazem exsurgir no-
vos rumos para o mundo jurídico. Em pleno 
século XXI, não cabe uma defesa intransi-
gente dos estereótipos da família tradicio-
nal. Não fecho os olhos para a mudança da 
composição das atuais entidades familiares. 
Sei que para isso não há fórmulas fechadas, 
mas reputo a reinterpretação do conceito 
de família deve se pautar pelos inafastáveis 
princípios da igualdade e da dignidade da 
pessoa humana. É preciso sempre um olhar 
dotado de compaixão para trabalhar em 
todas as questões familiares.

Revista do Irpen-PR - Nos diversos 
itens do Provimento há a exigência de 
utilização de documento público para 
a comprovação de vontade das partes. 
Por que a opção pela utilização deste 
instrumento? Como avalia a atuação 
dos cartórios extrajudiciais brasileiros?
Ministra Nancy Andrighi - A atividade 
cartorial, perante à sociedade e ao Poder 
Público, garante segurança, publicidade e 
eficácia aos atos e negócios jurídicos. hoje, 
essa prestação de serviços se realiza como 
uma espécie ingerência do Estado nos 
negócios jurídicos celebrados no âmbito 
privado, haja vista sua importância ultra-
passar os limites da esfera dos meros inte-
resses individuais. Destaco que o notário e 
o registrador, no exercício diligente de sua 
função, assumem grande relevância como 
instrumento, avalizado pelo Estado, para a 
regulação das relações jurídicas formais e, 
com isso, prevenir a instauração de litígios 
– o que, de fato, acaba por desonerar o 
Poder Judiciário.

Revista do Irpen-PR - Atos de jurisdi-
ção voluntária como os oriundos da Lei 
1144/07 praticados em âmbito extra-
judicial são um sucesso perante o cida-
dão. O novo CPC traz novas atribuições, 
como a usucapião extrajudicial, protes-
to de pensão alimentícia e conciliação 
e mediação. Como vê esta tendência?
Ministra Nancy Andrighi - vejo como 
um caminho sem volta. Temos notícia de 
que casos de divórcios, inventários e sepa-
rações judiciais consensuais – todos resol-
vidos em cartórios – somaram um milhão 
de processos a menos no Judiciário desde 
2007. Além de beneficiar mais de 3 milhões 
de pessoas com procedimentos simplifica-

“A mediação e a conciliação são importantes instrumentos de pacificação social e, de certa forma, já 
se operam no âmbito das serventias extrajudiciais. Essa atuação de maneira institucionalizada depende, 
além da capacitação dos notários, de regulamentação específica”

“Destaco que o notário e o 
registrador, no exercício diligente 
de sua função, assumem grande 
relevância como instrumento, 
avalizado pelo Estado, para a 
regulação das relações jurídicas 
formais e, com isso, prevenir a 
instauração de litígios – o que, 
de fato, acaba por desonerar o 
Poder Judiciário”

dos, R$ 2,3 bilhões foram economizados 
pelo erário público ao se evitar o ingresso 
dessas ações em juízo. Esses números de-
monstram que a desjudicialização dos atos 
de jurisdição voluntária combinada com 
um sistema registral bem aplicado são fun-
damentais à consecução da harmonia so-
cial e do bem comum. O trato diferenciado 
dos atos de jurisdição voluntária por nossas 
serventias extrajudiciais é condição sine 
qua non para manter o sucesso do trabalho 
dos nossos legisladores, bem como atender 
as inquietações contínuas da sociedade de 
maneira eficiente.

Revista do Irpen-PR - No Estado de 
São Paulo a prática dos atos de media-
ção e conciliação pelos cartórios ex-
trajudiciais, embora prevista no novo 
CPC, segue suspensa por decisão limi-
nar do CNJ. Como vê esta situação?
Ministra Nancy Andrighi - A mediação 
e a conciliação são importantes instrumen-
tos de pacificação social e, de certa forma, 
já se operam no âmbito das serventias ex-
trajudiciais. Todavia, essa atuação de ma-
neira institucionalizada depende, além da 
capacitação dos notários e registradores, 
de regulamentação específica. O Conselho 
Nacional de Justiça já dispôs sobre a pro-
moção de ações de incentivo à autocom-
posição de litígios, instituindo a Política Ju-
diciária Nacional, por meio da Resolução n° 
125/2010, que prevê, por exemplo, a cria-
ção dos núcleos permanentes de métodos 
consensuais de solução de conflitos e dos 
centros judiciários de solução de conflitos 
e cidadania, e ainda discutirá a legalidade 
do Provimento n° 17/2013 da Corregedoria 
geral de Justiça de São Paulo, que se en-
contra suspenso por força de liminar.
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Sentença estrangeira de divórcio consensual 
já pode ser averbada diretamente em cartório 
de Registro Civil das Pessoas Naturais, sem a 
necessidade de homologação judicial do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ). A nova regra está 
no Provimento n. 53, de 16 de maio de 2016, 
editado pela corregedora nacional de Justiça, 
ministra Nancy Andrighi.

Com a decisão, a Corregedoria do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) regulamenta a 
averbação direta de sentença estrangeira de 
divórcio, atendendo à nova redação do artigo 
961, parágrafo 5º, do novo Código de Proces-
so Civil: “a sentença estrangeira de divórcio 
consensual produz efeitos no brasil, indepen-
dentemente de homologação pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ)”.

A averbação direta da sentença estrangeira 
de divórcio consensual não precisa de prévia 
manifestação de nenhuma autoridade judicial 
brasileira e dispensa a assistência de advogado 
ou defensor público. “Com esse Provimento 
procuramos, além de acolher as disposições do 
novo CPC, desburocratizar a vida do cidadão e 
uniformizar os procedimentos de averbação de 
sentença de divórcio consensual nas serventias 
extrajudiciais de todo o país”, avaliou a corre-
gedora Nancy Andrighi.

DIvóRCIO CONSENSuAL PuRO – A nova 
regra vale apenas para divórcio consensual 
simples ou puro, que consiste exclusivamente 
na dissolução do matrimônio. havendo dis-
posição sobre guarda de filhos, alimentos e/
ou partilha de bens – o que configura divórcio 
consensual qualificado –, continua sendo ne-
cessária a prévia homologação pelo STJ.

Para realizar a averbação direta o interessado 
deverá apresentar ao cartório de registro civil, 
junto ao assentamento do casamento, cópia 
integral da sentença estrangeira e a compro-
vação de seu trânsito em julgado, acompa-
nhadas de tradução oficial juramentada e de 
chancela consular.

Nesse mesmo ato é possível retomar o nome 
de solteiro. O interessado nessa alteração deve 
demonstrar a existência de disposição expressa 
nesse sentido na sentença estrangeira, exceto 
se a legislação do país de origem da senten-
ça permitir a retomada do nome ou se houver 
documento do registro civil estrangeiro já com 
a alteração.

Dispõe sobre a averbação direta por Oficial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais da sen-
tença estrangeira de divórcio consensual sim-
ples ou puro, no assento de casamento, in-
dependentemente de homologação judicial.

A CORREGEDORA NACIONAL DA JuSTI-
ÇA, MINISTRA NANCY ANDRIGHI, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 236 
da Constituição Federal de 1 988, no inciso 
XIv do art. 30 da lei 8.935, de 18 de no-
vembro de 1994, no § 5º do art. 961 da lei 
13.105/2015, no inciso X do art. 8º do Regi-
mento Interno do Conselho Nacional de Jus-
tiça, e no inciso XI do art. 3º do Regulamento 
geral da Corregedoria Nacio nal de Justiça;

CONSIDERANDO a atual redação do § 5º 
do art. 961 do CPC de que “a sentença es-
trangeira de divórcio consensual produz efei-
tos no brasil, independentemente de homo-
logação pelo Superior Tribunal de Justiça”;

CONSIDERANDO que conforme o dis pos-
to no § 1º do já citado art. 961 é passível de 
homologação a decisão judicial definitiva, 
bem como a decisão não judicial que, pela 
lei brasileira, teria natureza jurisdicional;

CONSIDERANDO a necessidade de uni-
formização em todo território nacional d 
a averbação da sentença estrangeira de 
divórcio consensual não homologada pelo 
Superior Tribunal de Justiça;

CONSIDERANDO a necessidade de inter-
pretação sistemática do disposto nos arts. 
960 a 965 do Código de Processo Civil 
com o disposto nos arts. 32 e 100 da lei n. 
6.015/1973, e no art. 10 do Código Civil;

divórcio consensual no exterior agora 
pode ser averbado direto no cartório
PROvIMENTO Nº 53 DISPõE SObRE A AvERbAçãO DIRETA POR OFICIAl DE REgISTRO CIvIl 
DAS PESSOAS NATURAIS DA SENTENçA ESTRANgEIRA DE DIvóRCIO CONSENSUAl SIMPlES OU 
PURO NO ASSENTO DE CASAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE hOMOlOgAçãO JUDICIAl

JURÍDICO

“Com esse Provimento 
procuramos, além de acolher 
as disposições do novo CPC, 
desburocratizar a vida do 
cidadão e uniformizar os 
procedimentos de averbação 
de sentença de divórcio 
consensual nas serventias 
extrajudiciais de todo o País”

Nancy Andrighi, 
Corregedora Nacional de Justiça

Provimento nº 53, de 16 de maio de 2016
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No dia 10 de maio foi publicada a lei Fe-
deral nº 13.286 que altera a redação do 
artigo 22 da lei 8.935/94, atribuindo res-
ponsabilidade civil subjetiva aos notários e 
registradores de todo o país.

A lei é fruto do PlC 44/2015, de autoria 
da deputada federal Erika Kokay (PT- DF), 
que determinou em seu texto que os re-
gistradores e notários são responsáveis 
civilmente pelos danos causados a tercei-
ros, pessoalmente, ou por seus substitutos, 
escreventes e funcionários autorizados. Ou 
seja, o poder executivo não mais responde-
rá pelos danos causados pelas serventias.

A partir da entrada em vigor da lei, os re-
gistradores e notários respondem com seu 

Dispõe sobre a responsabilidade civil de no-
tários e registradores, alterando o art. 22 da 
Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994.
 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
 
Faço saber que o Congresso Nacional de-
creta e eu sanciono a seguinte lei:
 
Art. 1o Esta lei altera a redação do art. 22 
da lei no 8.935, de 18 de novembro de 
1994, para dispor sobre a responsabilidade 
de tabeliães e registradores.
 
Art. 2o O art. 22 da lei no 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
 
“Art. 22. Os notários e oficiais de registro 
são civilmente responsáveis por todos os 

Lei Federal modifica conceito 
de responsabilidade civil 
dos registradores e notários
APROvADA lEI qUE ATRIbUI RESPONSAbIlIDADE CIvIl 
SUbJETIvA A REgISTRADORES E NOTáRIOS DE TODO O PAÍS

lEgISlAçãO

patrimônio pessoal a estes danos. No en-
tanto, para ser indenizada, a vítima tem de 
comprovar o dano causado pela serventia, 
seja por dolo ou culpa, o que configura a 
responsabilidade civil subjetiva do cartorá-
rio e não mais objetiva, como era conside-
rada anteriormente a esta lei.

Ainda segundo o texto da lei, se a ação 
que causar o dano for realizada por algum 
funcionário da serventia, os registradores 
terão assegurado o direito de regresso, 
caso seja provada a má fé do preposto.

A lei determina ainda que o prazo para 
a prescrição da ação contra as serventias 
é de três anos a contar da data do registro 
em cartório.

prejuízos que causarem a terceiros, por 
culpa ou dolo, pessoalmente, pelos subs-
titutos que designarem ou escreventes 
que autorizarem, assegurado o direito de 
regresso.
 
Parágrafo único. Prescreve em três anos a 
pretensão de reparação civil, contado o 
prazo da data de lavratura do ato regis-
tral ou notarial.” (NR)
 
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.
 

brasília, 10 de maio de 2016;
 
195o da Independência e 128o da República.
 

DILMA ROuSSEFF
Eugênio José Guilherme de Aragão

Lei Federal nº 13.286, de 10 de maio de 2016

RESOLvE:

Art. 1º A averbação direta no assento de 
casamento da sentença estrangeira de di-
vórcio consensual simples ou puro, bem 
como da decisão não judicial de divórcio, 
que pela lei brasileiratem natureza jurisdi-
cional, deverá ser realizada perante o Ofi-
cial de Registro Civil das Pessoas Naturais a 
partir de 18 de março de 2016.
§ 1º. A averbação direta de que trata o 
caput desse artigo independe de prévia ho-
mologação da sentença estrangeira pe lo 
Superior Tribunal de Justiça e/ou de prévia 
manifestação de qualquer outra autoridade 
judicial brasileira.
§ 2º. A averbação direta dispensa a assis-
tência de advogado ou defensor público.
§ 3º. A averbação da sentença estrangeira 
de divórcio consensual, que, além da disso-
lução do matrimônio, envolva disposição so-
bre guarda de filhos, alimentos e/ou partilha 
de bens - aqui denominado divórcio consen-
sual qualificado - dependerá de prévia ho-
mologação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Art. 2º Para averbação direta, o interessa-
do deverá apresentar, no Registro Civil de 
Pessoas Naturais junto ao assento de seu 
casamento, cópia integral da sentença es-
trangeira, bem como comprovação do trân-
sito em julgado, acompanhada de tradução 
oficial juramentada e de chancela consular.

Art. 3º havendo interesse em retomar o 
nome de solteiro, o interessado na averba-
ção direta deverá demonstrar a existência de 
disposição expressa na sentença estrangei-
ra, exceto quando a legislação estrangeira 
permitir a retomada, ouquando o interes-
sado comprovar,por documento do regis-
tro civil estrangeiro a alteração do nome.

Art. 4º Serão arquivados pelo Oficial de 
Registro Civil de Pessoas Naturais, em 
meio físico ou mídia digital segura, os do-
cumentos apresentados para a averbação 
da sentença estrangeira de divórcio, com 
referência do arquivamento à margem do 
respectivo assento.

Art. 5º Este Provimento não revoga as nor-
mas editadas pelas Corregedorias-gerais de 
Justiça, no que forem compatíveis.

Art. 6º As Corregedorias-gerais da Justiça 
deverão dar ciência desse Provimento aos 
Oficiais de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais dos seus Estados.

Art. 7º Este Provimento entrará em vigor 
na data de sua publicação.

brasília, 16 de maio de 2016.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça
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No dia 10 de maio, foi publicada a lei 
13.286/16, que modifica a responsabili-
dade civil dos notários e registradores no 
exercício de sua atividade típica, alterando 
pela segunda vez a redação do art. 22, da 
lei 8.935/1994. Trataremos desse tema, na 
coluna de hoje, em razão de sua atualida-
de e da extrema relevância que representa 
para a prática notarial e registral, pondo fim 
à discussão acerca da responsabilidade de 
tabeliães e registradores. A questão da res-
ponsabilidade civil por atos praticados por 
notários e registradores era controversa e 
durante muito tempo tem ocasionado dis-
cussões acirradas, sobretudo quanto à ne-
cessidade de demonstração da culpa dos su-

jeitos incumbidos do exercício da atividade 
eminentemente pública por delegação, nos 
termos do art. 236, da Constituição Federal.

Nesse contexto, surgiram diferentes cor-
rentes que buscavam explicar a natureza 
dessa responsabilidade. Em primeiro lugar, 
há o posicionamento majoritário dos acór-
dãos do Supremo Tribunal Federal, acom-
panhado por parte da doutrina, de que os 
tabeliães e oficiais de registro são funcio-
nários públicos, ainda que o exercício de 
seus serviços se dê em caráter privado, de 
modo que o Estado deve responder obje-
tivamente pelos danos causados por estes 
sujeitos aos usuários do serviço. Está em 
tramitação perante o STF o Recurso Extra-

vitor Frederico Kumpel é juiz de Direito em São Paulo e doutor em Direito pela uSP

A Lei 13.286/2016 e a responsabilidade 
subjetiva dos notários e registradores 
no exercício da atividade típica

OPINIãO

“Importante diferenciar, no 
entanto, dano decorrente do 
exercício de atividade típica 
de registro, que consiste em 
qualificar títulos, devolvê-los 
ou assentá-los; ou, no caso 
do tabelião, instrumentalizar a 
vontade das partes de modo 
a gerar eficácia, da atividade 
atípica, anexa ao serviço 
registral e notarial”
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1 Já havia sido alterado pela lei 13.137/2015.
 
2 S. S. venosa, Reponsabilidade Civil, 14a ed., São Pau-
lo, Atlas, 2014, pp. 302 ss.
 
3 “RECURSO EXTRAORDINáRIO. ADMINISTRATIvO. 
DANO MATERIAl. OMISSõES E ATOS DANOSOS DE 
TAbElIãES E REgISTRADORES. ATIvIDADE DElEgADA. 
ART. 236 DA CONSTITUIçãO DA REPÚblICA. RESPON-
SAbIlIDADE DO TAbElIãO E DO OFICIAl DE REgISTRO. 
RESPONSAbIlIDADE CIvIl DO ESTADO. CARáTER PRI-
MáRIO, SOlIDáRIO OU SUbSIDIáRIO DA RESPON-
SAbIlIDADE ESTATAl. RESPONSAbIlIDADE ObJETIvA 
OU SUbJETIvA. CONTROvÉRSIA. ART. 37, § 6º, DA 
CRFb/88. REPERCUSSãO gERAl RECONhECIDA”. (STF, 
RE n. 842.846-SC, rel. Min. luiz Fux, j. 6.11.2014).
 
4 Art. 22, lei n. 8.935/1994: “Os notários e oficiais de 
registro responderão pelos danos que eles e seus pre-
postos causem a terceiros, na prática dos atos próprios 
da serventia, assegurado aos primeiros o direito de re-
gresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”
 
5 S. Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 
11ª ed., São Paulo, Atlas, 2014, p. 307.
 
6 Art. 2º, §1º, da lei de Introdução às normas do Direito 
brasileiro: “Não se destinando à vigência temporária, a 
lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 
1º A lei posterior revoga a anterior quando expressa-
mente o declare, quando seja com ela incompatível ou 
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a 
lei anterior”.

Fonte: Migalhas

“Tratando-se, porém, de 
dano causado por atividades 
anexas à notarial e registral, 
muitas vezes criadas em 
razão de uma relação jurídica 
de consumo entre oficial e 
usuário, a responsabilidade será 
objetiva, nos termos do art. 
14, do Código de Defesa do 
Consumidor”

ordinário 842.846-SC, ao qual foi reputada 
repercussão geral, para se decidir acerca da 
responsabilidade civil do Estado em caso de 
serviços delegados, bem como da natureza 
da responsabilidade civil de notários e re-
gistradores (se objetiva ou subjetiva).

quanto à responsabilidade pessoal dos 
notários e registradores, havia duas corren-
tes centrais. A primeira apontava para res-
ponsabilidade objetiva com fundamento na 
redação e gramaticidade do art. 22, da lei 
8.935/1994, posteriormente alterada pela 
lei 13.137/2015. “Os notários e oficiais 
de registro, temporários ou permanentes, 
responderão pelos danos que eles e seus 
prepostos causem a terceiros, inclusive 
pelos relacionados a direitos e encargos 
trabalhistas, na prática de atos próprios da 
serventia, assegurado aos primeiros direito 
de regresso no caso de dolo ou culpa dos 
prepostos”. A redação permitia a interpre-
tação de que a responsabilidade dos ofi-
ciais de registro e tabeliães independia de 
aferição da culpa na contratação dos pre-
postos, bem como da negligência destes 
durante a prática dos atos.

Adotava a legislação, portanto, a teoria 
do risco, imputando ao titular responsabili-
zação objetiva e garantindo regressividade 
contra quaisquer dos seus serventuários 
apenas em caso de dolo (culpa lato sensu) 
ou culpa stricto sensu (leve ou levíssima).

A segunda corrente sustentava a incidên-
cia de responsabilidade pessoal subjetiva 
de notários e registradores, mediante uma 
interpretação contextual fulcrada principal-
mente no art. 38, da lei 9.492/1997, inter-
pretando-o analogamente aos oficiais de 
registro: “Os Tabeliães de Protesto de Títu-
los são civilmente responsáveis por todos os 
prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, 
pessoalmente, pelos substitutos que de-
signarem ou Escreventes que autorizarem, 
assegurado o direito de regresso”. Por ser 
a lei 9.492/97 superveniente, incidiria para 
todos os titulares de delegação, alteran-
do, portanto a teleologia da lei 8.935/94, 
cuja redação originária remonta 19946.

Crítica a essa corrente pode ser feita na 
medida em que, pelo fato de a lei 9.492/1997 
regular especialmente os Tabeliães de Pro-
testo de Títulos, o art. 22, da lei 8.935/94 
continuaria em vigor em relação aos oficiais 
de registro e demais tabeliães, porquanto 
não expressamente revogado pela lei pos-

terior, bem como não conflitante com suas 
disposições, no que tange os demais pres-
tadores de serviços notariais e registrais.

Com a nova redação dada ao art. 22 da 
lei 8.935/1994, pela lei 13.286/1, cessa-
se a polêmica quanto à responsabilidade 
pessoal do oficial de registro e notário, os 
quais responderão subjetivamente por da-
nos causados no exercício da atividade tí-
pica: “Os notários e oficiais de registro são 
civilmente responsáveis por todos os preju-
ízos que causarem a terceiros, por culpa ou 
dolo, pessoalmente, pelos substitutos que 
designarem ou escreventes que autoriza-
rem, assegurado o direito de regresso”.

Importante diferenciar, no entanto, dano 
decorrente do exercício de atividade típica 
de registro, que consiste em qualificar títu-
los, devolvê-los ou assentá-los; ou, no caso 
do tabelião, instrumentalizar a vontade das 
partes de modo a gerar eficácia, da ativida-
de atípica, anexa ao serviço registral e nota-
rial. Apenas em relação à primeira aplicam-
se as regras do art. 22, da lei 8.935/1994 
(responsabilidade subjetiva). Ocorrendo 
o dano em razão da relação de consumo 
criada entre os prestadores e o usuário 
(por exemplo, se o usuário escorrega e se 
machuca no interior do ofício), aplicam-se 
as regras de responsabilidade objetiva do 
Código de Defesa do Consumidor (diálogo 
das fontes).

Sem sombra de dúvida a lei gera um 
avanço, na medida em que proporciona a 
notários e registadores a possibilidade de 
ousarem mais na prática de seu ofício. O 
notário rompe o liame causal no exercício 
da atividade e, portanto, mitiga efeitos 
indenizatórios quando informa minuciosa-

mente os efeitos ao usuário, fazendo cons-
tar informações adicionais nas escrituras 
públicas. Já o registrador, para quebrar o 
nexo causal, pode qualificar negativamente 
o título, que resta submisso à duvida re-
gistral, ocasião em que a responsabilidade 
passa ao Estado.

Concluindo, a nova redação dada ao art. 
22, da lei 8.935/1994 põe fim à contro-
vérsia acerca da responsabilidade civil de 
notários e registradores por dano causado 
aos usuários na prática da atividade públi-
ca a eles delegada. Tratando-se, porém, 
de dano causado por atividades anexas à 
notarial e registral, muitas vezes criadas em 
razão de uma relação jurídica de consumo 
entre oficial e usuário, a responsabilidade 
será objetiva, nos termos do art. 14, do Có-
digo de Defesa do Consumidor.

O tema é bastante importante e contro-
verso, e merece ser esmiuçado em sede 
própria. Ademais, a questão da responsabi-
lidade subsidiária ou solidária do Estado por 
esses danos também deverá ser analisada 
em artigo próprio, porquanto complexa e 
controversa, lembrando-se que a questão 
será decidida em breve pelo Supremo Tribu-
nal Federal, nos autos da Repercussão geral 
em Recurso Extraordinário 842.846-SC.
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As escrituras públicas de relacionamentos 
entre mais de duas pessoas, as chamadas 
uniões poliafetivas, estão sendo estudadas 
pela Corregedoria Nacional de Justiça, que 
recebeu representação da Associação de 
Direito de Família e das Sucessões (ADFAS) 
e liminarmente, solicitou a proibição de la-
vraturas de escrituras públicas de reconheci-
mento de uniões poliafetivas pelos cartórios 
de notas de todo o país. No mérito, pede a 
regulamentação da matéria.

Para analisar o caso, a corregedora na-
cional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, 
instaurou um Pedido de Providências. Ela 
negou a liminar, mas sugeriu aos cartórios 
que aguardem a conclusão deste estudo 
para lavrar novas escrituras declaratórias de 
uniões poliafetivas.

“Essa é apenas uma sugestão aos tabelio-
natos, como medida de prudência, até que 
se discuta com profundidade esse tema tão 
complexo que extrapola os interesses das 
pessoas envolvidas na relação afetiva”, pon-
derou a ministra Nancy Andrighi, que escla-
receu que não se trata de uma proibição.

A representação foi feita à Corregedoria 
com base em notícias divulgadas na impren-
sa sobre a lavratura de escrituras públicas de 
uniões entre um homem e duas mulheres 
em um caso, e entre três homens e duas 
mulheres em outro. Para a ADFAS, essas uni-
ões são inconstitucionais.

“Essa expressão ‘relação poliafetiva’ é en-
godo. Deturpa esse tipo de relação, que é 
poligamia. A união estável e o casamento 
são monogâmicos. Se eles se reconhecem 
como família, o problema é deles, mas não 

podem se intitular como tal. O Direito não 
admite família poligâmica. A Constituição 
proíbe este tipo de relação”, explica a ad-
vogada Regina beatriz Tavares da Silva, que 
preside a ADFAS.

O advogado Rodrigo da Cunha Pereira, 
presidente do Instituro brasileiro de Direito de 
Família (IbDfam), critica a medida. “É um re-
trocesso. É continuar repetindo injustiças his-
tóricas no direito de família. você pode não 
gostar de relações poliafetivas, mas tem de 
proteger quem gosta. O Estado não tem de 
entrar na esfera privada das pessoas. Impor-
tante lembrar que até a Constituição de 1988 
a união estável não era reconhecida e os fi-

Corregedoria nacional de Justiça analisa 
regulamentação do registro de uniões poliafetivas

óRgãO PEDE àS CORREgEDORIAS ESTADUAIS qUE 
CARTóRIOS SUSPENDAM lAvRATURA DOS ATOS 

JURÍDICO

“Essa é apenas uma sugestão 
aos tabelionatos, como medida 
de prudência, até que se discuta 
com profundidade esse tema 
tão complexo que extrapola 
os interesses das pessoas 
envolvidas na relação afetiva”

Nancy Andrighi, 
corregedora nacional de Justiça

lhos havidos fora do casamento não podiam 
ser registrados porque eram considerados 
ilegítimos. É o que querem fazer agora com 
as relações poliafetivas: elas existem, mas 
fingem que não existem”, critica o advogado

Nancy Andrighi explicou que as uniões 
poliafetivas adentram em áreas do Direito, 
inclusive de terceiros, que precisam ser pro-
fundamente debatidas, como repercussão 
no Direito Sucessório, Previdenciário e de Fa-
mília – em especial na questão do pátrio po-
der, entre outros. A intenção da corregedora 
é promover audiências públicas no Conselho 
Nacional de Justiça para ouvir a sociedade e 
entidades ligadas ao tema.
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Foi realizado no dia 20 de junho a eleição e o 
jantar de posse da chapa diretiva do Instituto 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do Esta-
do do Paraná (Irpen-PR),eleita  para o triênio 
de 2016/2019. Arion Toledo Cavalheiro Jú-
nior, Oficial de Registro Civil de Francisco bel-
trão (PR) foi reeleito presidente da entidade.

A diretoria para os próximos três anos tam-
bém contará com a vice-presidência de Eli-
sabete Regina vedovatto e Claudio Roberto 
bley Carneiro.

Na mesma ocasião também aconteceu 
uma reunião entre os líderes da entidade do 
Paraná e a Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do brasil (Arpen-bR), repre-
sentada pelo seu presidente, Calixto Wenzel

O encontro tratou de assuntos como: Inte-
gração da Central de Informação do Registro 
Civil (CRC) e projetos relacionados, Projeto de 
lei 1775/15, Decreto 8777, Sistema Nacio-
nal de Informações do Registro Civil (Sirc) e 
o XXII Congresso Nacional do Registro Civil 
(CONARCI).

Arion toledo Cavalheiro Júnior 
é reeleito presidente do irpen-Pr

OFICIAl DE REgISTRO CIvIl DE FRANCISCO bElTRãO 
É REElEITO PARA O TRIêNIO 2016-2019

INSTITUCIONAl 

PRESIDENTE:  Arion Toledo Cavalheiro Junior
1º vICE-PRESIDENTE: Elisabete Regina vedovatto
2º vICE-PRESIDENTE: Claudio Roberto bley Carneiro
1º SECRETÁRIO: Karen lúcia Cordeiro Andersen
2º SECRETÁRIO: Cintia Scheid
1º TESOuREIRO: Sergio Pazzotti laurindo
2º TESOuREIRO: Maria Regina Pereira boeira 

CONSELHO SuPERIOR
Dante Ramos Júnior
Ricardo Augusto de leão
Robert Jonczyk 

CONSELHO FISCAL
MEMBROS TITuLARES

gisselau Rogério Fernandes
Adilson Taborda
Eduardo de Souza Marque Pires
SuPLENTE: Cid Rocha Júnior

DIRETORES TÉCNICOS
DIRETOR PARA ASSuNTOS ACADêMICOS: 

Cintia Scheid
DIRETOR PARA ASSuNTOS JuRÍDICOS: 

Evandro Carlos gomes
DIRETORA PARA ASSuNTOS POLÍTICOS: 

Maria Regina Pereira boeira  

DIRETORES REGIONAIS
gisselau Rogério Fernandes
Elaine Magalhaes Souza vasconcellos
Alessandro Augusto de Araujo
José Antonio Ortega Ruiz
gracia Krainski Pinto
Danielle Mialski vilas boas vicente
Marcos Pascolat

Veja como ficou a diretoria do Irpen-PR:

Evento também foi marcado por reunião da Arpen-Brasil, 
que debateu temas atuais do Registro Civil brasileiro

Jantar de posse da nova diretoria do Irpen-PR eleita 
para o triênio 2016-2019
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seminário marca integração nacional 
do registro Civil do Paraná
CERTIDõES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E óbITO DE OUTROS 10 ESTADOS 
Já PODEM SER EXPEDIDAS POR TODOS OS CARTóRIOS DE REgISTRO CIvIl DO ESTADO

CAPA

Curitiba (PR) – Desde o mês de abril o Es-
tado do Paraná está integrado à Central de 
Informações do Registro Civil (CRC) e todos 
os Cartórios do Estado já podem solicitar e 
emitir certidões de nascimento, casamento 
e óbito de outros 10 Estados da Federação 
por meio da Central de Informações do Re-
gistro Civil (CRC) que interliga os Estados de 
Santa Catarina, São Paulo, Mato grosso do 
Sul, goiás, Distrito Federal, Acre, Amapá, 
Piauí, Pernambuco e Espírito Santo, totali-
zando 2.821 cartórios.

A implantação do sistema de transmis-
são eletrônica de certidões de nascimento, 
casamento e óbito atende à regulamenta-
ção de Provimento nacional do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e faz parte do 
projeto de interligação nacional do Regis-
tro Civil que, entre outros módulos, permi-
tiu a emissão do CPF já no registro de nas-
cimento dos recém-nascidos, totalizando 

quase 400 mil emissões desde dezembro 
de 2015.

Segundo disposto no Provimento nº 46 
da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão 
vinculado ao Conselho Nacional da Justiça 
(CNJ), a previsão é que até o mês de junho 

todos os Estados brasileiros estejam inte-
grados ao sistema eletrônico de emissão 
de certidões de nascimento, casamento e 
óbito.

Para marcar este importante passo no 
Registro Civil paranaense e brasileiro, mais 
de 100 pessoas participaram em Curitiba 
do Seminário de Treinamento Intensivo de 
Transmissão Eletrônica. 

São 
Paulo

Acre

Distrito 
Federal

Espírito 
Santo

Mato Grosso 
do Sul

Pernambuco

Piauí

Amapá

Santa 
Catarina

Goiás

Paraná
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Estiveram presentes na solenidade o 
presidente do Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen-PR), Arion Toledo Cavalheiro Júnior; 
o vice-presidente da instituição Ricardo Au-
gusto de leão; o presidente da Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais do 
brasil (Arpen-brasil), Calixto Wenzel; e o 
vice-presidente da Associação dos Registra-
dores de Pessoas Naturais do Estado de São 
Paulo (Arpen-SP), luis Carlos vendramin Jú-
nior. O presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJ-PR), desembargador 
Paulo Roberto vasconcelos, também pres-
tigiou o evento.

Para o presidente do TJ-PR, “o Irpen-PR 
está de parabéns, pois esse processo de in-
terligar todos os cartórios do brasil no Regis-

tro Civil é significativo, traz mais confiança 
e celeridade na prestação de serviço à po-
pulação”, disse. “O Tribunal, por exemplo, 
também está avançando muito nesta área 
de informática e quando vemos a evolução 
dos cartórios ficamos felizes, pois o Paraná 
hoje é uma referência nacional neste sen-
tido”, complementou o desembargador.

O presidente do Irpen-PR iniciou o Semi-

“há anos nosso sonho era a 
transmissão eletrônica, muitos 
foram os avanços internos nos 
cartórios e tínhamos que dar 
avanços também à população. 
Temos o dever de atender bem”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

“A maneira que estávamos 
acostumados a prestar os 
nossos serviços não cabe mais 
na sociedade atual, portanto 
temos que deixar o medo 
de lado e assumir nossas 
responsabilidades à frente deste 
processo”

Luis Carlos vendramin Júnior, 
vice-presidente da Arpen-SP

Os presidentes do Irpen, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, da Arpen-Brasil, Calixto Wenzel, 
e os vice-presidentes do Irpen, Ricardo Augusto de Leão, e da Arpen-SP, Luis Carlos ven-
dramin Júnior, durante evento de lançamento em Curitiba

O vice-presidente Luis Carlos vendramin Junior, o suporte da CRC, Humberto Briones, 
o desembargador Paulo Roberto vasconcelos, presidente do TJ-PR, durante evento de 
lançamento da integração nacional do Registro Civil do Paraná

nário dando as boas-vindas aos presentes 
“à era digital”. “há anos nosso sonho era 
a transmissão eletrônica, muitos foram os 
avanços internos nos cartórios e tínhamos 
que dar avanços também à população. Te-
mos o dever de atender bem”.

Calixto Wenzel, presidente da associação 
nacional, destacou que “está prometido 
que os Estados que possuem centrais pró-
prias iniciem a transmissão de certidões”, 
afirmou. “Temos muito trabalho pela fren-
te. Em junho encerra-se o prazo do provi-
mento para que o brasil inteiro esteja inter-
ligado”, disse.
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Já luis Carlos vendramin Júnior apontou 
que “o registro eletrônico depende apenas 
de nós, por isso são importantes essas ini-
ciativas, pois temos que atingir todos os 
Estados”. “Meu sonho é que o usuário vá 
até o cartório e faça qualquer serviço, de 
qualquer especialidade, preservando toda a 
atividade”, acrescentou.

vendramin ainda ressaltou que “a manei-
ra que estávamos acostumados a prestar 
os nossos serviços não cabe mais na so-
ciedade atual, portanto temos que deixar 
o medo de lado e assumir nossas respon-
sabilidades à frente deste processo”. Para 
Ricardo Augusto de leão, “não podemos 
ser o cartório mais eficiente dos anos 90, 
temos que ser o mais eficiente de 2016 e 
pensando em 2020”.

SEMINÁRIO DE TREINAMENTO
No treinamento foram tratados os seguintes 
assuntos: Transmissão Eletrônica Estadual, 

Público participante do lançamento oficial da Central de Informações do Registro Civil no Paraná

Registradores civis ao lado do presidente do TJ-PR que prestigiou o lançamento oficial da 
interligação nacional do Registro Civil paranaense
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“Temos muito trabalho pela 
frente. Em junho encerra-se 
o prazo do provimento para 
que o brasil inteiro esteja 
interligado”

Calixto Wenzel, 
presidente da Arpen-Brasil

“O Irpen-PR está de parabéns, 
pois esse processo de interligar 
todos os cartórios do brasil no 
Registro Civil é significativo, 
traz mais confiança e celeridade 
na prestação de serviço à 
população”

Paulo Roberto vasconcelos, 
presidente do TJ-PR

Emissão de certidões 
interestaduais é 
destaque no 
site do TJ-PR

O presidente do TJ-PR, que participou do evento, destacou que “o Irpen-PR está de 
parabéns, pois esse processo de interligar todos os cartórios do brasil no Registro Civil 
é significativo, traz mais confiança e celeridade na prestação de serviço à população”.

com o presidente do Irpen-PR e Márcio Ni-
gro, responsável técnico da Central do Pa-
raná; Transmissão Eletrônica Interestadual, 
com o vice-presidente da Arpen-SP e hum-
berto briones de Souza, responsável técnico 
da Central de Registro Civil (CRC); e a inser-
ção do CPF no registro de nascimento, com 
o presidente do Irpen-PR, o vice-presidente 
paulista e o responsável técnico pela CRC.

Foi explicado o passo-a-passo dos proce-
dimentos, respondidas dúvidas e debatidas 
algumas questões mais complexas.

Sobre a emissão do CPF, vendramin 
apontou que “daqui cinco anos ninguém 
mais vai lembrar como era emitido o CPF 
fora do Registro Civil”. Outro ponto des-
tacado pelo vice-presidente da Arpen-SP 
foi a comunicação entre cartórios. “As co-
municações enviadas via sistema trazem 
mais celeridade e uma grande economia às 

serventias. Em São Paulo por exemplo são 
feitas aproximadamente 500 milhões de 
comunicações por ano. Calculem o quanto 
economizamos de Correios”, disse.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior finalizou 
o treinamento destacando que “fazer do 
Registro Civil o verdadeiro balcão da cida-
dania é nossa maior ideia e finalidade”.

Imprensa paranaense cobriu o lançamento da interligação nacional do Registro Civil

OPINIõES
Karen lúcia Cordeiro Andersen, registra-
dora em Pinhais (PR) e vice-presidente do 
Irpen-PR, destacou que a novidade será 
divisora de águas. “haverá o Registro Civil 
anterior e o posterior a esta data”, disse. 
“Temos que aplaudir todas as pessoas que 
se esforçaram para conseguir essa vitória 
para o brasil”, concluiu a registradora.

A registradora civil de Colombo (PR) e 
diretora do Irpen-PR, Elizabete Regina ve-
dovatto, acredita que “este é o trabalho 
mais importante que conseguimos realizar, 
principalmente porque o meu sonho des-
de que me tornei registradora civil sempre 
foi a pessoa entrar no meu cartório, dizer 
o que precisa e eu conseguir ajudar, sem 
precisar encaminhá-la para outro lugar”.

O início da emissão de certi-
dões interestaduais de nasci-
mento, casamento e óbito e 
o Seminário de Treinamento 
Intensivo de Transmissão 
Eletrônica promovido pelo 
Instituto do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen-PR) foram 
destaque na página principal 
do site do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJ-PR).
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No dia 9 de abril foi a vez da cidade de 
Maringá receber o Seminário Intensivo 
de Transmissão Eletrônica. O evento 
acompanhado por registradores civis da 
região noroeste do Estado tratou da trans- 
missão eletrônica estadual, apresentada 
por Rodrigo Santos lemberg, supervisor 
do departamento de tecnologia do Irpen 
e do Funarpen, que pode ser feita no sis-
tema E- certidões ou por meio da Ansata, 
em casos de cartórios que utilizam um sis-
tema exter- no de gestão. Em ambos os 
casos, o cartório acervo e o cartório soli-
citante devem utilizar o certificado digital 
para garantir a segurança no processo de 
transferência das informações. Também 
falou-se sobre a transmissão eletrônica in-
terestadual e a inserção do CPF no assento 
de nascimento.
 

LEI BRASILEIRA DE INCLuSãO
O professor Christiano Cassettari falou sobre 
os impactos e riscos do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (lei 13.346/2015) que en-
trou em vigor no início do ano, tratando es-
pecificamente da interdição e do casamento 
civil de pessoas portadoras de deficiência. 

A acessibilidade aos deficientes físicos, 
enquanto antes era solicitada mediante de-
creto, hoje está prevista como crime penal 
em casos de não cumprimento. Além disso, 
o Estatuto traz atenção às ações que exigem 
plena capacidade civil e que, em certos ca-
sos, trazem riscos à vida pessoal do pratican-
te.

No que tange a questão de capacidade, 
Cassettari falou sobre a igualdade entre as 
pessoas portadoras de deficiência intelec-
tual e física.  “Será que não confundiram 
discriminação com proteção? Em nome da 

OS MESES DE AbRIl E MAIO 
FORAM FRUTÍFEROS EM 
TERMOS DE CAPACITAçãO 
PARA OS REgISTRADORES 
CIvIS PARANAENSES. AlÉM 
DO EvENTO EM CURITIbA, 
qUE MARCOU O INÍCIO DA 
INTERlIgAçãO NACIONAl DOS 
CARTóRIOS PARANAENSES vIA 
CENTRAl DE INFORMAçõES 
DO REgISTRO CIvIl, FORAM 
REAlIzADOS OUTROS CINCO 
SEMINáRIOS DE TRANSMISSãO 
ElETRôNICA, PERCORRENDO 
AS PRINCIPAIS REgIõES DO 
ESTADO DO PARANá.

vEJA COMO FORAM OS 
EvENTOS:

CAPA

Maringá recebe a 6ª edição 
do Seminário de Transmissão Eletrônica
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londrina: 4ª edição do Seminário de Transmissão Eletrônica

A cidade de londrina recebeu no dia 7 de abril a 4ª edição do Seminário 
de Transmissão Eletrônica. Arion Toledo Cavalheiro Junior, presidente do 
Irpen, reforçou junto aos presentes que os registradores que participaram 
dos seminários anteriores já esclareceram as dúvidas e estão utilizando o 
sistema em seu cartório. “Já estamos vendo a integração entre cartórios, 
e até estados, e para contribuir com a agilidade no atendimento é impor-
tante que haja a comunicação entre os oficiais e que eles priorizem essas 
solicitações”. Eduardo Marques de Souza Pires, Oficial do 1º Registro de 
londrina e 6º Tabelionato de Notas, relatou que os avanços tecnológicos 
previstos para os próximos anos já estão acontecendo e se integrando às 
atividades de registro. “A princípio a estrutura de alguns cartórios pode 
não estar muito preparada, mas com o tempo percebemos que a ade-
quação contribui com a melhora do atendimento do cartório e, principal-
mente, com a satisfação do usuário”, finaliza o registrador. 

inclusão, retirou-se um manto protetivo de 
segurança jurídica”, reflete o professor.

Embora o casamento esteja relacionado 
ao âmbito afetivo e patrimonial, os artigos 
84 e 85 previstos no Estatuto do Deficiente 
dão vazão para que o deficiente assegurado 
por lei opte pelo casamento, independente 
de sua capacidade civil plena.
 
EXCELêNCIA NO ATENDIMENTO 
E O TRABALHO EM EQuIPE  
O professor gilberto Cavachiolli trouxe um 
debate sobre a revolução disponibilizada 
pelos serviços prestados por produtos e pes-
soas influenciadas pela tecnologia. Com o 
passar do tempo, estes precisam adaptar-se 
para continuar atendendo às necessidades 
dos usuários e é neste momento que estão 
as atividades dos cartórios.

Para isso, o treinamento foi voltado em 

apresentar um modo de conquistar satisfa-
ção junto aos clientes e melhorar o clima 
organizacional, por meio de ações que con-
figurem ‘importância’ aos membros dos dois 
lados.
 
LEGALIzAÇãO DE 
DOCuMENTOS ESTRANGEIROS
Carla Kantek, pesquisadora de Registro Civil, 
apresentou a Apostila de haia que permitirá 
a gestão dos documentos estrangeiros no 
brasil delimitada pela Convenção sobre a Eli-
minação da Exigência de legalização de Do-
cumentos Públicos Estrangeiros que entrará 
em vigor em 14 de agosto de 2016, caso a 
adesão do brasil seja aceita. Ela abrange os 
documentos públicos provenientes de au-
toridade ou agente público vinculado à ju-
risdição do Estado, delimitando quais ações 
devem ser tidas pelos cartórios. 
 

REPRODuÇãO ASSISTIDA
Fernando Abreu Costa Júnior, assessor jurídi-
co do Irpen, tratou da reprodução assistida 
recentemente aprovada pela Corregedoria 
geral da Justiça por meio do Provimento 
52/2016. Até então os companheiros que 
resolviam ter filhos por técnica de reprodu-
ção assistida, como a fertilização in vitro, 
precisavam de uma decisão judicial para efe-
tivar o registro da criança.

Após a efetivação deste Provimento, se 
os pais, heteroafetivos ou homoafetivos, 
forem casados ou conviverem em união 
estável, basta comparecer em cartório para 
fazer o registro. Em casos de gestação por 
substituição, o conhecimento de ascendên-
cia biológica não influenciará na relação de 
parentesco entre o doador ou doadora e 
a pessoa gerada por meio de reprodução 
assistida.
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Santo Antônio da Platina: 
7º edição do Seminário de Transmissão Eletrônica

A 7ª edição do Seminário Intensivo 
de Transmissão Eletrônica foi realizada 
na cidade de Santo Antônio da Platina, re-
gião do Norte Pioneiro do Estado, reunindo 
aproximadamente 30 pessoas para acom-
panhar as apresentações sobre a emissão 
de certidões de nascimento, casamento e 
óbito estadual e interestadual, a inserção 
do CPF no registro de nascimento e o envio 
de dados ao Sistema de Informações do Re-
gistro Civil (SIRC) do governo Federal. Da-
nielle Mialski vilas bôas vicente, Oficiala do 
Registro Civil de Santo Antônio da Platina, 
apontou a importância da realização dos 
seminários regionais. “No interior é mais 
difícil de tirarmos nossas dúvidas, por isso 
essas reuniões descentralizadas são impor-
tantes, tanto entre colegas quanto com os 
técnicos”, disse. Já a A Oficiala de Ribeirão 
Claro, Rosilei Mareca Rodrigues de Oliveira, 
concorda. “É um modo de poupar tempo 
do usuário, que é importante nos dias de 
hoje, já que com a correria que vivemos, 
tudo é feito via internet”, disse.

O Instituto dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) 
e o Fundo de Apoio ao Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Fu-
narpenPR) promoveram no dia 8 de abril 
a quinta edição do Seminário de Trans-
missão Eletrônica voltado aos registrado-
res civis de Umuarama. Arion Toledo Cava-
lheiro Junior, presidente do Irpen, reforçou 
a evolução dos cartórios frente aos desafios 
superados pela tecnologia. “Conseguirmos 
alterar um processo que antes demorava 
semanas para um período de cinco dias é 
um grande aperfeiçoamento. Por isso, é 
importante que estes pedidos sejam vistos 
pelos cartórios acervo como uma priori-
dade”. Esse progresso é visto como uma 
oportunidade também para os registrado-
res de cartórios pequenos. Esse é o caso de 
José batista gregório, Oficial do Registro 

Umuarama: 5º edição do Seminário de Transmissão Eletrônica



19

A 8ª edição do Seminário Intensivo de Trans-
missão Eletrônica foi realizada na cidade de 
Ponta grossa. Foram debatidas a emissão 
de certidões de nascimento, casamento e 
óbito estadual e interestadual, a inserção do 
CPF no registro de nascimento e o envio de 
dados ao Sistema de Informações do Regis-
tro Civil (SIRC) do governo Federal. Robert 
Jonczyk, presidente do Funarpen-PR e da As-
sociação dos Notários e Registradores do Pa-
raná (Anoreg-PR), destacou que a transmis-
são eletrônica de certidões “traz melhorias 
no serviço e reconhecimento da população 
e das instituições como Tribunal de Justiça 
e governo”, destacou. “Estamos falando 
de certidão física, mas já temos que estar 
de olho na 100% digital”, apontou. álvaro 
Sady de brito, registrador civil em Ortiguei-
ra (PR), avaliou positivamente o Seminário. 
“É muito importante para sanar as dúvidas 
e também para treinamento dos funcioná-
rios, porque com a aplicação desse sistema 
teremos agilidade e mais segurança quanto 
à solicitação de certidões”, completou.

Ponta grossa: 
8º edição do Seminário de Transmissão Eletrônica

Distrital de Santa Mônica, que acredita no desenvolvimento da atividade por meio da tecnologia. “Embora meu cartório ainda não seja com-
pletamente informatizado, estamos incluindo o uso de computadores para o preenchimento do SIRC. A vontade de seguir adiante é grande 
e nossa colaboração com o envio de certidões para outros cartórios por meio do sistema pode ser um meio de conquista-la“, conta o oficial.
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Decreto nº 8.727, 
de 28 de abril de 2016

Dispõe sobre o uso do nome social e o 
reconhecimento da identidade de gêne-
ro de pessoas travestis e transexuais no 
âmbito da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso vI, alínea “a”, da Constitui-
ção, e tendo em vista o disposto no art. 1º, 
caput, inciso III, no art. 3º, caput, inciso Iv; 
e no art. 5º, caput, da Constituição,

Decreta:

Art. 1o  Este Decreto dispõe sobre o uso 
do nome social e o reconhecimento da 
identidade de gênero de pessoas travestis 
ou transexuais no âmbito da administração 
pública federal direta, autárquica e funda-
cional.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, 
considera-se:
I - nome social - designação pela qual a 
pessoa travesti ou transexual se identifica e 
é socialmente reconhecida; e
II - identidade de gênero - dimensão da 
identidade de uma pessoa que diz respeito 

à forma como se relaciona com as repre-
sentações de masculinidade e feminilidade 
e como isso se traduz em sua prática social, 
sem guardar relação necessária com o sexo 
atribuído no nascimento.

Art. 2o  Os órgãos e as entidades da admi-
nistração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, em seus atos e procedimentos, 
deverão adotar o nome social da pessoa tra-
vesti ou transexual, de acordo com seu re-
querimento e com o disposto neste Decreto.
Parágrafo único. É vedado o uso de expres-
sões pejorativas e discriminatórias para re-
ferir-se a pessoas travestis ou transexuais.

Art. 3o  Os registros dos sistemas de in-
formação, de cadastros, de programas, de 
serviços, de fichas, de formulários, de pron-
tuários e congêneres dos órgãos e das enti-
dades da administração pública federal dire-
ta, autárquica e fundacional deverão conter 
o campo “nome social” em destaque, acom-
panhado do nome civil, que será utilizado 
apenas para fins administrativos internos. 

Art. 4o  Constará nos documentos oficiais 
o nome social da pessoa travesti ou tran-
sexual, se requerido expressamente pelo 
interessado, acompanhado do nome civil.

Art. 5o  O órgão ou a entidade da adminis-

decreto nº 8.727/2016 dispõe sobre o uso 
do nome social para travestis e transexuais
NORMA DISPõE SObRE O USO DO NOME SOCIAl E O RECONhECIMENTO 
DA IDENTIDADE DE gêNERO DE PESSOAS TRAvESTIS E TRANSEXUAIS 
E AbRANgE A ADMINISTRAçãO PÚblICA FEDERAl

lEgISlAçãO

tração pública federal direta, autárquica e 
fundacional poderá empregar o nome civil 
da pessoa travesti ou transexual, acompa-
nhado do nome social, apenas quando es-
tritamente necessário ao atendimento do 
interesse público e à salvaguarda de direi-
tos de terceiros.

Art. 6o  A pessoa travesti ou transexual po-
derá requerer, a qualquer tempo, a inclusão 
de seu nome social em documentos oficiais 
e nos registros dos sistemas de informação, 
de cadastros, de programas, de serviços, 
de fichas, de formulários, de prontuários e 
congêneres dos órgãos e das entidades da 
administração pública federal direta, autár-
quica e fundacional.

Art. 7o  Este Decreto entra em vigor:
I - um ano após a data de sua publicação, 
quanto ao art. 3o; e
II - na data de sua publicação, quanto aos 
demais dispositivos.

brasília, 28 de abril de 2016; 
195º da Independência e 128º da República.

DILMA ROuSSEFF
Nilma lino gomes

Este texto não substitui o publicado no 
DOU de 29.4.2016  

Fonte: D.O.U.
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Decreto FEDERAL nº 8.742, 
de 04.05.2016 – D.O.u.: 05.05.2016.

Dispõe sobre os atos notariais e de regis-
tro civil do serviço consular brasileiro e da 
dispensa de legalização no Brasil das assi-
naturas e atos emanados das autoridades 
consulares brasileiras.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso vI, “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º São consideradas válidas as cópias 
dos atos notariais e de registro civil escritu-
rados nos livros do serviço consular brasilei-
ro, quando a elas estiver aposta a etique-
ta ou a folha de segurança da repartição 
consular emitente, que leva o nome e a 
assinatura da autoridade consular brasileira 
responsável.
§ 1º As assinaturas originais das autorida-
des consulares brasileiras têm validade em 
todo o território nacional, ficando dispen-
sada sua legalização.
§ 2º São considerados autoridades consula-
res brasileiras os servidores do Serviço Exterior 
brasileiro no exercício dos seguintes cargos:

I – Cônsul-geral;
II – Cônsul-geral Adjunto;
III – Cônsul;
Iv – Cônsul-Adjunto;
v – vice-Cônsul; e
vI – Encarregados de Negócios, Encarrega-
dos dos Arquivos das Embaixadas, Encarre-
gados de Consulados-gerais, Encarregados 
de vice-Consulados, Chefes de Setor Con-
sular das Embaixadas, Terceiros, Segun-
dos e Primeiros Secretários, Conselheiros, 
Ministros- Conselheiros e Embaixadores, 
quando no exercício de função consular 
em Missões Diplomáticas ou Representa-
ções Consulares.

Art. 2º Em caso de dúvidas quanto à au-
tenticidade ou validade dos atos emitidos 
pelas autoridades consulares brasileiras 
supracitadas, as consultas poderão ser diri-
gidas diretamente aos Consulados e às Em-
baixadas brasileiras que escrituraram esses 
atos em seus livros.

Art. 3º As etiquetas e as folhas de segu-
rança emitidas pelas repartições consulares 
poderão trazer o nome e o cargo da au-
toridade consular brasileira responsável por 
sua emissão com ou sem a sua assinatura, 

decreto Federal dispões sobre 
atos do serviço consular brasileiro
DISPõE SObRE OS ATOS NOTARIAIS E DE REgISTRO CIvIl DO SERvIçO CONSUlAR 
bRASIlEIRO E DA DISPENSA DE lEgAlIzAçãO NO bRASIl DAS ASSINATURAS 
E ATOS EMANADOS DAS AUTORIDADES CONSUlARES bRASIlEIRAS

lEgISlAçãO

sempre que a autenticidade e a validade do 
documento possam ser comprovadas ele-
tronicamente.

Art. 4º Ficam dispensados de legalização 
consular, para terem efeito no brasil, os 
documentos expedidos por autoridades es-
trangeiras encaminhados por via diplomáti-
ca ao governo brasileiro.

Art. 5º Ficam igualmente dispensados de 
legalização consular os documentos expe-
didos por países com os quais a República 
Federativa do brasil tenha firmado acordos 
bilaterais ou multilaterais de simplificação 
ou dispensa do processo de legalização de 
documentos.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 7º Fica revogado o Decreto nº 84.451, 
31 de janeiro de 1980.

Brasília, 4 de maio de 2016; 
195º da Independência e 128º da República.

DILMA ROuSSEFF
Eugênio José Guilherme de Aragão

Mauro Luiz Iecker vieira
valdir Moysés Simão
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Entre os dias 30 de março e 1 de abril, o 
Instituto de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais do Estado do Paraná (Irpen-PR) realizou 
342 casamentos na região Centro-Oeste 
do Estado, em cerimônias coletivas ocor-
ridas em seis cidades: Ortigueira, Imbaú, 
Jaguariaíva, Ibaiti, ventania e Tibagi.

O Dia do Sim faz parte do projeto Irpen 
na Comunidade, promovido pela entidade 
em parceria com o Fundo de Apoio ao Re-
gistro Civil de Pessoas Naturais (Funarpen). 
O projeto, que completou um ano em ou-
tubro de 2015, já oficializou mais de 3 mil 
uniões em diferentes regiões do Estado.

Para o presidente do Irpen-PR, Arion To-
ledo Cavalheiro Júnior, o projeto oficializa 
uniões de casais que em grande parte já 
vivem juntos. “Portanto é o dia do segundo 
‘sim’ da vida dos casais, pois o primeiro foi 
quando foram morar juntos, e o Dia do Sim 
é a confirmação desse amor”, diz.

Nas cerimônias, o Irpen-PR homenageia 
os Oficiais locais, presenteando-os com 
uma camiseta do Dia do Sim e agradecen-
do a disposição em receber o projeto em 
sua cidade. Arion destaca que “o primeiro 
‘sim’ do Irpen na Comunidade é o Oficial 
que diz, aceitando levar o projeto à popu-
lação de seu município”.

Em seus discursos aos noivos o presidente 
do Irpen também fala sobre a importância 
do respeito às diferenças entre os cônjuges 
e de não deixar o relacionamento cair na 
rotina. “Transforme um dia comum em um 
dia diferente. A rotina atrapalha”, explica.
 

ORTIGuEIRA
Na manhã do dia 30 de março foram reali-
zados 37 casamentos no auditório Munici-
pal de Ortigueira.

Participaram do evento o presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior; 
o oficial do Registro Civil, álvaro Sady de 
brito; a prefeita lourdes banach; o presi-
dente do legislativo, vereador João batista 
luiz borges; o vereador Francisco leônidas 
Carneiro; o juiz de Direito Ricardo Piovesan; 
a secretária da Assistência Social, Susimara 
Campos Carneiro; os juízes de paz Danielli 
Patrícia Ratti Eidam, João Sidnei batista 
Ribeiro e luiz Antônio Migliorini; o padre 
Nelson, da Paróquia São Sebastião; o pas-
tor Juarez Fernandes; e a gestora do Sesi, 
Joelma de Fátima Treder Kiya.

A prefeita lourdes banach declarou que 
“o casamento oficial traz segurança aos 
noivos, mas além disso estamos celebran-
do a família”.
 
IMBAÚ
Na tarde do mesmo dia foi a vez de Imbaú 
receber o Dia do Sim e oficializar 49 uniões 
no Centro Comunitário da cidade.

Participaram o presidente do Irpen-PR, 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior; o oficial do 
Registro Civil, Carlos Daniel Mendes; o pre-
feito Cassemiro Pinto Martins e a primeira 
dama zélia Martins; o presidente do legisla-
tivo, vereador Wellington de Jesus lúcio; o 
juiz de Direito substituto da Comarca de Te-
lêmaco borba, Rodrigo de lima Mosimann.

O juiz de Direito destacou aos presentes 
que “o segredo para um casamento feliz é 
a flexibilidade”, disse. “O dente que é rígido 
cai, a língua que é flexível fica”, comparou.
 
JAGuARIAÍvA
Já no dia 31 de março, 85 casamentos acon-
teceram no Clube Recreativo de Jaguariaíva.

Estiveram no evento o presidente do Ir-
pen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior; o 
oficial do Registro Civil. Agostinho Carlos 
Thon; o prefeito José Sloboda; o juiz de Di-
reito Fábio luis Decossau Machado e sua 
esposa Tânia Andrade; a juíza de Direito 
Rafaela Mari; a promotora Mariana Andre-
ola de Carvalho e Silva; a procuradora ge-
ral do Município, Tânia Maristela Munhoz; 
a secretária de Desenvolvimento Social, 
Iracema da Conceição batista da Cruz; o 
secretário de Administração e Recursos 
humanos, hissashi Umezu; o secretário da 
Indústria, Comércio e Turismo, Pedro leocá-
dio Delgado; o pastor Antônio Jair Mendes 

Casais aguardam a celebração de casamento na cidade de 
Jaguariaíva, que celebrou 85 casamentos

dia do sim realiza 342 casamentos 
na região Centro-oeste do Paraná
PROJETO PERCORREU SEIS CIDADES DA REgIãO PARANAENSE PROMOvENDO A 
REgUlARIzAçãO CONJUgAl DE INTERESSADOS EM CONTRAIR MATRIMôNIO CIvIl

CIDADANIA

“É o dia do segundo ‘sim’ da 
vida dos casais, pois o primeiro 
foi quando foram morar juntos, 
e o Dia do Sim é a confirmação 
desse amor”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen-PR

Dia do Sim na cidade de Ibati, que contou com 74 casamentos e a 
participação de autoridades locais
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Carneiro; e o padre Ivan Pedro de Oliveira.
O juiz Fábio luiz, ao realizar o casamen-

to, desejou aos noivos que “continuem 
vivendo felizes, que o amor sempre esteja 
presente, que sintam gratidão, confiem e 
sejam confiáveis”.
 
IBAITI
Também aconteceram 74 casamentos no 
CRAS de Ibaiti. Participaram casais do mu-
nicípio e também de Conselheiro Mairinck, 
cidade próxima.

Compuseram a mesa do casamento o 
presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Ca-
valheiro Júnior; Martha Elizabeth Costa e 
Maria Aparecida Andreassa, representando 
o Registro Civil de Ibaiti; a oficiala de Re-
gistro Civil de Conselheiro Mairinck, Neide 
Maria Miksza Fragoso; o prefeito de Ibaiti, 
Roberto Regazzo; o prefeito de Conselhei-
ro Mairinck, luis Carlos Sanches bueno, e 

seu vice, Alírio Cardoso; o presidente do 
legislativo de Ibaiti, vereador Sidnei Robis 
de Oliveira; a secretária de Assistência So-
cial de Ibaiti, Roseli Aparecida de Oliveira; 
o juiz de paz Anísio Aparecido bonfim de 
lima; o pastor Edmilson Pereira Marques; e 
o diácono Mauro Wegrzyn.

vENTANIA 
Na manhã de 1º de abril aconteceram 47 ca-
samentos no Clube Estação III, em ventania.

Participaram do evento o presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior; o 
oficial do Registro Civil, Antônio helly San-
tiago; o juiz de Dreito da Comarca, João 
batista Spanier Neto; o juiz de paz gerci 
batista Carneiro; e pastores locais.

O Oficial helly destacou que foram “dois 
meses de muito trabalho para a realização 
deste Dia do Sim” e por isso agradeceu a to-
dos que de alguma forma ajudaram. “Este 

ato trará legalidade jurídica a vocês”, disse.
 
TIBAGI
Encerrando os eventos desta edição do Ir-
pen na Comunidade, foram oficializados 50 
casamentos no ginásio Municipal de Tibagi, 
com direito a orquestra ao vivo.

Estiveram presentes o oficial do Registro 
Civil, Emerson bonasso da Costa, e sua es-
posa Josiane Costa; a prefeita Angela Re-
gina Mercer de Mello Nasser, e seu vice, 
Artur Ricardo Nolte; a vereadora Cecíilia 
Nanuzi Pavezi; o juiz de Direito da Comar-
ca, João batista Spanier Neto; a secretária 
de Assistência Social, Maria Isabel Teixeira 
do valle gomes; e o pastor João los.

Tanto o Oficial Emerson bonasso da Cos-
ta quanto a prefeita deixaram votos de fe-
licidades aos noivos e destacaram a impor-
tância do dia para a confirmação do amor 
entre eles.

Auditório municipal da cidade de Ortigueira contou com 37 casais 
beneficiados pela ação do Dia do Sim

Celebração na cidade de Tibagi, último município percorrido na 
região do Centro Oeste paranaense

O Clube Estação III, em ventania, reuniu 47 casais para 
participação no Dia do Sim

O presidente do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, discursa 
no evento realizado na cidade de Imbaú
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irpen-Pr visita cartórios na 
região Centro-oeste do Paraná
ObJETIvO DA INICIATIvA É lEvAR A ENTIDADE 
CADA vEz PRóXIMA DE SEUS ASSOCIADOS

CIDADANIA

O Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) 
percorreu na última semana a região Cen-
tro-Oeste do Estado. Nos dias 30 e 31 de 
março e 1º de abril o projeto Irpen na Co-
munidade passou pelas cidades de Orti-
gueira, Imbaú, Jaguariaíva, Ibaiti, ventania 
e Tibagi.

O projeto Irpen na Comunidade 
acontece desde outubro de 2014, em 
parceria com Fundo de Apoio ao Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais (Funarpen). 
O intuito é distribuir cidadania a todos os 
cidadãos paranaenses, além de erradicar o 
sub-registro no Estado, realizando registro 
tardio, reconhecimento de paternidade, 

registro de indígena e casamento coletivo.
Além de levar cidadania à população, o 

Projeto valoriza a atuação dos registradores 
civis em seus municípios. O presidente do 
Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
destaca que “os oficiais são os primeiros a 
dizer sim ao projeto, a aceitarem trazer este 
trabalho ao povo de sua cidade”.

visita ao 
Cartório de 
Registro Civil 
e Anexos de 
Ortigueira, 
administrado 
por Álvaro Sady 
de Brito, que há 
quase 30 anos 
está frente à 
serventia

visita ao 
Registro Civil 
e Tabelionato 
de Notas de 
Imbaú, cujo 
oficial há 20 
anos é Carlos 
Daniel Mendes

O Irpen visitou o Registro Civil e Anexos de Jaguariaíva, 
administrado por Agostinho Carlos Thon. Agostinho está 
há quase 40 anos no cartório de Registro de Imóveis, 25 
como Oficial, e desde o início dos anos 2000, quando 
houve a anexação, é responsável também pelo Registro 
Civil da cidade

Equipe do Irpen visitou o Registro Civil, Títulos e 
Documentos e Pessoas Jurídicas de Ibaiti. A Oficial 
substituta Maria Aparecida Andreassa foi a responsável 
por receber o projeto na cidade. Lá o Irpen também 
conheceu a Oficiala de Registro Civil de Conselheiro 
Mairinck, Neide Maria Miksza Fragoso, que realizou o 
casamento coletivo em conjunto com Ibaiti

O Registro Civil 
e Tabelionato 
de Notas de 
ventania é 
administrado 
pelo Oficial 
Antônio Helly 
Santiago há 25 
anos
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No dia 26 de abril a edição do Dia do Sim, 
ação que integra o projeto Irpen na Co-
munidade, reuniu munícipes de guaraque-
çaba para oficializar a união de 25 casais. O 
projeto visitou a cidade com o objetivo de 
efetivar casamentos à população carente 
da região, realizando o sonho de diversas 
famílias. liderado pelo presidente do Insti-
tuto do Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen-PR), Arion Toledo 
Cavalheiro Jr, o evento contou com a par-
ticipação da prefeita da cidade, lilian Costa 
Ramos e demais representantes municipais.

lislaine de Fátima, oficial substituta do 
cartório de guaraqueçaba, reconheceu a 
iniciativa como uma oportunidade para 
que a população da cidade regularizasse 
sua situação civil. “grande parte dos casais 
reunidos aqui já moram juntos há muito 
tempo e não tiveram a chance de investir 
parte do dinheiro para oficializar o matri-
mônio. Esta é uma ocasião que abre portas 
para os casais mais carentes tornarem seu 
relacionamento legal perante a lei. Um gran-
de presente para a cidade!”, comemorou.

Esse foi o caso de Renata Rosa Portes, 20 
e vagner Polidoro, 27, que moram juntos há 
cinco anos e foram informados pela assisten-
te social sobre o Dia do Sim. “Nossa família 
já está formada desde o nascimento do nos-
so filho, mas este projeto deu a oportunida-
de de tornamos a nossa família oficialmente 
legal, além de nos possibilitar o acesso a be-
nefícios sociais”, contou a noiva empolgada.

O evento também celebrou reencontros 
de jovens casais. Angela beatriz Alves, 33, 
visitou guaraqueçaba durante as férias e 
conheceu Ogair lorato Machado, 41. Três 
meses foram necessários para que a noiva 

decidisse voltar à cidade para ficar. “quando 
voltei já ouvimos comentários sobre o Dia do 
Sim e ele resolveu que, mesmo com pouco 
tempo juntos, nos casaríamos. hoje o nosso 
sonho se realiza junto com vários casais que 
também priorizam o amor”, emocionou-se.

O oficial, a prefeita e o juiz de paz dei-
xaram votos de felicidades aos noivos e o 
pastor finalizou o casamento concedendo 
a benção e destacando a importância da 
confirmação do amor entre eles. Durante 
a cerimônia, Arion reforçou a importância 
dos casais dedicarem-se um ao outro todos 
os dias. “O casamento necessita de ações 

dia do sim oficializa 
casamentos em guaraqueçaba
AçãO DO PROJETO IRPEN NA COMUNIDADE REAlIzOU A CElEbRAçãO 
DE 25 MATRIMôNIOS, bENEFICIANDO CASAIS CARENTES DA CIDADE

CIDADANIA

“Esta é uma ocasião que 
abre portas para os casais 
mais carentes tornarem seu 
relacionamento legal perante 
a lei. Um grande presente 
para a cidade!”

Lislaine de Fátima
Oficial Substituta de Guaraqueçaba

pequenas e diárias que fazem uma grande 
diferença. Enviar uma mensagem romântica 
para a esposa ou deixar preparado o doci-
nho que o marido gosta não dá trabalho, 
mas contribui com a mudança de rotina do 
cotidiano”, ressalta o presidente.
 
vISITA AO CARTóRIO
A equipe do Irpen na Comunidade também 
compareceu ao cartório de guaraqueçaba 
para prestigiar as atividades do Édson Nasci-
mento, afastado temporariamente por mo-
tivos de saúde, e de sua oficial substituta, 
lislaine de Fátima.
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CIDADANIA

Entre os dias 1 e 4 de junho, o Instituto do 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Es-
tado do Paraná (Irpen-PR) realizou 241 ca-
samentos em diferentes cidades da região 
oeste do Estado do Paraná: Terra Roxa, gua-
íra, herculândia, Ivaté, Sabáudia, Jaguapi-
tã, Rio branco do Ivaí e Faxinal. A ação faz 
parte do projeto Dia do Sim da entidade.

A equipe do Irpen na Comunidade pres-
tigiou o trabalho dos Oficiais de Registro 
Civil de cada um desses municípios. Nes-
ta edição de junho, além dos casamentos 
comunitários, o Instituto realizou um reco-
nhecimento de paternidade.

dia do sim do irpen-Pr realiza mais de 
240 casamentos na divisa do Paraguai
CASAMENTOS ACONTECERAM NAS CIDADES DE TERRA ROXA, gUAÍRA, 
hERCUlâNDIA, IvATÉ, SAbáUDIA, JAgUAPITã, RIO bRANCO DO IvAÍ E FAXINAl

Terra Roxa: casais que 
celebraram matrimônio 

posam em frente à Casa da 
Cultura da cidade

GuAÍRA 
Foram realizados 34 casamentos na cidade de guaíra. Participaram 
do evento a diretora do Irpen-PR, Elizabete Regina vedovatto; o 
Oficial do Registro Civil, Fernando Cesar Ferreira herculano; o juiz 
de Direito da Comarca, Christian leandro Pires de Camargo Olivei-
ra; o juiz de Paz, Ernâni Pereira da Silva e a diretora geral da Ação 
Social, Maria Elci venâncio da Silva. 

O Oficial do Registro Civil, Fernando herculano destacou a im-
portância da ação. “O evento contribui para a cidadania. Muitos já 
vivem em união estável. Embora a lei reconheça, os casais sonham 
com o casamento no civil. Divulgamos na rádio, escolas, igrejas e 
até na prefeitura. O retorno foi imediato”. Ao final do evento foi re-
alizado um coquetel para os noivos e convidados, organizado pela 
Ação Social da cidade.

TERRA ROXA
A primeira ação teve início no logo no dia 
1º de junho pela manhã, quando foram re-
alizados 16 casamentos na Casa da Cultura 
do município de Terra Roxa. 

Participaram do casamento coletivo a di-
retora do Irpen-PR, Elizabete vedovatto; a 
Oficiala Ivadir Palácio Areco e sua substituta 
Claudia Mara Areco; o prefeito da cidade, 
Ivan Reis da Silva; e o presidente da Câmara 
Municipal de vereadores genivaldo Magno-
ni bortoli, e a juíza de Direito do Município, 
Danielle Marie de Farias Serigati varasquin. 

O prefeito destacou a importância do Dia 
do Sim. “Agradecemos ao Irpen pela reali-
zação deste trabalho. A maioria dos casais já 

Casamento coletivo na cidade de Guaíra; ação do Irpen na região 
Centro-Oeste do Estado

moram juntos e não teriam condição de ofi-
cializar a união”. Elizabete vedovatto agra-
deceu a presença de todos. “Estamos mui-
to felizes. quero agradecer principalmente 
a Oficiala Ivadir Areco. O evento só está 
acontecendo porque ela aceitou o convite 
e deu este presente para a cidade”, afirmou. 
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IvATÉ 
Na cidade de Ivaté foram 13 casamentos realizados. Participaram 
da cerimônia a diretora do Irpen-PR, Elizabete Regina vedovatto; 
o Oficial José luiz bussula; o prefeito do município, Sidinei Delai; o 
juiz de Direito, Matheus Pereira Franco; e o presidente da Câmara 
Municipal, Misael Alves da Silva.  

O juiz de Direito Matheus Pereira Franco falou aos noivos. “Esse 
dia é importante. vocês estão mostrando para todos que se amam 
a ponto de virem até aqui e reconhecer um ao outro”.  Já Elizabete 
comoveu os presentes ao falar da vida a dois. “Para fazer o relacio-
namento dar certo precisamos as vezes sacrificar nossas vontades 
para ver o outro feliz. Como muito de vocês já sabem o casamento 
exige muito diálogo. Desejo muita felicidade e que o amor dure a 
vida toda”, comenta.

HERCuLâNDIA 
Já no dia 2 de junho foram realizados 14 casamentos no Distrito 
de herculândia.  Participaram do casamento coletivo a diretora do 
Irpen-PR, Elizabete Regina vedovatto; o Oficial, Abilio guerreiro; o 
prefeito municipal de Ivaté, responsável pelo Distrito, Sidinei Delai; 
o juiz de Direito, Matheus Pereira Franco. 

O prefeito parabenizou o Irpen-PR pelo importante trabalho 
“queremos parabenizar o Instituto pela iniciativa dos casamentos 
coletivos. Percebemos que existem hoje muitos casais que já convi-
vem juntos, mas não possuem condição de regularizar a situação”, 
afirmou Sidinei Delai. 

O Oficial do Registro Civil, emocionado, falou sobre o Dia do 
Sim. “Esse projeto é especial! Uma forma de economia para os 
casais. Moramos em um Distrito com pouco serviço, muitos não 
possuem nem carteira assinada. que este lindo projeto continue 
por muitos anos”, afirmou Abilio guerreiro 

Neste dia aconteceu também o reconhecimento de paternidade 
da valentina dos Santos Souza de apenas 3 meses. Filha de Cleber 
Anselmo de Souza, 41 anos e Ana Claudia dos Santos de 20 anos. 
“É direito da valentina ter o nome do pai. Eu passei por uma si-
tuação bem parecida, minha mãe teve que obrigar meu pai a me 
registrar. Não queria que a minha filha sofresse da forma que eu 
sofri”, comenta Ana Claudia.   

Casamento coletivo 
na cidade de 
Herculândia

Casais posam para foto da cerimônia realizada na cidade de Ivaté

SABAÚDIA 
No dia 3 de junho pela manhã foi a vez da 
cidade de Sabaúdia receber o projeto Dia 
do Sim e realizar 33 casamentos. Estive-
ram presentes a diretora do Irpen-PR, Eliza-
bete vedovatto; a Oficiala larissa Moura; o 
prefeito municipal Edson hugo Manueira; o 
secretário da Assistência Social, Jesiely Apa-
recida Pereira lima e a juíza de Paz Renata 
belançon de barros Ferro. 

O prefeito destacou que todos os casais 
já convivem em união estável. “ hoje es-
tamos oficializando o relacionamento de 
vocês. Primeiramente quero agradecer ao 
Irpen pela iniciativa. Agradeço ao cartório 
Moura por aceitar este projeto e também 
a equipe da Secretaria de Ação Social.  Fi-

quei muito feliz pelo convite e honrado por 
me tornar padrinho de todos os casais aqui 
presente. Agradeço mais uma vez este pro-
jeto maravilhoso”, afirma emocionado. 

A juíza de Paz Renata belançon de bar-
ros Ferro também se disse honrada pelo 
convite. “Foi uma honra, porque estou 
participando do sonho das pessoas que 
sempre tiveram vontade de casar, mas não 
possuíam condição”.  A Oficiala do cartório 
larissa Moura complementou. “Eu fiquei 
feliz quando recebi a ligação da equipe do 
Irpen disponibilizando as 50 vagas. Acho 
esse um trabalho maravilhoso”. Os noivos 
e convidados foram presenteados com um 
coquetel. 
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CIDADANIA

FAXINAL
Encerrando esta etapa do projeto Irpen na Comunidade, foram 
oficializados 50 casamentos no município de Faxinal no dia 4 de 
junho. Estiveram presentes a diretora do Irpen-PR, Elizabete vedo-
vatto; a Oficial do Registro Civil, lenir da Silva Ravaneda; o prefei-
to municipal, Adilson José Silva lino; o presidente do legislativo, 
Fernando Decarle de Campos, o promotor de Justiça, guilherme 
Franchi da Silva Santos; a assistente social Ana Rachel bueno; o juiz 
de Paz Celso Santa Rosa; o pastor Fabio vinicius Firbida e o padre 
Adeventino Alves de Olveira. 

Neste dia ocorreu um casamento em família. Ivone Fontes e seu 
marido Manuel Amanso se casaram. Além deles a filha Thábata 
larissa se casou Alison Carvalho e, por fim, os pais de Alison, Julho 
César e Siará contraíram matrimônio. “A comunidade de Faxinal 
ficou honrada. Algumas pessoas já convivem há anos e nunca con-
seguiram oficializar a união. Esse projeto é especial e deve conti-
nuar. gostaríamos que um dia possa retornar à cidade”, afirmou a 
Oficiala lenir da Silva Ravaneda.  

O Dia do Sim e o projeto Irpen na Comunidade voltam a visitar 
municípios do Paraná no mês de novembro.

Casamento em família em Faxinal: Ivone Fontes e seu marido 
Manuel Amanso se casaram. Além deles a filha Thábata Larissa 
se casou com Alison Carvalho e, por fim, os pais de Alison, Julho 
César e Siará contraíram matrimônio.

JAGuAPITã
Foram realizados 50 casamentos na Casa da Amizade da cidade de 
Jaguapitã no dia 3 de junho.  Participaram do evento a diretora do 
Irpen-PR, Elizabete vedovatto; a Oficiala do Registro Civil da cidade, 
brígida Milena Anunciação; o juiz de Direito do município, Ricardo 
Mitsou Abe; a juíza de Paz, Elizangêla Cristina Ferreira; e o secretá-
rio de Assistência Social, João Paulo gomes Ferreira. 

A Oficiala do Cartório de Registro Civil ficou surpresa pelo resul-
tado da celebração. “Nunca poderia imaginar que tantas pessoas 
buscariam oficializar o casamento. Estou muito feliz pelo projeto. 
Fazemos em média apenas 3 casamentos e conseguimos um nú-
mero muito grande. Agradeço ao Irpen pelo convite”.  

O juiz de Direito deixou uma mensagem aos noivos. “No casa-
mento tanto a esposa como o marido devem assumir um ao outro 
não como uma cópia de si mesmo, mas como realmente cada um 
é. Um casal precisa contornar as dificuldades com amor e compre-
ensão. Precisam juntos construir os seus objetivos”, afirmou Ricardo 
Mitsou Abe.  

A Casa da Amizade em Jaguapitã recebeu 50 casais para o Dia do 
Sim promovido pelo Irpen-PR

RIO BRANCO DO IvAÍ 
Na manhã do dia 4 de junho foram realizados 31 casamentos na 
cidade de Rio branco do Ivaí, na quadra de esporte da cidade, com 
direito a coquetel aos noivos.

Estiveram presentes a diretora do Irpen-PR, Elizabete Regina ve-
dovatto; o Oficial do Registro Civil, Edgard lemes gonçalves; o pre-
feito municipal, geroncio José Carneiro Rosa; o juiz de Paz, Paulo 
Sergio Ferreira da Silva, o vereador Antônio gomes e o Secretário 
de Esportes, gilberto De Oliveira.  

O prefeito falou que o dia vai ficar para a história da cidade. “Este é 
um momento muito importante e não será esquecido por todos nós. 
Agradeço a todos que ajudaram na realização desse evento principal-
mente ao Irpen”, disse. “O Irpen e o Funarpen deram um presente a 
essas famílias ajudando a oficializar a união. Moramos em um lugar 
de pouca renda, então a gratuidade foi ótima para a população”, 
afirmou o Oficial do Registro Civil, Edgard lemes gonçalves. Em Rio Brando do Ivaí, 31 casais celebraram matrimônio do 

projeto Irpen na Comunidade
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irpen-Pr visita cartórios 
na região oeste do Paraná
PRóXIMO à DIvISA COM O PARAgUAI, ENTIDADE REAlIzOU vISITA INSTITUCIONAl A OITO MUNICÍPIOS

visita da equipe do Irpen ao Cartório 
de Registro Civil, Títulos e Documento 
de Terra Roxa, administrado por Ivadir 
Palácio Areco e sua substituta Claudia 
Mara Areco

O Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) 
percorreu na última semana a região Oeste 
do Estado. Entre os dias 1 e 4 de junho o 
projeto Irpen na Comunidade passou pelas 
cidades de Terra Roxa, guaíra, herculândia, 
Ivaté, Sabáudia, Jaguapitã, Rio branco do 
Ivaí e Faxinal. 

O projeto Irpen na Comunidade 
acontece desde outubro de 2014, em 
parceria com Fundo de Apoio ao Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais (Funarpen). 
O intuito é distribuir cidadania a todos os 
cidadãos paranaenses, além de erradicar o 
sub-registro no Estado, realizando registro 
tardio, reconhecimento de paternidade, 
registro de indígena e casamento coletivo.

Além de levar cidadania à população, o 

Projeto valoriza a atuação dos registradores 
civis em seus municípios. A diretora do Irpen
-PR, Elizabete vedovatto, agradeceu o apoio 

de todos os oficiais. “O projeto só é possível 
de ser realizado, porque os oficiais aceitaram 
trazer este trabalho para suas cidades”.

CIDADANIA

Em Sabaúdia, visita ao Cartório de 
Registro Civil administrado pela Oficial 
Larissa Moura

visita ao Registro Civil, Títulos e 
Documentos de Ivaté, administrado por 
José Luiz Bussula, responsável por receber o 
projeto na cidade e organizar o Dia do Sim

visita do Irpen em Faxinal, cuja Oficiala 
é Lenir da Silva Ravaneda do Cartório 
de Registro Civil, Anexo e Títulos e 
Documentos

visita do Irpen ao Registro Civil e Notarial 
de Herculândia, administrado por Abilio 
Guerreiro

visita ao Registro Civil de Pessoas 
Naturais de Rio Branco do Ivaí, 
administrado por Edgard Lemes

visita ao Registro Civil, Títulos e 
Documentos de Guaíra, administrado pelo 
Oficial Fernando Cesar Ferreira Herculano

Em Jaguapitã a equipe visitou o cartório 
de Registro Civil e Anexos, cuja a Oficiala 
é Brígida Milena Anunciação



30

Como muito bem adverte o professor Mi-
guel Reale Júnior, é preciso que o juiz, ao 
fixar a pena disciplinar, tenha em mente o 
princípio da proporcionalidade, associado à 
razoabilidade e à ofensividade do bem jurí-
dico protegido1:

A intervenção penal de um Estado de di-
reito Democrático deve estar revestida de 
proporcionalidade, em uma relação de 
correspondência de grau entre o mal 
causado pelo crime e o mal e o mal 
que se causa por via da pena.

O legislador, mormente no âmbito pe-
nal, não é e nem pode ser onipotente, pois 
as incriminações que cria e as penas que 
comina devem guardar relação obrigatória 
com a defesa de interesses relevantes. Os 
fatos incriminados devem, pois, efetiva-
mente, ameaçar, colocar em riscou ou lesar 
esses interesses relevantes.2

É por isso que se diz que, nas hipóteses 
de sanção pré-fixada, a apreciação judicial 
deverá se concentrar principalmente na 
análise do fato e da conduta do agente 
– e menos no seu resultado – de sorte que 
somente se aplique a sanção mais severa 
nos casos de gravidade elevada e manifesta 
(dolo), evitando-se a punição mais drástica, 
quando os fatos forem passíveis de enqua-
dramento legal de sanção mais branda.

Maximizar a atenção para a conduta (em 
detrimento do seu resultado) é uma manei-
ra de se contornar a injustiça de uma sanção 
pré-fixada, que não permite ao Julgador 
exercer ponderação do comportamento, 
mediante o manejo dos limites da pena.

Tal estratégia, por conseguinte, deve atri-
buir maior valor às circunstâncias do ilícito e 
às condições subjetivas do agente, chegan-
do até a hipervalorização desses elemen-
tos, para melhor realizar a justiça do caso; 
se não pode dosimetrar a sanção, como 
poderá o julgador fazer a melhor justiça3?

Alguns autores sustentam que, em virtu-
de das peculiaridades do Direito Adminis-
trativo Disciplinar (Direito Sancionador), ao 

contrário do que se passa no Direito Penal, 
não ocorre rígida correspondência entre a 
infração e a pena, por isso que o julgador 
disciplinar, no âmbito administrativo, usu-
fruiria de certa discricionariedade na apli-
cação de sanções disciplinares.

Essa assertiva apoia-se no art. 128 da 
lei 8.112/90, na medida em que autoriza 
a ponderação das circunstâncias previstas 
nesse artigo, a escolha da pena cabível, 
dentre aquelas previstas, e que deve ser 
aplicada ao caso concreto: seria essa ativi-
dade discricionária?

A resposta só pode ser negativa, porquan-
to essa orientação não se harmoniza com as 
garantias constitucionais que protegem as 
pessoas, não sendo correto, de forma algu-
ma, afirmar-se que o ato disciplinar sancio-
nador possa ter qualquer dose, ou qualquer 
margem, de discricionariedade administrati-
va (Juízo de oportunidade e conveniência).

Tratando-se inclusive, de ato material-
mente jurisdicional (função de dizer o Di-
reito numa relação litigiosa concreta), ne-
nhuma margem de discrição se assina ao 
julgador administrativo4. Confirmam os 
precedentes do STJ:

DIREITO ADMINISTRATIvO. PROCESSUAl 
CIvIl. RECURSO ORDINáRIO EM MANDA-
DO DE SEgURANçA. DElEgADO DE POlI-
CIA. DEMISSãO. UTIlIzAçãO DE vEICUlO 

ROUbADO. CRIME DE RECEPTAçãO E UTI-
lIzAçãO DOlOSA DE vEÍCUlO NãO COM-
PROvADOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONA-
lIDADE. APlICAçãO. INDEFERIMENTO DE 
PROvAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NãO 
OCORRêNCIA. RECURSO ORDINáRIO PAR-
CIAlMENTE PROvIDO.

(...)
3. Na aplicação de penalidade, deve 

a Administração observar o princípio da 
proporcionalidade em sentido amplo: “exi-
gência de adequação da medida restritiva 
ao fim ditado pela própria lei; necessidade 
da restrição para garantir a efetividade do 
direito e a proporcionalidade em sentido 
estrito, pela qual se pondera a realização 
entre a carga de restrição e o resultado” 
(Suzana de Toledo barros).

dosimetria da pena no processo 
administrativo disciplinar contra 
notários e registradores

vicente Paula 
Santos é advogado

“A dosimetria da pena nos 
Processos Administrativos 
Disciplinares contra escrivães, 
notários e registradores não 
significa ter um cheque em 
branco nas mãos do juiz ou do 
administrador”

OPINIãO
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4. hipótese em que se mostra despropor-
cional a aplicação da pena de demissão ao 
recorrente, Delegado de Polícia do Estado 
de São Paulo com mais de dezesseis anos 
de serviço e sem antecedentes disciplina-
res, por ter sido flagrado dirigindo veículo 
anteriormente roubado, sem que restasse 
comprovada no processo administrativo 
disciplinar a que foi submetido a prática 
do crime de receptação de que foi acusado 
ou o dolo na utilização do veículo. (RMS 
23143 SP 2006/0250828-9, Relator: Minis-
tro ARNAlDO ESTEvES lIMA, Data de Jul-
gamento: 18/03/2008, T5 - qUINTA TUR-
MA, Data de Publicação: DJ 19.05.2008).

MANDADO DE SEgURANçA. PROCESSO 
ADMINISTRATIvODISCIPlINAR. IRREgUlA-
RIDADES FORMAIS. INEXISTêNCIA. vIOlA-
çãO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCINAlI-
DADE E RAzOAbIlIDADE. OCORRêNCIA. 
SEgURANçA CONCEDIDA.

(...)
Iv. A infração funcional consistente em 

recebimento de vantagem econômica in-
devida, e de resto todas as infrações que 
possam levar à penalidade de demissão, 
deve ser respaldada em prova convincente, 
sob pena de comprometimento da razoa-
bilidade e proporcionalidade. Segurança 
concedida (MS 12429 DF 2006/0263361-
7, Relator: Ministro FElIX FISChER, Data de 
Julgamento: 23/05/2007, S3 - TERCEIRA SE-
çãO, Data de Publicação: DJ 29.06.2007).

ADMINISTRATIvO. PROCESSO DISCIPlI-
NAR. PENA DE DEMISSãO. NUlIDADES DE 
ORDEM FORMAl AFASTADAS. DESPRO-
PORCIONAlIDADE DA SANçãO. OCOR-
RêNCIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.

(...)
6. A punição administrativa há de se norte-

ar, porém, segundo o princípio da proporcio-
nalidade, não se ajustando à espécie a pena 
de demissão, ante a insignificância da condu-
ta do agente, consideradas as peculiaridades 
verificadas.” (MS 10.827/DF, Rel. Min. hÉlIO 
qUAglIA bARbOSA, DJU 02.10.2006).

7. Ordem parcialmente concedida (MS 
10828 DF 2005/0118274-0, Relator: Minis-
tro PAUlO gAllOTTI, Data de Julgamento: 
28/06/2006, S3 - TERCEIRA SEçãO, Data 
de Publicação: DJ 02.10.2006).

ADMINISTRATIvO. SERvIDOR PÚblICO. 
PROCESSO ADMINISTRATIvO DISCIPlINAR. 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. EMIS-
SãO IRREgUlAR DE PORTE DE ARMA. PENA. 
SUgESTãO DA COMISSãO DE INqUÉRITO. 
AgRAvAMENTO DESFUNDAMENTADO. 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONAlIDADE.
(...)
- Na imposição de pena disciplinar, deve 

a autoridade observar o princípio da pro-
porcionalidade, pondo em confronto a gra-
vidade da falta, o dano causado ao serviço 
público, o grau de responsabilidade do ser-
vidor e os seus antecedentes funcionais de 
modo a demonstrar a justeza da sanção.

- Segurança concedida (MS 8106 DF 
2001/0194461-8, Relator: Ministro vICEN-
TE lEAl, Data de Julgamento: 09/10/2002, 
S3 - TERCEIRA SEçãO, Data de Publicação: 
DJ 28.10.2002).

ADMINISTRATIvO. MANDADO DE SE-
gURANçA. SERvIDOR PÚblICO. DEMIS-
SãO. PRElIMINAR DE CARêNCIA DA AçãO 
AFASTADA. PRáTICA DE USURA NãO 
COMPROvADA. PRINCÍPIO DA PROPOR-
CIONAlIDADE. NãO ObSERvâNCIA. IlE-
gAlIDADE. CONCESSãO.

(...)
2 - No mérito, deve a autoridade com-

petente, na aplicação da penalidade, em 
respeito ao princípio da proporcionalidade 
(devida correlação na qualidade e quantida-
de da sanção, com a grandeza da falta e o 
grau de responsabilidade do servidor), ob-
servar as normas contidas no ordenamento 
jurídico próprio, verificando a natureza da 
infração, os danos para o serviço público, 
as circunstâncias atenuantes ou agravantes 
e os antecedentes funcionais do servidor. 
Inteligência do art. 128, da lei 8.112/90. 
Assim, não havendo prova da prática de 
usura, bem como da utilização de recursos 
materiais da repartição, não há como man-
ter a aplicação de tal penalidade.

3 - Ademais registro que, por se tratar 
de demissão, pena capital aplicada a um 
servidor público, a afronta ao princípio su-
pracitado constitui desvio de finalidade por 
parte da Administração, tornando a sanção 
aplicada ilegal, sujeita a revisão pelo Poder 
Judiciário. Deve a dosagem da pena, tam-
bém, atender ao princípio da individualiza-
ção inserto na Constituição Federal de 1988 
(art. 5º, XlvI), traduzindo-se na adequação 
da punição disciplinar à falta cometida.

4 - Precedente da 3a. Seção (MS 6.663/
DF). (MS 7260 DF 2000/0124769-7, Rela-
tor: Ministro JORgE SCARTEzzINI, Data de 
Julgamento: 26/06/2002,  S3 - TERCEIRA SE-
çãO, Data de Publicação: DJ 26/08/2002).

Em síntese as sanções disciplinares não se 
aplicam de forma discricionária ou automá-
tica, se não vinculada às normas e, sobretu-

do, aos princípios que regem e norteiam a 
atividade punitiva no âmbito do Direito San-
cionador, como adverte o autor referido na 
nota de rodapé 3, invocando lições do Pro-
fessor FlávIO hENRIqUE UNES PEREIRA:5

Deve o julgador Administrativo atentar 
para a natureza da infração, a sua gravida-
de, os danos dela decorrentes e suportados 
pelo Serviço Público, as circunstâncias agra-
vantes e atenuantes da conduta do agente 
e ainda os antecedentes funcionais do ser-
vidor: isso é obrigatório.

Esse último requisito (antecedentes fun-
cionais do Servidor) é com inquietante fre-
quência desconsiderado, no momento da 
dosimetria da sanção, detectando-se uma 
espécie de preferência administrativa pela 
pena de demissão, quando seria cabível 
outra sanção menos grave.

Por conseguinte, é necessário que se 
confira a esse requisito o maior realce e 
o maior apreço, pois se trata de elemen-
to estratégico na dosagem da sanção ou, 
cuidando-se de demissão, na escolha da 
sanção a ser imposta.

Em conclusão, a dosimetria da pena 
nos Processos Administrativos Disciplinares 
contra escrivães, notários e registradores 
não significa ter um cheque em branco nas 
mãos do juiz ou do administrador. Ao rever-
so, estão presos aos rígidos ditames da lei 
e especialmente aos princípios da legalida-
de, razoabilidade, proporcionalidade e im-
pessoalidade, não podendo deixar de levar 
em consideração certas circunstâncias do 
processo como o fato, a conduta, o tempo 
de serviço do servidor, os antecedentes fun-
cionais, em virtude dos quais deve moldar a 
pena a ser escolhida, dentre as várias aplicá-
veis ao caso, não podendo agir com discri-
cionariedade, e somente aplicando a pena 
de demissão ao agente delegado em casos 
excepcionais, como última solução.

1MAIA FIlhO, Napoleão Nunes; MAIA, Mário henrique goulart. O Poder Administrativo Sancionador: origem e controle jurídico. Ribeirão Preto: Migalhas, p. 101 - 102.
2REAlE JÚNIOR, Miguel. Instituição de Direito Penal. São Paulo: Forense, 2009. p. 29.
3MAIA FIlhO, Napoleão Nunes; MAIA, Mario henrique goulart. op cit. p. 113 - 114.
4Ibidem. p. 116 - 117.
5PEREIRA, Flávio henrique Unes. Sanções disciplinares: o alcance do controle jurisdicional. belo horizonte: Fórum, 2007.

“Em síntese as sanções 
disciplinares não se aplicam 
de forma discricionária ou 
automática, se não vinculada 
às normas e, sobretudo, aos 
princípios que regem e norteiam 
a atividade punitiva no âmbito 
do Direito Sancionador”
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Registradores Civis de todo o brasil estão con-
vidados para o Congresso Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais - CONARCI 
2016 - que pela primeira vez será realizado 
no Centro-Oeste do brasil. A cidade de goi-
ânia, capital do Estado de goiás, receberá 
entre os dias 23 e 25 de setembro debates e 
apresentações sobre os principais temas atu-
ais que envolvem o Registro Civil brasileiro.

Entre os assuntos a serem abordados 
estão a lei brasileira de Inclusão (lbI) - lei 
13.146/2016 - em vigor desde janeiro des-

CONARCI SERá REAlIzADO PElA PRIMEIRA vEz EM UMA 
CAPITAl DO CENTRO-OESTE bRASIlEIRO: gOIâNIA, CAPITAl 
DO ESTADO DE gOIáS, CElEbRARá EvENTO NACIONAl 
ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE SETEMbRO. INSCRIçõES AbERTAS

INSTITUCIONAl

K Hotel: requinte e sofisticação 
no centro de Goiânia
O CONARCI 2016 será realizado no 
K hotel, na cidade de goiânia (gO) e 
os participantes terão direito a preços 
promocionais obtidos pela organização 
do evento.
Os preços promocionais são por tempo li-
mitado, por isso é importante que o partici-
pante faça sua reserva com antecedência.

O K hotel está localizado em uma 
das regiões mais privilegiadas da cidade, 
próximo a polos comerciais, principais 
atrativos de lazer, aeroporto e importan-
tes vias de acesso. Perfeito para a reali-

zação de eventos corporativos e sociais.
Com estrutura moderna e versátil, o 

K hotel também oferece serviços dife-
renciados para a realização de eventos 
corporativos e sociais. São 7 salas com-
pletamente equipadas e com capacida-
de para atender acima de 1 mil pessoas 
simultaneamente. O hotel possui ainda 
dois ambientes gastronômicos - vetri 
bar e vetri Restaurante - e amplo espaço 
de lazer, com piscina aquecida, sauna a 
vapor e fitness center. Os anfitriões da 
equipe K estão ansiosos para lhe receber.

te ano e que prevê diversas alterações nos 
serviços registrais - as repercussões do novo 
Código de Processo Civil (CPC) no segmento 
extrajudicial, principalmente nas questões 
relativas a conciliações e mediações e à Usu-
capião Extrajudicial e à Ata Notarial.

Temas nacionais também estarão presen-
tes, como o debate em torno da interliga-
ção nacional do Registro Civil por meio da 
CRC Nacional, o Sistema de Informações do 
Registro Civil (SIRC), os Fundos de Sustenta-
bilidade Estaduais e as experiências exitosas 
nos diversos Estados brasileiros, como o 
CRvA no Rio grande do Sul.

Não perca tempo e garanta já a sua ins-
crição no maior evento nacional do Registro 
Civil brasileiro. 

Acesse o site: http://www.arpenbrasil.
org.br/conarci/#home e garanta já a sua 
vaga.

Abertas as inscrições 
para o Congresso nacional 
do registro Civil 2016


