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Registro Civil avança nas 
propostas de desburocratização

Caros amigos,
Volto a falar com vocês após mais uma árdua batalha travada no Congresso Nacional. 

a atividade de cidadania que prestamos diariamente em nossos cartórios, distribuídos por 
todos os municípios paranaenses, proporciona, ao lado da atividade institucional de nosso 
Instituto, uma série de satisfações. seja por bem atender ao cidadão, seja por possibilitar 
ganhos práticos diários ao registrador civil, seja por bem representar esta valorosa atividade 
que exercemos. No entanto, trabalhar em âmbito nacional, requer um esforço, diria eu, 
sobrenatural.

Falo isto após uma série de reuniões e ações em Brasília em razão da votação da Medida 
Provisória nº 776/17, agora convertida no PlV 24/2017, após aprovação pela Comissão 
Mista do senado Federal e da Câmara dos Deputados, e aprovada nesta última Casa em seu 
Plenário. agora o PlV segue para sanção presidencial.

Embora o escopo da Medida seja a de possibilitar aos pais escolherem o local de registro 
de nascimento de seu filho – o município da realização do parto ou a cidade em que resi-
dem –, a proposta em tramitação possibilita uma série de conquistas, há muito esperadas 
pela nossa atividade, cuja inclusão nos foi possibilitada após um trabalho de folego de 
abnegados registradores civis. 

Foram propostas várias medidas, mas as que vingaram efetivamente foram as da Emen-
da 7, que procura modificar o artigo 110 da lPR e da Emenda 9, que pretende promover 
alteração no artigo 97 da lRP.

a Emenda 7 dispensa a manifestação do Ministério Público para a alteração de tais erros 
e cria a alínea “a” para acomodar o mesmo preceito existente na redação atual do artigo, 
que se refere à possibilidade de correção de erros independente de pagamento de selos e 
taxas, desde que tais erros atendam à fórmula genérica de não exigir qualquer indagação 
para sua constatação imediata. outra mudança é a prevista ao parágrafo único do mesmo 
artigo, que propõe a alteração da sistemática de isenção de emolumentos para estipular 
que, apenas nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao oficial, por si ou 
por seus prepostos, não será devido, pelos interessados, o pagamento de selos e taxas.

Já a Emenda 9 propõe que deixe de ser regra geral a manifestação do Ministério Público 
sobre toda e qualquer averbação nos registros de pessoas naturais. Nos termos da Emenda, 
somente nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má fé é que o 
Ministério deverá se manifestar. Esperemos agora a aprovação final, para que o cidadão 
brasileiro tenha sua vida facilitada e o Registro Civil possa comemorar este novo passo no 
caminho da desburocratização.

Encerro minha fala, convidando a todos os meus colegas para que estejamos juntos no 
Congresso Nacional do Registro Civil, o CoNaRCI 2017, que será 
realizado na maravilhosa cidade de Recife, com temas práticos 
e técnicos de interesse direto para o serviço que executamos 
diariamente em nossas unidades.

Espero vê-los todos em Pernambuco.
até lá.

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen-PR

EDItoRIal
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a associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Brasil (arpen-Brasil) e a se-
ção de Pernambuco (arpen-Pernambuco) reali-
zarão entre os dias 5 e 7 de outubro o Congres-
so Nacional do Registro Civil (Conarci 2017) na 
cidade de Recife (PE). as inscrições estão abertas 
através do site www.arpenbrasil.org.br.

Com o tema “Interação, Estratégia e No-
vos Serviços! Uma saída inteligente e sus-
tentável”, o evento objetiva reunir registrado-
res civis de todo o País, com a participação de 
renomados palestrantes da área que abordarão 
o assunto. o hotel Bristol Recife & Covention, 
na praia de Boa Viagem, foi o local escolhido 
para receber o evento.

a abertura acontece às 14h do dia 5 de ou-
tubro no auditório onde está prevista a Palestra 
Magna com o ministro João otávio Noronha. No 
dia 6 de outubro, acontecerá a apresentação da 
normativa mínima com o desembargador Ricardo 
Dip e os oficiais de Registro Civil Gustavo Renato 
Fiscarelli e Karine Maria Famer Rocha Boselli. Para 
complementar os trabalhos, no sábado (07.10) 
será exposto entre outros temas, o conceito de 
Multiparentalidade com os especialistas Rodrigo 
toscano de Brito e ana Paula Caldeira. um jantar 
marcará o encerramento do Congresso.
as inscrições devem ser feitas pelo site 
www.arpenbrasil.org.br. 
outras Informações também pelo telefone: 
(41) 3232-9811.

Recife (PE) receberá o Congresso 
Nacional do Registro Civil 2017
ENtRE os DIas 5 E 7 DE outuBRo, CoNaRCI 2017 DEBatERá os 
PRINCIPaIs tEMas atuaIs Da atIVIDaDE REGIstRal No BRasIl

NaCIoNal
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PRogRAmAção ofICIAl:

*Palestrantes a confirmar

Dia 07.10 (sábado)

Registro Extrajudicial da Filiação Socioafetiva
Ricardo Calderón e Juliana Follmer Bortolin Lisboa

Nome Social
Marcelo Salaroli de Oliveira e Fernando Abreu Costa Jr.

Intervalo para o almoço

Registro Indígena – Ministério Público Federal
Elisabete Regina Vedovatto

Cartilha gratuidade e viabilidade econômica
Fundos e apoio ao RCPN
Monete Hipólito Serra

Multiparentalidade
Rodrigo Toscano de Brito* e Ana Paula Caldeira

Jantar de encerramento

10h – 11h15

11h15 – 12h15

12h30 – 14h

14h – 15h

15h15 – 16h15

16h15 – 17h15

20h

Dia 05.10 (quinta-feira)

Abertura Secretaria – Foyer do auditório térreo

Abertura Feira de Serviços para o RCPN

Abertura Oficial do CONARCI 2017 
com arion toledo Cavalheiro Júnior

Palestra Magna com Ministro João otávio Noronha*

Coquetel

14h

15h

20h

21h

21h45

Dia 06.10 (sexta-feira)

Normativa mínima 
Des. Ricardo Henry Marques Dip*, Karine Maria Famer Rocha Boselli 
e Gustavo Renato Fiscarelli

Livro “F” e Ofício da Cidadania
Dep. Júlio Lopes*, Eduardo Ramos de Corrêa Luiz, Calixto Wenzel 
e Maria Tereza Uille Gomes*

Intervalo para almoço

União estável e casamento
Christiano Cassettari, Márcio Evangelista*, Carla Kantek 
e Roberto Lúcio de Souza Pereira

CRC Nacional
Luís Carlos Vendramin Junior, Rodrigo Barbosa de Oliveira e Silva 
e Luiza Gesitânia Freitas Cavalcanti de Santana

PQTA
Fernanda Almeida Abud Castro e Liane Alves Rodrigues

Jantar Livre

10h – 11h15

11h15 – 12h15

12h30 – 14h

14h15

15h15 – 16h15

16h15 – 17h15
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STF equipara direitos de herança da 
união estável aos do casamento civil
tEsE aPRoVaDa, quE tEM REPERCussão GERal E sERVE PaRa toDas as INstâNCIas 
Da JustIça, é MotIVo DE DEBatEs soBRE a lIBERDaDE DE EsColha Dos CIDaDãos

JuRÍDICo

Plenário do Supremo decidiu por maioria conferir os mesmos direitos de sucessão do cônjuge ao companheiro na união estável

a escolha de fazer as malas e começar uma 
vida sob o mesmo teto nem sempre foi tão 
simples. Em 1916, o Código Civil dizia que 
o casamento legitimava a família, não reco-
nhecendo a união estável como forma de 
casamento. No entanto, esse entendimen-
to foi mudando ao longo dos anos. 

Em maio deste ano, o supremo tribunal 
Federal (stF) deu um passo que vai mudar a 
relação entre união estável e o casamento 
civil no Brasil. Embora criticada por alguns 
ministros, ficou decidido, por 7 votos a 3, 
que as uniões estáveis possuem o mesmo 
valor jurídico em termos de direito sucessó-
rio que os unidos por casamento civil. uma 
segunda decisão, aprovada por 6 votos a 
2, estendeu ainda a equiparação de direitos 
em heranças para relações homossexuais.

a principal mudança com a decisão é a 
ampliação da participação do companheiro 
na divisão da herança. Mesmo não sendo 
casado, quem comprovar a união estável 
terá direito a 50% dos bens do falecido. 
o restante deve ser dividido entre filhos e 
pais, quando houver. se não houver outros 
envolvidos, o companheiro tem direito in-
tegral à herança. a decisão serve para to-
das as disputas na Justiça.

assim, pela tese estabelecida, os minis-
tros declararam inconstitucional o artigo 
1.790 do Código Civil, que determina que 
o companheiro receberia 30% da herança. 
a maioria dos ministros votou com o minis-
tro luís Roberto Barroso, que foi o relator 
em uma das ações e foi acompanhado pela 
presidente do stF, Cármen lúcia, e pelos 

ministros luiz Fux, teori Zavascki, Edson Fa-
chin, Celso de Mello e Rosa Weber. 

“No sistema constitucional vigente, é 
inconstitucional a distinção de regimes su-
cessórios entre cônjuges e companheiros, 
devendo ser aplicado, em ambos os casos, 
o regime estabelecido no artigo 1.829 do 
Código Civil de 2002”, diz a tese estabele-
cida nos julgamentos, elaborada pelo mi-
nistro Barroso.

Rolf Madaleno, advogado especialista 
em Direito de Família e sucessões, afirma 
que esta é uma questão jurídico-cultural. 
“Isso advém do Direito Romano, quando 
o homem podia testar livremente seus 
bens, mas os parentes e cônjuges ficavam 
horrorizados e diziam que o testador ao 
deixar para terceiros tinha ido à loucura 
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os ministros Dias Toffoli (acima) e luís 
Roberto Barroso apresentaram seus 
votos e pontos de vista diferentes sobre a 
equivalência de casamento e união estável 
para fins de sucessão

“há que se garantir, portanto, 
os direitos fundamentais à 

liberdade dos integrantes da 
entidade de formar sua família 
por meio do casamento ou da 

livre convivência, bem como 
o respeito à autonomia de 

vontade para que os efeitos 
jurídicos de sua escolha sejam 

efetivamente cumpridos”

Dias Toffoli, ministro do 
Supremo Tribunal federal (STf)

“No sistema constitucional 
vigente, é inconstitucional a 
distinção de regimes sucessórios 
entre cônjuges e companheiros, 
devendo ser aplicado, em 
ambos os casos, o regime 
estabelecido no artigo 1.829 do 
Código Civil de 2002”

luis Roberto Barroso, ministro do STf 

esquecendo os que lhe eram próximos, 
surgindo disto uma intervenção protecio-
nista para a família remanescente”, desta-
ca. “Mas a família da atualidade tem nova 
configuração, de autonomia e indepen-
dência, e quem quer autonomia e inde-
pendência também deveria deixar de ser 
dependente, perdendo direitos antigos, 
como a figura da meação e a de herdeiro 
necessário, ou pelo menos permitindo que 

os pactos antenupciais admitam renuncias 
sucessórias antecipadas, cujo ato em nada 
afeta o artigo 426 do Código Civil”, com-
pleta o advogado. 

Já Zeno Veloso, especialista em direito ci-
vil e direito constitucional e diretor nacional 
do Instituto Brasileiro de Direito de Famí-
lia (IBDFaM), acredita que a união estável 
agora se tornou um casamento forçado. 
“o próprio supremo na aludida decisão 

para evitar o vazio normativo decidiu que 
para as sucessões de companheiros aplica-
se o artigo 1829 do Código Civil, que regu-
la a sucessão entre cônjuges. De maneira 
que, por força dessa decisão do stF, estão 
igualadas as sucessões entre companheiros 
e as sucessões entre cônjuges”, pontua. 

a decisão tem repercussão geral e serve 
para todas as disputas em herança nas di-
ferentes instâncias da Justiça.
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Casamento x União Estável
O que é igual

JuRÍDICo

Conceito
de família

a Constituição diz 
que os dois tipos 
de união formam 
uma família, assim 
como acontece 
com mãe ou pai 
solteiros e seus 
filhos.

Direitos 
civis

os dois garantem 
benefícios em 
previdência, 
financiamento de 
imóveis, convênios 
médicos, seguro de 
vida e sociedade 
em clubes.

Sobrenomes

qualquer um dos 
companheiros 
pode realizar 
a troca de 
sobrenome, tanto 
no casamento 
quanto na união 
estável.

Pensão

Em ambos os 
casos, se uma 
das partes era 
dependente 
financeiramente, 
é possível pedir 
pensão alimentícia 
após a separação.

guarda 
de filhos

Em caso de 
discordância 
quanto à guarda 
dos filhos menores 
de idade ao se 
separar, ela deve 
ser decidida em 
processo judicial.

Herança

o parceiro 
vivo recebe 
metade dos 
bens adquiridos 
durante a união, 
mais 50% do 
dinheiro destinado 
a descendentes.

AutonomiA dA vontAde 
Diferentemente do relator, o ministro Dias 
toffoli votou contra a equiparação do di-
reito de herança da união estável e do ca-
samento civil. Ele lembrou que “há de ser 
respeitada a opção feita pelos indivíduos 
que decidem por se submeter a um ou a 
outro regime. há que se garantir, portanto, 
os direitos fundamentais à liberdade dos in-
tegrantes da entidade de formar sua família 
por meio do casamento ou da livre convivên-
cia, bem como o respeito à autonomia da 
vontade para que os efeitos jurídicos de sua 
escolha sejam efetivamente cumpridos”.

Marco aurélio Mello, que foi relator em 
uma das decisões, também seguiu a linha 
de pensamento de Dias toffoli. “Não há 

“ainda que as disposições 
legais aplicáveis à união estável 
sejam ora mais ora menos 
vantajosas em relação ao 
casamento, não se pode negar 
a inviolabilidade à autonomia 
da vontade das partes na 
escolha de regime jurídico que 
lhes pareça mais adequado”

Rodrigo Janot, 
procurador-geral da República

“a decisão do supremo tribunal 
Federal eliminou a autonomia 

da vontade das pessoas na 
constituição de um casamento 

ou de uma união estável, 
afinal de contas com essa 

equiparação sucessória os dois 
institutos geram exatamente os 

mesmos efeitos”

Regina Beatriz Tavares da Silva, 
presidente da Associação de Direito 
de família e das Sucessões (ADfAS)

Para a advogada Regina Beatriz Tavares da Silva “seria exigível aqui no Brasil uma 
escritura pública de união estável em que as pessoas declarassem o regime de bens num 
tabelionato de notas”

como afirmar que o companheiro falecido 
aderiria a regime jurídico diverso do alusivo 
à união estável, surgindo incompatível jus-
tamente com a autodeterminação da pes-
soa a revisão após o óbito”, diz. 

Ele havia entendido que, embora a Cons-
tituição reconheça a união estável e o ca-
samento como unidades familiares, não 
autoriza a equiparação, “sob pena de violar 
a vontade dos envolvidos”. Marco aurélio 
ainda foi acompanhado pelo ministro Ri-
cardo lewandowski.

segundo Regina Beatriz tavares da silva, 
advogada especialista em direito de família e 
das sucessões e presidente da associação de 
Direito de Família e das sucessões (aDFas), 



9

O que é diferente

Fonte: Folha de São Paulo
Autores: Paulo Gomes e Fabiana Martins

A) Definição

B) Efetivação

C) Custo

D) o que diz o contrato

E) União homoafetiva

f) Conhecimento

g) Estado civil

H) Regime de bens

I) Separação

União Estável

é a união entre duas pessoas que vivem 
como se fossem casadas, convivendo 
publicamente.

a união se dá de fato, pela simples 
existência. a formalização em cartório 
não é obrigatória, mas pode ser 
necessária para a obtenção de benefícios. 
Neste caso, a comprovação se dá por 
meios simples, como testemunhas e 
comprovantes de residência.

os valores variam de Estado para Estado. 
os números abaixo são os praticados nos 
cartórios de são Paulo.
R$ 401,50

Não é necessário contrato. quando feito, 
tem conceitos mais amplos. Não se fala 
em fidelidade, por exemplo, mas em 
lealdade. Pode ser particular.

é reconhecida pelo supremo tribunal 
Federal desde 2011.

Pode ser particular.

Não há alteração. a pessoa pode ser casada, 
solteira, divorciada, viúva, não importa. Ela 
seguirá com o mesmo status legal.

Comunhão parcial de bens, por padrão, 
assim como o casamento. se a união for 
formalizada, o casal pode optar pelos 
outros regimes.

Não há necessidade de criar documento 
que a anule. só vão a juízo se há conflito 
entre as partes.

Casamento Civil

é um contrato firmado entre duas pessoas 
perante um juiz para estabelecer um 
vínculo conjugal.

o casal precisa provar estar habilitado 
a casar, comprovando que nenhum 
dos dois tem casamento prévio sem 
divórcio. a união é celebrada por um juiz 
após a apresentação de uma série de 
documentos e, então, recebe-se a certidão 
de casamento.

os valores variam de Estado para Estado. 
os números abaixo são os praticados nos 
cartórios de são Paulo.
R$ 382,45

é uma instituição, com direitos e deveres 
definidos por lei –como a fidelidade–, sem 
a possibilidade de alteração. é público.

Feito desde 2013, após o Conselho 
Nacional de Justiça habilitar cartórios a tal.

Público, obrigatoriamente.

Passa a ser casado.

é determinado em um pacto pré-nupcial. 
Por padrão é comunhão parcial, mas pode 
ser comunhão universal, participação dos 
aquestos (bens adquiridos após a união) e 
separação de bens.

Exige processo judicial (em caso de filhos 
menores) ou extrajudicial, conciliatório.
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JuRÍDICo

1916

A evolução dos direitos na união estável

Código Civil diz que casamento legitima 
a família; o chamado concubinato 
(união livre e estável) é citado no código, 
mas não dá o direito a herança ou 
reconhecimento de filhos

Constituição considera como entidades 
familiares o casamento civil, a união estável 
e o grupo formado pela mãe ou o pai e seus 
filhos. Com isso, uniões estáveis ganham 
mais direitos; filhos adotivos ou fora do 
casamento também recebem as mesmas 
garantias que os gerados em casamento

Novo Código Civil equipara questões 
como pensão alimentícia em casos de 
separação e a partilha de bens adquiridos 
antes da união em casos de herança

1988 2002

Rolf madaleno, do IBDfAm, vê a decisão como um acerto de contas com o passado, ao 
eliminar as diferenças entre casamento e união estável

“Na argentina, para que sejam 
produzidos efeitos patrimoniais 

de regime de bens, o direito 
do País vizinho exige o registro 

da união estável. Portanto, 
seria exigível aqui no Brasil 

uma escritura pública de união 
estável em que as pessoas 

declarassem o regime de bens 
num tabelionato de notas”

Regina Beatriz Tavares da Silva, 
presidente da Associação de Direito 
de família e das Sucessões (ADfAS)

a decisão do supremo é equivocada. “a 
constitucionalidade do artigo 1790 advém 
das especificidades existentes na união es-
tável que decorrem da forma de como a 
união estável é constituída. a união estável 
é constituída no plano dos fatos, é uma rela-
ção de fato que se desenvolve afetivamente 
e, portanto, com todas aquelas caracterís-

ticas de família no plano dos fatos. o casa-
mento é totalmente diferente. a sua for-
mação se dá por meio de uma celebração, 
de uma formalidade em que há certeza ab-
soluta de que o casamento existe”, afirma. 

ainda de acordo com a presidente da aD-
Fas, “a decisão do supremo tribunal Federal 
eliminou a autonomia da vontade das pes-

soas na constituição de um casamento ou 
de uma união estável, afinal de contas com 
essa equiparação sucessória os dois institu-
tos geram exatamente os mesmos efeitos”.

a Procuradoria-Geral da República tam-
bém se posicionou pelo desprovimento do 
recurso extraordinário conforme o parecer 
do procurador Rodrigo Janot. Para ele, 
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Fonte: Folha de São Paulo
Autores: Paulo Gomes e Fabiana Martins

stF (supremo tribunal Federal) reconhece a 
união estável entre pessoas do mesmo sexo

CNJ (Conselho Nacional de Justiça) aprova 
resolução que habilita cartórios a celebrar o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo

stF decide que casais com união estável 
têm os mesmos direitos de herança que os 
unidos por casamento civil

2011 2013 2017

maria Aracy menezes da Costa, advogada especialista em Direito da família e Sucessões: 
“há mil dúvidas”

“Ninguém falou no aspecto de 
herdeiro necessário, no direito 
real de habitação, não falam 
se o companheiro entra na 
questão do testamento... há 
mil dúvidas, mas a resposta que 
eles querem dar (stF) é que não 
existe mais a diferença”

maria Aracy menezes da Costa, 
advogada especialista em Direito 
da família e Sucessões

“ainda que as disposições legais aplicáveis 
à união estável sejam ora mais ora menos 
vantajosas em relação ao casamento, não 
se pode negar a inviolabilidade à autonomia 
da vontade das partes na escolha de regime 
jurídico que lhes pareça mais adequado”. 

Recentemente, a advogada Maria aracy 
Menezes da Costa participou de um evento 

em Porto alegre. Nele, um dos notários pre-
sentes queria saber se haveria uma certeza 
jurídica relacionada as novas regras da união 
estável para poder dormir descansado. “a 
resposta foi que ele não poderia dormir 
descansado, porque não se pode dar essa 
certeza jurídica, já que o próprio supremo 
não deu essa certeza. Não tem mais diferen-

ça agora (entre união estável e casamento). 
Mas aí surgem mil dúvidas. Ninguém falou 
no aspecto de herdeiro necessário, no direi-
to real de habitação, não falam se o compa-
nheiro entra na questão do testamento... há 
mil dúvidas, mas a resposta que eles querem 
dar (stF) é que não existe mais a diferença”, 
alerta a advogada. 
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Evento em Curitiba debateu o Cadastro Nacional de Adoção do CNJ

“Não podemos deixar prevalecer a burocracia 
e retirar a oportunidade de adoção”
CoRREGEDoR NaCIoNal DE JustIça PaRtICIPa, ao laDo Da CúPula 
Do tJ-PR, DE EVENto soBRE INFâNCIa E JuVENtuDE EM CuRItIBa

INstItuCIoNal

“a proteção à infância não 
é uma faculdade, é uma 
obrigação constitucional, uma 
ordem de garantia a pessoas 
que dependem dessa proteção 
para verem concretizado o 
princípio fundamental da 
dignidade de toda pessoa 
humana em idade infante”

Renato Braga Bettega, 
desembargador presidente do TJ-PR

melhoriAs no CAdAstro 
nACionAl de Adoção (CnA)

o ministro do superior tribunal de Justiça 
(stJ) João otávio de Noronha, Corregedor 
Nacional de Justiça, apontou que é preciso 
efetuar melhorias no Cadastro Nacional de 
adoção (CNa) e que a informação é a pe-
ça-chave para a construção de um cadastro 

eficiente e transparente. “o propósito do 
Conselho Nacional de Justiça em reformu-
lar o CNa é fazer com que os dados este-
jam on-line, disponíveis a todos os envolvi-
dos, porque a ausência de conhecimento 
por parte dos juízes e dos promotores faz 
com que as crianças fiquem alocadas em 
abrigos, que muitas vezes funcionam como 
verdadeiros depósitos”, disse.

o Corregedor disse ainda que é preciso 
bom senso por parte dos magistrados ao 
equilibrar o legalismo inerente ao assunto 

No último dia 3 de agosto, o presidente do 
tribunal de Justiça do Paraná (tJ-PR), de-
sembargador Renato Braga Bettega, parti-
cipou da abertura do workshop “Um deba-
te sobre a proteção integral da infância 
e da juventude”, evento organizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em par-
ceria com a Corregedoria-Geral do tJ-PR, 
com a Escola da Magistratura do Paraná 
(EMaP) e com a associação dos Magistra-
dos do Paraná (amapar).

Durante a solenidade o presidente do 
tJ-PR destacou que “a proteção à infância 
não é uma faculdade, é uma obrigação 
constitucional, uma ordem de garantia a 
pessoas que dependem dessa proteção 
para verem concretizado o princípio funda-
mental da dignidade de toda pessoa huma-
na em idade infante”.

Ressaltou também que, em uma socieda-
de que se pretende solidária, a prioridade 
aos projetos destinados à promoção dos 
direitos das crianças e dos adolescentes al-
cançam primeira escala de relevância. “há 
que se celebrar a iniciativa do Conselho Na-
cional de Justiça com estes encontros como 
o de hoje; deve-se incentivar os magistra-
dos e a comunidade jurídica a voltar seus 
olhos a uma realidade ainda pouco favorá-
vel à proteção integral da infância e juven-
tude”, afirmou o Desembargador Bettega.
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maria Tereza Uille gomes, assume cargo no CNJ que passa a contar com quórum completo

e o melhor destino para a criança. “Não 
podemos deixar prevalecer a burocracia e 
retirar a oportunidade de adoção. Por isso, 
é preciso um debate democrático como 
este, que possa nos fornecer o subsídio 
para construir um cadastro sem excessos 
burocráticos, que satisfaça a necessidade 
das Varas”, afirmou.

FAmíliAs AColhedorAs
o Corregedor-Geral da Justiça do tJ-PR, de-
sembargador Rogério luís Nielsen Kanaya-
ma, salientou que o Paraná já é o estado 
com maior número de crianças em famílias 
acolhedoras do Brasil. “a Corregedoria tem 
se empenhado para estimular os magistra-
dos a implantar, em parceria com o Minis-
tério Público, o Governo e os municípios, 
os serviços de acolhimento familiar em 
substituição às instituições de acolhimento, 
os chamados abrigos”, pontuou.

“a Corregedoria do tJ-PR tem plena 
consciência do seu papel no processo de 
aperfeiçoamento do sistema de Justiça da 
infância e da juventude no Paraná. Para 
isso, vários projetos têm sido implementa-
dos, os quais passam pelo aperfeiçoamen-
to dos sistemas eletrônicos, sendo que o 
Projudi já conta com a ferramenta livro de 
adotantes; outras estão em fase de implan-
tação, como, por exemplo, o livro de ado-
tandos”, contou.

o Desembargador Kanayama falou ainda 
que a Comissão Estadual Judiciária de ado-
ção (CEJa-PR), encarregada das adoções in-
ternacionais, brevemente estará totalmen-
te informatizada.

Fonte: TJ-PR

a procuradora de Justiça paranaense Maria 
tereza uille Gomes tomou posse no Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), no cargo 
de conselheira para o biênio 2017/2019. 
Indicada pela Câmara dos Deputados, uil-
le assume uma das vagas dedicadas a ci-
dadãos de notável saber jurídico e que foi 
ocupada até outubro do ano passado pelo 
conselheiro Emmanoel Campelo.

Com a posse de Maria tereza uille, o 
Plenário do CNJ volta a contar com 15 
conselheiros, seu quórum completo. Ela é 
procuradora de Justiça e tem um extenso 
histórico de atuação na área de política 
criminal e penitenciária, um dos focos de 
atuação do CNJ. 

Formada em Direito pela universidade 
Estadual de londrina (PR), Maria tereza 
uille ingressou no Ministério Público em 
1987. De 1999 a 2002, presidiu a asso-
ciação Paranaense do Ministério Público e, 
em março de 2002, tornou-se a primeira 

Maria Tereza Uille assume o 
cargo de conselheira do CNJ
PRoCuRaDoRa DE JustIça Do PaRaNá FoI REsPoNsáVEl 
PEla IMPlEMENtação Do sIstEMa ElEtRôNICo DE 
EXECução uNIFICaDo, DIFuNDIDo PaRa toDo o PaÍs

JuRÍDICo

“Não podemos deixar 
prevalecer a burocracia e retirar 
a oportunidade de adoção. 
Por isso, é preciso um debate 
democrático como este, que 
possa nos fornecer o subsídio 
para construir um cadastro 
sem excessos burocráticos, que 
satisfaça a necessidade das 
Varas”

João otávio de Noronha, ministro 
Corregedor Nacional da Justiça

mulher a assumir a Procuradoria-Geral de 
Justiça do Estado do Paraná. 

Entre 2011 e 2014, foi secretária de 
Justiça, Cidadania e Direitos humanos do 
Paraná, durante o primeiro mandato do 
governador Beto Richa (PsDB). Na época, 
foi responsável pela implementação do 
sistema Eletrônico de Execução unificado 
(sEEu) no Estado. o sistema, hoje difun-
dido em todo o País pelo CNJ, permite o 
controle informatizado da execução penal 
e das informações relacionadas ao sistema 
carcerário. o uso da ferramenta reduziu em 
67% a superlotação das unidades prisionais 
do Paraná entre os anos de 2010 e 2013.

Desde janeiro de 2016, Maria tereza é 
membro titular do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), 
órgão subordinado ao Ministério da Justiça 
responsável por propor diretrizes, sugerir 
metas e prioridades para a política criminal 
e penitenciária no País.
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Provimento nº 265/2017
 
o Des. RogÉRIo KANAYAmA, Correge-
dor-Geral da Justiça, no uso de suas atribui-
ções legais; e
 
CoNSIDERANDo as recentes decisões das 
Cortes nacionais acerca dos casais homoafe-
tivos e das hipóteses de multiparentalidade;
 
RESolVE:
Art. 1º. autorizar o reconhecimento es-
pontâneo da paternidade socioafetiva de 
pessoas maiores de 18 (dezoito) anos sem 
paternidade registral estabelecida pelos 
oficiais do Registro Civil de Pessoas Natu-
rais no âmbito do Estado do Paraná.
 
Art. 2º. o interessado poderá proceder ao 
reconhecimento espontâneo da paternida-
de socioafetiva perante o oficial de Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais, mediante a 
apresentação de documento de identifica-
ção com foto e certidão de nascimento do 
filho, em via original ou cópia autenticada.
 
§ 1º. o oficial deverá proceder minuciosa 
verificação da identidade do interessado 
que perante ele comparecer, mediante co-
leta, no termo próprio, conforme modelo 
anexo a este Provimento, de sua qualifica-
ção e assinatura, além de rigorosa confe-
rência de seus documentos pessoais.
 
§ 2º. Em qualquer caso, o oficial, após 
conferir o original, manterá em arquivo 
cópia do documento de identificação, cer-
tidão de nascimento, bem como do termo 
assinado pelas partes.
 
§ 3º. Constarão do termo, além dos dados do 
requerente, os dados da genitora e do filho.
 
§ 4º. o reconhecimento dependerá da 
anuência por escrito do pretenso filho pe-
rante o oficial de Registro Civil de Pessoas 
Naturais. 
 
§ 5º. a anuência deverá ser colhida pelo 

oficial de Registro Civil de Pessoas Natu-
rais, não se admitindo o reconhecimento 
de outra forma, ainda que com firma re-
conhecida.
 
§ 6º. Na falta ou impossibilidade de ma-
nifestação válida do filho maior, o pedido 
de reconhecimento da paternidade socioa-
fetiva deverá ser formulado por via judicial.
 
§ 7º. o reconhecimento de filho socioafe-
tivo por pessoa relativamente incapaz de-
penderá da assistência de seu curador.
 
Art. 3º. a deficiência de um dos envolvi-
dos não é óbice ao reconhecimento volun-
tário da paternidade socioafetiva perante o 
oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais 
(art. 6º lei 13.146/2015).
 
§ 1º. Caso a pessoa com deficiência tenha 
constituído apoiadores por meio de proces-
so de tomada de Decisão apoiada, estes 
deverão participar do procedimento, desde 
que observados os limites do apoio acorda-
do (art. 1783-a, §4º, do Código Civil).
 
§ 2°. havendo divergência de opiniões en-
tre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, 
o pedido deverá ser encaminhado ao juízo 
competente (art. 1783-a, §6º, do Código 
Civil). 
 
Art. 4º. a fim de efetuar o reconhecimen-
to da paternidade socioafetiva, o interessa-
do poderá comparecer a qualquer ofício 
de Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná, desde que apresente os 
documentos elencados no art. 2º do pre-
sente Provimento.
 
Art. 5º. sempre que o oficial de Registro 
Civil de Pessoas Naturais, ao atuar nos ter-
mos deste Provimento, suspeitar de fraude, 
falsidade ou má-fé no ato de reconheci-
mento, não praticará o registro, submeten-
do o caso imediatamente ao juízo compe-
tente, explicitando, por escrito, os motivos 
da suspeita.
 

CGJ/PR publica o Provimento nº 265 
e regulamenta o reconhecimento de 
paternidade socioafetiva em Cartório
NoRMa suBstItuI o PRoVIMENto Nº 264 E aDMItE o RECoNhECIMENto 
soMENtE EM Casos EM quE o RECoNhECIDo sEJa MaIoR DE IDaDE 
E Não Possua PatERNIDaDE REGIstRal assENtaDa No RCPN

JuRÍDICo

Art. 6º. Efetuado o reconhecimento de 
filiação socioafetiva, o oficial da serventia 
em que se encontra lavrado o assento de 
nascimento procederá com sua averbação, 
independente de manifestação do Repre-
sentante do Ministério Público ou de de-
cisão judicial.
 
Parágrafo único. a notícia da averbação 
do reconhecimento da paternidade socioa-
fetiva não constará nas certidões, salvo nos 
casos em que for autorizado o inteiro teor.
 
Art. 7º. a sistemática do presente provi-
mento não poderá ser utilizada nos casos 
em que o reconhecimento da paternidade 
socioafetiva já tenha sido judicializada, ra-
zão pela qual constará, ao final do termo, 
declaração da pessoa interessada, sob as 
penas da lei, de que isso não ocorreu.
 
Art. 8º. o reconhecimento espontâneo da 
paternidade socioafetiva não obstaculiza a 
discussão judicial sobre a existência de vín-
culo biológico, ou, meramente, a ação para 
conhecimento da origem genética.
 
Art. 9º. o reconhecimento espontâneo da 
paternidade socioafetiva é irrevogável e ir-
retratável.
 
Art. 10º. Este provimento aplica-se, no 
que couber, às famílias formadas por casais 
homoafetivos e aos casos de parentalidade 
múltipla.
 
Art. 11. Deverão ser observadas as nor-
mas legais referentes à gratuidade de atos.
 
Art. 12. Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

 
Curitiba, 12 de maio de 2017.

 
RogÉRIo lUIS NIElSEN KANAYAmA

Corregedor-Geral da Justiça
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Em minha atividade como assessor jurídico 
do IRPEN tenho constatado que dois assun-
tos têm pululado nas consultas que me são 
feitas, proponho-me nesse artigo a tecer al-
guns comentários a respeito dos mesmos. 

i. reConheCimento espontâneo 
de pAternidAde soCioAFetivA;
Comecemos pelo Reconhecimento Es-
pontâneo da Paternidade Socioafetiva 
consagrada pelo Provimento nº 265/2017 
que, em meu entender, corrigiu as mazelas 
do Provimento nº264/2016, ambos da lavra 
da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Paraná (CGJ/PR). Verifiquemos 
alguns dentre os principais aspectos desse 
novo provimento que consagra a desjudi-
cialização na medida em que seu artigo 6º 
dispõe que dito reconhecimento se dá sem 
manifestação do Ministério Público e sem 
decisão judicial. quanto às certidões, trata-
das pelo parágrafo único do mesmo artigo, 
vale ressaltar que a de inteiro teor somente 
poderá ser expedida mediante autorização 
judicial. 

Na edição 15 da Revista do IRPEN teci 
críticas ao Provimento nº264/2016, en-
tão vigente. afirmei textualmente que seu 
artigo 1º haveria que ser alterado com o 
condão de deixar claro que pai socioafeti-
vo somente poderia ser admitido como tal 
para hipóteses de ausência de paternida-
de registral, pois caso contrário implicaria 
em flagrante insegurança jurídica, além de 
afetar indesejavelmente possíveis ações ju-
diciais já propostas, como a de abandono 
parental, alimentos, dentre outras.

Pois bem, o artigo 1º foi diametralmente 
modificado pelo Provimento nº 265/2017 
e passou a admitir tal reconhecimento so-
mente em casos em que o reconhecido seja 
maior de idade e não possua paternidade 
registral assentada no RCPN. alterações do 
texto normativo que, indubitavelmente, 
são extremamente bem-vindas e elogiáveis.

o artigo 2º, parágrafos 4º e 6º ao que 
parece, nos permite a conclusão de ato 
personalíssimo, haja vista tal reconheci-
mento depender da anuência por escrito 

do pretenso filho que haverá que se dar 
perante o oficial de Registro Civil de Pes-
soas Naturais, sendo que a impossibilidade 
judicializa o reconhecimento. 

o artigo 3º contextualiza a lei nº 
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com De-
ficiência) no universo do reconhecimento 
socioafetivo de paternidade ao determinar, 
em seu artigo 3º, que a deficiência de um 
dos envolvidos não é óbice ao reconheci-
mento voluntário da paternidade socioafe-
tiva perante o RCPN. Nessa linha de racio-
cínio o parágrafo 1º do art. 3º estabelece 
que caso haja apoiadores por meio de pro-
cesso de tomada de decisão apoiada, estes 
serão chamados a participar (nos limites do 
apoio acordado). 

o art. 3º parágrafo 2º, reza que a diver-
gência de opiniões entre apoiador e apoia-
do remete a questão ao Judiciário.

ii. direitos suCessórios 
dA união estável;
o RCPN é de transcendental relevância para 
o Direito Civil e, para um de seus ramos, o 
Direito de Família e suas consequências no 
Direito das sucessões. é ele que define vá-
rias situações tais como filiação, parentela, 
idade, sexo, nome, e também ao que nos 
ateremos nessas considerações, ou seja, 
CASAmENTo (homo ou hetero) e UNIão 
ESTÁVEl (homo ou hetero), haja vista o 
fato de que ambos se consubstanciam em 

entidade familiar, e suas aplicações no Di-
reito das sucessões. 

avaliemos que é importantíssimo que as 
pessoas que procuram o RCPN sejam per-
feitamente esclarecidas sobre o que são es-
ses institutos, suas similitudes e diferenças, 
visto causarem efeitos no mundo jurídico, 
ou seja, guardarão efeitos durante e após 
a vida das pessoas, e elas necessitam es-
tar cônscias desse fato. Nessa seara houve 
um marco histórico consubstanciado em 
recente decisão do stF (julgamento em 
10/05/2017) com REPERCUSSão gERAl 
quando do julgamento da RE 646721 e da 
RE 878694 no que tange ao Direito das su-
cessões na união estável.

o artigo 1.790 do Código Civil foi con-
siderado inconstitucional por violar princí-
pios como a igualdade, a dignidade da pes-
soa humana, a proporcionalidade e houve, 
segundo a decisão do stF, uma vedação 
ao retrocesso expressado pelo menciona-
do dispositivo da lei nº 10.406/2002. Via 
de consequência, prevalece o artigo 1.829 
do Código Civil para com casamento ou 
união estável, pois ambas são entidades 
familiares. Foi decidido, por conseguinte, 
que: “No sistema constitucional vigente é 
inconstitucional a diferenciação de regime 
sucessório entre cônjuges e companheiros 
devendo ser aplicado em ambos os casos 
o regime estabelecido no artigo 1829 do 
Código Civil”.

Comentários sobre as recentes 
normas e decisões relativas ao RCPN

oPINIão

fernando Abreu Costa 
Júnior é assessor 
jurídico do Irpen/PR “o artigo 1º foi diametralmente 

modificado pelo Provimento 
nº 265/2017 e passou a 
admitir tal reconhecimento 
somente para casos em que 
o reconhecido seja maior de 
idade e não possua paternidade 
registral assentada no RCPN”
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Congresso Nacional aprova a conversão em lei da medida Provisória nº 776/17 e emendas trazem facilidades e benefícios aos cidadãos

Congresso aprova MP 776 
e altera o modelo de registro 
de nascimento no País

o Congresso Nacional aprovou no dia 5 de 
setembro de 2017 a conversão da Medida 
Provisória 776/17, editada pelo Governo 
Federal em abril deste ano, em lei Federal. 
Com isso, a certidão de nascimento de to-
dos os brasileiros passa a permitir aos pais 
optarem pela naturalidade de seus filhos, 
escolhendo entre o local de nascimento 
ou local de residência da mãe como local 
de naturalidade da criança. o texto segue 
agora para sanção presidencial.

a mudança atinge em cheio a população 
residente em 41% dos municípios brasilei-
ros que não possuem maternidade (dados 
da Confederação Nacional dos Municípios 

e do Datasus) e que se viam obrigados a 
registrar seus filhos como naturais da cida-
de onde era realizado o parto, mesmo que 
só se deslocassem a este município para 
o nascimento. segundo o levantamento, 
2.310 municípios brasileiros não contam 
com maternidades próprias, e muitos deles 
não possuem um cidadão natural há anos.

Para o ministro da saúde, Ricardo Barros, 
além de beneficiar as famílias, a inciativa 
atende a um pedido antigo dos municípios 
que não possuem maternidades e, a partir 
de agora, poderão registrar nativos de sua 
localidade. “a medida permite que milha-
res de municípios brasileiros que não pos-

“a medida permite que 
milhares de municípios 
brasileiros que não possuem 
maternidades possam ter filhos 
da terra, ter cidadãos naturais 
daquela cidade”

Ricardo Barros, ministro da Saúde

tEXto PERMItE aos PaIs oPtaREM PEla NatuRalIDaDE DE sEus FIlhos, ENtRE o loCal Do 
PaRto ou DE REsIDêNCIa Da MãE. tEXto DEsBuRoCRatIZa PRoCEDIMENtos PaRa CoRREção 
DE ERRos DE GRaFIa DIREto EM CaRtóRIo, sEM NECEssIDaDE DE PRoCEsso JuDICIal.

CaPa
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Deputado Ricardo Tripoli (PSDB/SP): “o 
principal benefício é a desburocratização”

suem maternidades possam ter filhos da 
terra, ter cidadãos naturais daquela cidade 
e dá aos pais destas crianças a liberdade 
de escolher se registram seu filho na cidade 
onde nasceu ou na cidade onde moram, 
garantindo a naturalidade da tradição fa-
miliar”, destacou.

“a consequência mais direta das mu-
danças que a aprovação desta medida irá 
trazer é a melhoria na qualidade dos da-
dos relativos ao crescimento vegetativo 
dos municípios brasileiros. Determinar com 
mais precisão a dinâmica demográfica de 
um município ou região ajuda a identificar 
melhor as demandas por bens e serviços 
em geral, bem como ajuda a definir a pró-
pria necessidade de políticas públicas”, co-
mentou o deputado Efraim Filho (DEM/PB).

o texto ainda promove outras mudanças 
na lei para adequar a norma ao novo con-
ceito de naturalidade. uma das adequa-
ções determina que o registro (assento) e 
a certidão de nascimento farão menção à 
naturalidade, e não mais ao local de nas-
cimento. No registro de matrimônio, tam-
bém constará a naturalidade dos cônjuges 
em substituição ao lugar de nascimento. o 
mesmo benefício é concedido para a crian-
ça em processo de adoção e ainda sem 
registro.

“a aprovação da MP 776/2017 permite 
que cada criança brasileira tenha o direito 
de ter registrado em sua certidão de nas-
cimento a cidade de sua residência, local 

em que efetivamente possui seus laços fa-
miliares e sociais”, explica thiago almeida 
Garcia, coordenador-geral de Promoção do 
Registro Civil de Nascimento do Ministério 
dos Direitos humanos. “Com a MP avança-
mos no sentido de harmonização da legis-
lação nacional em relação às boas práticas 
internacionais relacionadas ao registro de 
pessoas naturais”, completa.

Entre as emendas aprovadas pelos se-
nadores está a que mantém no atual texto 
da lei de Registros Públicos dispositivo que 
torna obrigatório o registro de nascimento 
de criança de menos de um ano mesmo 
diante de óbito. a mesma emenda tam-
bém mantém regras específicas para a cre-
mação, como manifestação de vontade ou 
interesse público, além de atestado de óbi-
to firmado por dois médicos ou por médico 
legista e, no caso de morte violenta, mani-
festação favorável da autoridade judiciária.

“a partir do momento que estamos con-
cedendo ao cidadão o direito de registro 
no município de residência de seus pais 
estamos garantindo a ele o direito de dar 
continuidade à história de sua família, e 
preservar a naturalidade do cidadão que é 
um bem inestimável e compõe um aspecto 
de suma importância de sua personalida-

de”, explica o deputado federal paulista 
Goulart (PsD/sP).

outra mudança é a possibilidade de re-
gistrar certidão de falecimento tanto no lu-
gar do óbito, quanto no município de resi-
dência da pessoa, conforme apresentação 
de atestado médico ou declaração de duas 
testemunhas da morte. o texto vai agora 
para sanção presidencial.

Desburocratização
o texto aprovado na Câmara também per-
mite que os cartórios realizem correções 
nas certidões de nascimento, casamento 
e óbito sem a necessidade de autorização 
judicial e do Ministério Público. a mudança 
visa facilitar a correção de erros evidentes, 
como a escrita incorreta do nome. Com a 
alteração, o parecer do Judiciário será soli-
citado pelo oficial do cartório somente se 
este suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé 
nas declarações ou na documentação apre-
sentada.

“o principal benefício é a desburocratiza-
ção. Não faz sentido ter de ouvir o Ministé-
rio Público para averbar registros ou corrigir 
erros, por exemplo. a emissão de certidões 
de óbito e de nascimento também passa a 
ser mais razoável. são pequenas alterações 
que facilitam a vida do cidadão, reduzindo 
tempo, custos e aborrecimentos desneces-
sários”, afirmou o deputado Ricardo tripoli 
(PsDB/sP).

Rômulo gouveia (PSD/PB): 
“considero que esse rol de benefícios 
não é exaustivo e acredito que vários 
outros também serão percebido”
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“o principal benefício é a 
desburocratização. Não faz 
sentido ter de ouvir o Ministério 
Público para averbar registros 
ou corrigir erros, por exemplo”

Ricardo Tripoli, 
deputado federal (PSDB/SP)

“Com a MP avançamos no 
sentido de harmonização da 
legislação nacional em relação 
às boas práticas internacionais 
em relação ao registro de 
pessoas naturais”

Thiago Almeida garcia, 
coordenador-geral de Promoção 
do Registro Civil de Nascimento do 
ministério dos Direitos Humanos
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A imagem da nova certidão de nascimento, com destaque para o novo campo, que traz a 
naturalidade do cidadão

a mudança poderá ser de ofício ou a 
pedido do interessado e abrangerá ainda 
erros na transcrição de termos constantes 
em ordens e mandados judiciais e outros 
títulos; erros de inexatidão da ordem cro-
nológica e sucessiva na numeração do livro 
ou folha e da data do registro; ausência de 
indicação do município de nascimento ou 
naturalidade do registrado; ou em casos de 
elevação de distrito a município ou altera-
ção de suas nomenclaturas por força de lei.

“Vejo essa possibilidade como um ama-
durecimento do nosso País. Por que dificul-
tar vida dos cidadãos se podemos facilitar? 
E essa facilidade é um aprimoramento dos 
direitos básicos da cidadania. Em termos 
de benefícios vai facilitar o dia a dia, reduzir 
custos com processos judiciais, bem como o 
tempo de espera pela correção dos erros”, 
explica o deputado federal Goulart (PsD/sP).

De acordo com o texto aprovado, o 
Ministério Público não precisará mais ser 
ouvido antes da averbação de documen-
tos - observações de mudanças determi-
nadas por juiz ou por ocorrência de fatos 
nas vidas das pessoas, como casamento 
e divórcio, por exemplo - em cartórios e 
seu parecer será solicitado pelo oficial do 
cartório apenas se ele suspeitar de fraude, 
falsidade ou má-fé nas declarações ou na 
documentação apresentada. terá ainda de 
indicar, por escrito, os motivos da suspeita.

Para o Ministério dos Direitos humanos, 

a emenda que permite as correções por via 
extrajudicial é exemplar. “trata-se de um 
avanço na direção de facilitar a vida do cida-
dão, tornando desnecessária a judicialização 
de procedimentos mais simples de retifica-
ções. Com isso, os cartórios podem contri-
buir para que cada cidadão tenha registrado 
corretamente o seu nome, sua filiação, sua 
naturalidade, sua história”, explica thiago 
Garcia. “Em muitos casos um pequeno erro 
já representava uma série de constrangi-
mentos que passam a contar com os cartó-
rios para superá-los”, completou.

Para o deputado Rômulo Gouveia (PsD/
PB), o texto que seguiu para sanção presi-
dencial pode ser entendido, além de atua-
lização da lei de Registros Públicos, como 
um instrumento que facilita diversos proce-
dimentos de registros em cartórios e que 
trará diversos benefícios para a sociedade. 

Para o deputado Efraim filho (DEm/PB), 
projeto permitirá a melhoria na qualidade 
das informações ao Poder Público

“alguns serão beneficiados por optar pelo 
local de nascimento – dado que vários mu-
nicípios pequenos não possuem maternida-
de, outros serão beneficiados pela pratici-
dade na obtenção de documentos e alguns 
tantos pela tempestividade quando da so-
licitação de correção de erros. Considero 
que esse rol de benefícios não é exaustivo 
e acredito que vários outros também serão 
percebidos”, afirma ele.

“trata-se de mudanças que impactam 
diretamente a vida de grande parte da 
população que se via obrigada a registrar 
seus filhos como naturais de outro muni-
cípio, sendo que eles residiram e construi-
riam suas vidas na cidade de residência de 
seus pais”, explica arion toledo Cavalheiro 
Júnior, presidente da associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(arpen-Brasil). “Já a correção de erros evi-
dentes direto em cartório, poupa tempo e 
recursos da população, desburocratiza pro-
cessos e tira demandas que não envolvem 
litígios do Judiciário”.

“a correção de erros evidentes 
direto em cartório, poupa 
tempo e recursos da população, 
desburocratiza processos e tira 
demandas que não envolvem 
litígios do Judiciário”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

“Em termos de benefícios vai 
facilitar o dia a dia, reduzir 
custos com processos judiciais, 
bem como o tempo de espera 
pela correção dos erros”

goulart, deputado federal (PSD/SP)

CaPa



19

Nesse sentido, devemos abrir bem os 
olhos para a oportunidade criada pela al-
teração da lei nº 6.015/1973 (registros 
públicos), por meio da emenda à Medida 
Provisória nº 776, aprovada no último dia 
5 de setembro de 2017 pelo Congresso 
Nacional, e olhar além do senso comum e 
do preconceito que existe contra serventias 
extrajudiciais, os cartórios, sempre tacha-
dos como símbolos da burocracia brasileira.

Essa lei cria a figura dos “ofícios de Ci-
dadania”, autorizando que os cartórios fir-
mem parcerias com órgãos públicos para 
prestar serviços considerados essenciais ao 
exercício da cidadania, como a emissão de 
um Documento de Identidade ou uma Car-
teira de trabalho.

Certamente, a emenda deve ter inspira-
ção na bem-sucedida experiência da Re-
ceita Federal que, a partir de dezembro de 
2015, autorizou os cartórios a gerarem, no 
ato do Registro de Nascimento, o número 
do CPF e ser incluído na Certidão de Nas-
cimento.

uma iniciativa simples como essa sim-
plificou a vida de muita gente, diminuindo 
horas perdidas para o cidadão e reduzindo 
custos para o Estado. ao que consta, esse 
convênio não tem ônus para a RFB, nem 
para o cidadão.

a aprovação dos ofícios da Cidadania, 
que parece ter sido um esforço individual 

Cláudio machado 
é especialista em planejamento

do deputado Júlio lopes (PP/RJ), deve ser 
louvada como uma das mais efetivas me-
didas de desburocratização da atual legis-
latura.

assim como no histórico caso da defesa 
da licença paternidade na Constituição de 
1988, quando o deputado alceni Guerra 
enfrentou barreiras e preconceitos para fa-
zer com que o óbvio fosse visto por todos, 
devemos aplaudir a ação do parlamentar 
carioca, que teve a coragem de defender 
os cartórios como, sim, importantes instru-
mentos em favor da desburocratização.

Uma janela de oportunidade

a revolução digital está em curso. Em bre-
ve, os cidadãos poderão acessar os servi-
ços públicos por meios eletrônicos, sem 
necessidade de deslocamento ou esperas 
em filas. Devemos lembrar, porém, que o 
caminho para o principal instrumento de 
acesso aos serviços eletrônicos passa pelo 
cadastramento numa operadora de telefo-
nia e, nesse processo, é exigido do cidadão 
um “documento de identidade com foto”.

Para o público desse informativo, pro-
vavelmente essa exigência seja pouco 
notada. afinal, como eu próprio, a ampla 
maioria deve usar sua carteira de motoris-
ta como identificação pessoal. também é 
provável que uma parcela menor da popu-
lação utilize um documento funcional ou 
de classe e alguns devem ainda valer-se do 
RG – o documento de identidade –, mas 
muitos preferem deixar esse documento 
guardado.

Em poucas palavras, o ingresso na re-
volução digital, como em inúmeros outros 
serviços públicos e privados, está condicio-
nado ao acesso prévio a um documento de 
identidade com foto.

Poucos parecem se dar conta que, ainda 
hoje, o único local onde grande parte dos 
cidadãos – principalmente os residentes de 
pequenos e médios municípios– pode soli-
citar seu documento de identidade é numa 
delegacia de polícia. Mesmo ignorando o 
questionamento se esse seria o local ideal 
para se obter um documento que represen-
ta a cidadania, pergunto se, no contexto 
atual da segurança pública, não seria mais 
eficiente liberar os quadros das Polícias Ci-
vis de um trabalho eminentemente admi-
nistrativo. a capilaridade da rede dos car-
tórios de Registro Civil, presentes em todos 
os municípios, poderia sim, sem prejuízo da 
segurança e da qualidade, prestar esse ser-
viço aos cidadãos.

“a aprovação dos ofícios da 
Cidadania, que parece ter 
sido um esforço individual do 
deputado Júlio lopes (PP/RJ), 
deve ser louvada como uma 
das mais efetivas medidas de 
desburocratização da atual 
legislatura”

“Essa lei (MP 776) cria a figura 
dos “ofícios de Cidadania”, 
autorizando que os cartórios 
firmem parcerias com órgãos 
públicos para prestar serviços 
considerados essenciais ao 
exercício da cidadania, como a 
emissão de um Documento de 
Identidade ou uma Carteira de 
trabalho”
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Ofício da Cidadania: menos burocracia 
e mais comodidade para o cidadão

ma das emendas aprovadas pelos senadores durante a tramitação 
da Medida Provisória 776/17 prevê que os cartórios poderão pres-
tar, mediante convênio, outros serviços remunerados à população 
em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e enti-
dades interessadas.

hoje, o Registro Civil já presta alguns serviços mediante convê-
nio, como o com a Receita Federal do Brasil (RFB) para a emissão do 
número de CPF já na certidão de nascimento que, em pouco mais 
de um ano, permitiu a inclusão de mais de 1.8 milhões de CPFs já 
na certidão de nascimento, além do cancelamento do número em 
caso de falecimento do titular. No entanto, o processo para forma-
lização destes convênios é burocrático e depende de autorizações 
de diversos órgãos públicos.

“os cartórios estão em 
todas as cidades do País, são 
delegados do Poder Público, 
e são importantes para poder 
desenvolver atividades que o 
Estado, muitas vezes, não tem 
condições de fazer”

Alex Canziani, 
deputado federal (PTB-PR)

EMENDa aPRoVaDa No CoNGREsso NaCIoNal PERMItE quE os 
CaRtóRIos FIRMEM CoNVêNIos PaRa a EMIssão DE DoCuMENtos EM 
MuNICÍPIos oNDE Não EXIstaM Postos DE ENtIDaDEs oFICIaIs

CaPa

u
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Favorável à medida, o deputado Júlio lo-
pes (PP-RJ), autor de emenda aprovada pelo 
senado, disse que atualmente as prefeituras 
já podem emitir a Carteira de trabalho e Pre-
vidência social, o Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) e outros documentos, mas, por ques-
tões de organização e de custo, acabam 
obrigando os cidadãos a se deslocarem por 
longas distâncias até agências do Ministério 
do trabalho ou da Receita Federal.

ao falar na defesa da emenda aprovada 
pelo Congresso Nacional, Júlio lopes desta-
cou a importância dos serviços do Registro 
Civil. “os cartórios de registro civil são um 
sucesso que o Brasil desconhece. apesar de 
serem o lado mais pobre dos cartórios, são 
aqueles que lutam com mais dificuldade. E 
são aqueles que levaram o Brasil a ter um 
dos menores índices de cobertura dos nas-
cidos vivos. o Brasil hoje tem só 1,5% de 
falta de registro civil de nascido vivo. até os 

Thiago Almeida garcia, coordenador-
geral de Promoção do Registro Civil de 
Nascimento do ministério dos Direitos 
Humanos: “será possível mobilizar a rede 
de cartórios para aproximar serviços e 
facilitar a vida dos brasileiros”

Adriane medeiros melo, do ministério 
do Planejamento: “contribuição para a 
sustentabilidade de toda a atividade no 
País”

Alex Canziani, deputado federal (PTB/PR): 
“os cartórios estão em todas as cidades 
do País”

Eua têm um índice maior do que o nosso”, 
afirmou.

o Poder Executivo também se manifes-
tou favorável ao projeto, principalmente 
por seus efeitos benéficos para a popu-
lação das menores localidades do País. 
“Com a possibilidade de ampliar os servi-
ços ao cidadão no Registro Civil será possí-
vel mobilizar a rede de cartórios, presente 
em quase todos os municípios brasileiros, 
com fé pública e infraestrutura adequada, 
ao atendimento aos cidadãos, para apro-
ximar serviços e facilitar a vida dos brasi-
leiros em relação às suas demandas docu-
mentais”, explica thiago almeida Garcia, 
coordenador-geral de Promoção do Regis-
tro Civil de Nascimento do Ministério dos 
Direitos humanos. “acreditamos também 
que as possibilidades abertas pela MP pos-
sibilitam uma maior sustentabilidade para 
os cartórios de registro civil, evitando o 

“Com a possibilidade de 
ampliar os serviços ao cidadão 
no Registro Civil será possível 
mobilizar a rede de cartórios, 
presente em quase todos os 
municípios brasileiros, com 
fé pública e infraestrutura 
adequada, ao atendimento 
aos cidadãos, para aproximar 
serviços e facilitar a vida dos 
brasileiros em relação às suas 
demandas documentais”

Thiago Almeida garcia, 
coordenador-geral de Promoção 
do Registro Civil de Nascimento do 
ministério dos Direitos Humanos
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Carteira de Identidade
Convênio com órgãos 

emissores para a entrega de 
documentos aos cidadãos em 
municípios onde não existir 
posto da entidade emissora.

quaIs 
sERVIços 
PoDEM EstaR 
No oFÍCIo Da 
CIDaDaNIa

CPf
Convênio já em andamento 

com a Receita Federal permitiu 
a emissão de 1 milhão e 800 
mil CPFs gratuitos já no ato 
do registro de nascimento, 

assim como o cancelamento 
dos documentos de pessoas 

falecidas.

Título de Eleitor
através de convênio com o 

tribunal superior Eleitoral (tsE), 
os cartórios podem realizar a 
emissão de títulos de eleitores 

para os cidadãos.

Passaportes
Mediante convênio com a 
Polícia Federal do Brasil, os 
cartórios podem realizar os 
processos de solicitação e 
entrega de passaportes à 
população de cidades que 

não possuam postos da Polícia 
Federal.

Registro de Empresas
Mediante convênio com a 

Junta Comercial nos Estados, 
os cartórios podem receber 

protocolos de abertura e 
encerramento de empresas 

comerciais.

Vistoria de Veículos
serviço de documentação de 

veículos, como emplacamento 
e licenciamento, onde não 
houver postos dos Detrans 

locais. Modelo já existente no 
Estado do Rio Grande do sul.

Carteira de Trabalho
Convênio com o Ministério 
do trabalho para a entrega 
da carteira de trabalho aos 

cidadãos em municípios onde 
não houver posto do Ministério 

do trabalho.

“queremos maior capilaridade 
aos serviços prestados ao 
cidadão, desburocratizar”

Júlio lopes, deputado federal (PP-RJ)

CaPa

fechamento de ofícios em cidades meno-
res”, completou.

“Essa emenda dá a possibilidade para 
os cartórios, que são delegados do servi-
ço público, atenderem necessidades da 
população, facilitando a vida das pessoas. 

os cartórios estão em todas as cidades 
do País, são delegados do Poder Público, 
e são importantes para poder desenvol-
ver atividades que o Estado, muitas vezes, 
não tem condições de fazer”, explica o 
deputado federal alex Canziani (PtB-PR).

De acordo com adriane Medeiros Melo, 
chefe do Departamento de tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, 
a secretaria de tecnologia da Informação 
e Comunicação (setic), enquanto repre-
sentante do Ministério no Comitê Gestor 
do sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil (CGsirc), “a possibilidade de 
remuneração dos cartórios de registro civil 

pela prestação de outros serviços, na forma 
do ofício da cidadania, contribui para a sus-
tentabilidade de toda a atividade no País”. 
“Este é um requisito importante, apresen-
tado pelos próprios cartórios no Comitê, 
para melhorar a qualidade, bem como para 
ampliar a abrangência dos dados enviados 
ao sirc”, afirmou. 

“queremos maior capilaridade aos ser-
viços prestados ao cidadão, desburocrati-
zar. Ninguém está querendo avançar nas 
competências dos cartórios, nem dar a eles 
qualquer atribuição estranha às suas atri-
buições originárias”, finalizou o deputado 
Júlio lopes.
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portanto, não registram seus cida-
dãos. Como avalia essa situação e 
como a aprovação da mP pode afetar 
positivamente esses municípios?
Senadora Regina Sousa - a lei vai suprir 
essa lacuna. a criança pode ser registrada 
na maternidade onde nasceu, mas a sua 
naturalidade poderá ser o local onde reside 
a mãe. E o município tem sua população 
aumentada para efeito do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios, com mudança 
de índice. Às vezes por falta de cinco ha-
bitantes o município deixa de receber mais 
transferência do Governo Federal. também 
tem a questão de saúde. o cadastro exige 
certidão de nascimento para saúde da fa-
mília, vacinação etc.

CcV - Hoje o registro de nascimento 
é feito diretamente em maternidades 
em vários pontos do País. Como avalia 
a importância desta ação para comba-
ter o número de crianças sem registro 
de nascimento?
Senadora Regina Sousa - Esta foi uma 
conquista dos últimos 15 anos: sair da ma-
ternidade já registrado. antes a mãe volta-
va para o município e só depois de muito 
tempo registrava a criança. Às vezes, nascia 
outra criança e registrava as duas juntas, ou 

não registrava. No período de busca ativa 
teve registros de famílias inteiras sem certi-
dão de nascimento, a partir dos pais.

CcV - A mP também criou a possibili-
dade de que erros básicos sejam corri-
gidos nos cartórios sem a necessidade 
de um processo judicial. o que pode 
ajudar a população no caso de grafia 
errada do nome, por exemplo. Como 
você vê essa possibilidade? Que bene-
fícios esse recurso pode trazer para a 
sociedade?
Senadora Regina Sousa - Essa emenda 
eu aceitei porque desburocratiza este tipo 
de processo. Era muito complicado mexer 
em uma certidão, para corrigir um nome, 
uma letra, tipo sousa com s ou com Z. Eu 
mesma sou exemplo disso. Precisava ir ao 
Ministério Público para autorizar. Com a 
aprovação, essa burocracia acaba.

CcV - Como avalia a importância da 
atividade dos cartórios para a socie-
dade?
Senadora Regina Sousa - Cartórios são 
importantes. o registro de nascimento é 
a primeira prova de existência, sem ela o 
cidadão não existe. Por isso cartório é con-
cessão pública.

“A MP é pertencimento e 
acolhimento ao mesmo tempo”

Relatora do Projeto de lei de Conversão 
24/17 (Medida Provisória n° 776/2017), a 
senadora Regina sousa (Pt-PI) acredita que 
o registro de naturalidade é mais do que 
apenas o nome de uma cidade escrito em 
um papel. Para ela, a naturalidade envolve 
vínculos afetivos e que geram um senti-
mento de pertencimento social importante 
no cidadão. 

Em entrevista exclusiva à Revista Car-
tórios com Você, a senadora destacou as 
mudanças que a aprovação da MP pode 
trazer aos municípios que não possuem 
maternidade.

CcV - Como avalia a aprovação da me-
dida Provisória nº 776/2017?
Senadora Regina Sousa - a MP não ti-
nha nem relevância nem urgência, poderia 
ser encaminhada para projeto de lei, mas 
ataca um problema social, o subregistro. 
De 2007 a 2015 caiu de 16% para 1%, gra-
ças a busca ativa do Governo Federal. Mas 
1% ainda é muita criança que não existe 
para o censo.

CcV - Qual a importância da natura-
lidade na criação de vínculos e senti-
mento de pertencimento?
Senadora Regina Sousa - Isso é impor-
tantíssimo, eleva a autoestima da pessoa. 
Pertencer à sua cidade, onde se tem laços 
afetivos, ancestrais, ter o prazer de dizer 
“sou de tal cidade”. é diferente de dizer 
“moro em tal cidade”. a MP é pertenci-
mento e acolhimento ao mesmo tempo.

CcV - Cerca de 2.310 municípios bra-
sileiros não possuem maternidade e, 

“o registro de nascimento é a primeira prova de existência, sem ela o cidadão não existe”

“Era muito complicado mexer 
em uma certidão, para corrigir 
um nome, uma letra, tipo sousa 
com s ou com Z. Eu mesma 
sou exemplo disso. Precisava 
ir ao Ministério Público para 
autorizar. Com a aprovação, 
essa burocracia acaba.”

RElatoRa Da MP No CoNGREsso NaCIoNal, sENaDoRa REGINa sousa (Pt-PI), 
Fala soBRE a IMPoRtâNCIa Da aPRoVação Do PRoJEto PElo CoNGREsso NaCIoNal
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“Estamos apoiando e ampliando 
os serviços de cidadania”

Júlio lopes, deputado federal (PP-RJ): “Vamos ter um balcão de atendimento da sociedade com a capacidade de oferecer múltiplos 
serviços sociais de grande necessidade do cidadão”

é de autoria do deputado Júlio lopes 
(PP-RJ) a emenda do Projeto de lei de 
Conversão 24/17 (Medida Provisória n° 
776/2017) que permite ao Registro Civil a 
prestação de outros tipos de serviços para 
a população. 

Chamada de ofício da Cidadania, a me-
dida visa levar aos cartórios dos pequenos 
municípios brasileiros diversos serviços 
que hoje só podem ser encontrados nos 
grandes centros. “Vamos ter um balcão de 
atendimento da sociedade com a capacida-
de de oferecer múltiplos serviços sociais de 
grande necessidade do cidadão”, destaca.

Nesta entrevista, o deputado fala sobre a 
importância da aprovação do projeto e os 
motivos que o levaram a criar a emenda. 

“Considero que os cartórios, 
principalmente os de registro 

civil, vêm fazendo um bom 
trabalho para a sociedade 

brasileira”

autoR Da EMENDa quE INstItuIu o oFÍCIo Da CIDaDaNIa, 
DEPutaDo JúlIo loPEs (PP-RJ), Fala soBRE os BENEFÍCIos Da EXtENsão 
DE DIVERsos sERVIços soCIaIs aos PEquENos MuNICÍPIos BRasIlEIRos

CaPa
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CcV - Como avalia a aprovação da me-
dida Provisória nº 776/2017 e quais 
serão seus impactos para a socieda-
de?
Deputado Júlio lopes - acredito que a 
votação não foi mais tranquila porque as 
pessoas ainda não conhecem o propósito 
do ofício da Cidadania. Conseguimos bas-
tante apoio, mas setores da esquerda ainda 
questionam muito a ampliação do trabalho 
dos cartórios de registro civil. Mas, ao lon-
go do tempo, vão perceber que o que esta-
mos apoiando e ampliando são os serviços 
de cidadania. aqueles que serão capazes 
de estender ao cidadão mais conforto, 
mais comodidade.

CcV - Uma das principais mudanças 
que a medida traz é com relação ao 
registro de naturalidade. Qual a im-
portância dessa alteração?
Deputado Júlio lopes - Essa mudança 
permite que o cidadão seja registrado na 
cidade que tem desejo ou que tenha uma 
relação emocional, afetiva. o que faz mui-
to sentido. Porque de fato, você tem um 
número enorme de municípios que não 
tem maternidade. E assim ficam prejudica-
dos no que se trata do registro de nascidos 
vivos. o que faz, inclusive, que o dimen-
sionamento das estatísticas relativas aos 
Estados tenha distorções. afinal de contas, 
as pessoas foram até o município vizinho, 
nasceram, mas a tendência é de que retor-
nem ao seu município de origem, aquele 
que supostamente têm vínculo. Portanto, 
é muito importante para o pais, para as 
estatísticas, para todo o controle e para as 
próprias pessoas que a tenhamos feito essa 
adequação para que cada cidadão possa 
escolher onde registrar seu filho indepen-
dentemente daquele lugar específico que 
ele tenha nascido. 

CcV - Qual a importância dos ofícios 
de cidadania - uma emenda proposta 
pelo deputado na medida provisória? 
Deputado Júlio lopes - a nossa ideia foi 
exatamente estender a cidadania às mais 
diversas áreas do Brasil, com a maior ca-
pilaridade possível. Você tem muitos distri-
tos distantes, áreas remotas em que alguns 

serviços não chegam, mas que possuem 
cartórios de registro civil. E agora, com o 
ofício da Cidadania e a possibilidade dos 
cartórios realizarem outras necessidades 
da cidadania, vamos levar à população de 
regiões remotas e distantes os serviços de 
emissão de carteira de trabalho, CPF, car-
teira de identidade, entre outros que pos-
sam ser executados. Isso vai facilitar muito 
a questão de deslocamento, a questão de 
tempo, de facilidade e de comodidade na 
vida do cidadão. Por isso, fiz essa emenda 
para permitir que os cartórios de registro 
civil possam receber outros serviços, de ou-
tros convênios, e não especificamente só 
aqueles para os quais foram originalmente 
criados. Vamos ter um balcão de atendi-
mento da sociedade com a capacidade de 
oferecer múltiplos serviços sociais de gran-
de necessidade do cidadão.  

CcV - Também foi criada a possibilida-
de de que erros básicos sejam corrigi-
dos nos cartórios sem a necessidade 
de um processo judicial. Que tipos de 
correções poderão ser feitas? Como 
avalia essa possibilidade? Que benefí-
cios esse recurso pode trazer para a 
sociedade?
Deputado Júlio lopes - Poderão ser al-
terados erros redacionais, de notas, nomes 
escritos de maneira equivocada. Enfim, 
aqueles básicos que podem ser corrigidos 
diretamente nos cartórios. Essa também 
é outra medida de desburocratização, 
porque muitas pessoas têm o seu nome 
escrito errado, escrito de uma forma em 
que a grafia incomoda e que poderão fa-
zer essas pequenas correções nos cartórios 
diretamente. são uma série de melhorias e 
adaptações que fizemos na legislação para 
tornar melhor a vida do cidadão. Em con-
sequência disso, tivemos uma aprovação e 
também esperamos ter a sanção presiden-
cial em todas as emendas.

CcV - Qual a importância da natura-
lidade na criação de vínculos e senti-
mento de pertencimento?
Deputado Júlio lopes - é o sentido de 
pertencer a uma cidade. De fazer parte da-
quela comunhão de pessoas. De ter uma 

relação com aquela comunidade, com al-
guns aspectos geográficos, com alguns as-
pectos sociais e de cultura daquela cidade, 
daquela região. E isso é muito importante. 
Mas a lei impunha que a criança fosse re-
gistrada no local de nascimento, só que 
é muito mais inteligente poder registrar o 
nascimento de fato, complementando com 
a localidade a qual ele pretende pertencer. 
ou seja, o cidadão nasceu no Rio de Janei-
ro, mas é natural de Petrópolis, Caxias, seja 
onde for.

CcV - Qual a importância da atividade 
dos cartórios para a sociedade? Como 
avalia esse papel?
Deputado Júlio lopes - Considero que 
os cartórios, principalmente os de registro 
civil, vêm fazendo um bom trabalho para 
a sociedade brasileira. Eu inclusive tinha 
uma imagem ruim dos cartórios. o Direito 
cartorial é muito antigo e passa uma ideia 
de beneficiário, de concessionário, de um 
serviço público e com atrasos. Mas quando 
fui verificar, percebi que de fato os registra-
dores civis brasileiros realizam um trabalho 
competente quanto ao registro de nascidos 
vivos no Brasil. Nós somos um dos países 
com menor índice de subregistro do mun-
do. E graças ao trabalho competente dos 
cartórios. E agora, eles vão desempenhar 
esse novo papel com eficácia e competên-
cia para que possamos ter um aprimora-
mento da sociedade. 

“Com o ofício da Cidadania e 
a possibilidade de os cartórios 
realizarem outras necessidades 
da cidadania, vamos levar à 
população de regiões remotas 
e distantes os serviços de 
emissão de carteira de trabalho, 
CPF, carteira de identidade, 
entre outros que possam ser 
executados”
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Apostila de Haia: uma nova 
possibilidade de autenticação

oPINIão

Na atualidade, repetidamente assistimos 
à implantação de políticas normativas no 
sentido da desjudicialização. são normas 
que deslocam competências que antes 
eram adstritas ao Judiciário passando-as 
para as serventias extrajudiciais, o que deu 
azo à diminuição de processos e à celerida-
de na resolução das questões enfrentadas. 
Foi assim com os inventários, divórcios, se-
parações e restabelecimentos de sociedade 
conjugal com a lei 11.441/2007, com a 
habilitação do casamento sem homologa-
ção judicial, com a lei 12.133/2009, com 

o reconhecimento espontâneo de pater-
nidade pelo Provimento do CNJ 16/2012 
e diversas outras normas, que no mesmo 
sentido formam publicadas.

Devido às reiteradas e bem-sucedidas 
situações de desjudicialização, que desafo-
gam o Judiciário, no ano passado o Execu-
tivo tomou o mesmo rumo, pois ao aderir à 
Convenção da haia (tratado Internacional), 
transferiu competências que antes eram do 
Ministério das Relações Exteriores para as 
serventias extrajudiciais (Decreto legislativo 
148/2015 e Decreto 8660/2016). o proces-
so de legalização de documentos emitidos 
em território nacional para ser reconhecido 
como legal com exterior, agora deve passar 
por uma serventia extrajudicial, que emitirá 
e fará a aposição da apostila de haia em 
tais documentos, desburocratizando o pro-
cesso de legalização e tornando o procedi-
mento muito mais célere e descomplicado.

é o CNJ a autoridade competente para 
normatizar o procedimento a ser adota-
do e uniformizá-lo nacionalmente, e o fez 
através da Resolução 228/2016 e do Provi-
mento 58/2016, tudo com o intuito de des-
burocratizar o procedimento, sem perder a 
segurança jurídica da legalização dos docu-
mentos a serem utilizados nos 112 países 
membros que aderiram à Convenção.

assim, desde 14 de agosto do ano passa-
do as serventias extrajudiciais, de todas as 
modalidades, desde que devidamente au-
torizadas pelo CNJ, podem emitir e anexar 
a apostila em documentos públicos brasi-
leiros para validá-los em todos os demais 
112 Estados partes da Convenção de haia.

a apostila é uma espécie de legalização 
que atesta autenticidade da assinatura, da 
função ou do cargo exercido pelo signatá-
rio do documento e, quando cabível, a au-
tenticidade do selo ou carimbo aposto no 

Carla Concepción 
Zanella Kantek é 
servidora pública 
federal no Tribunal 
Regional do Trabalho 
da 9ª Região
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Para emissão da apostila nas serventias 
extrajudiciais é necessária solicitação do 
signatário do documento ou de qualquer 
portador, dispensado requerimento escrito. 
Na análise do documento cabe a conferên-
cia da assinatura, da função ou cargo exer-
cido pelo signatário, bem como do selo ou 
carimbo que estiver no documento. quan-
to à assinatura do signatário do documento 
isso se faz através do reconhecimento de 
firma por semelhança ou do sinal públi-
co do notário, caso o reconhecimento de 
firma já tenha sido realizado em serventia 
distinta daquela que irá apostilar o docu-
mento. Neste mister, destaco o limite das 
atribuições de cada registrador ou notário 
que seja autoridade apostilante, pois todas 
elas estão descritas na lei 8935/1994. De 
forma que, no Paraná, cabe somente ao ta-
belião de notas o reconhecimento de firma.

outra possibilidade de apostilamento 
ocorre nas cópias autenticadas de docu-
mentos. Neste caso é dispensado o re-
conhecimento de firma do signatário do 
documento, sendo que a autenticidade da 
assinatura, da função ou cargo exercido a 
ser lançada na apostila é a do tabelião ou 
a do seu preposto que apôs a fé pública no 
documento. Contudo, a autoridade aposti-
lante responsabiliza-se também pela auten-
ticidade da assinatura aposta, do cargo ou 
função exercida pelo signatário e, quando 
cabível, pela autenticidade do selo ou do 
carimbo constantes do documento original.

também pode ser apostilado o docu-
mento eletrônico que, se for compatível 
para upload no sistema do CNJ e assina-
do mediante certificado digital, poderá ser 
apostilado independentemente de impres-
são em papel. Contudo, se não apresentar 

estes dois requisitos deverá ser impresso 
em papel com aposição da data e hora da 
autenticação, indicação do site de confir-
mação, inserção de informação sobre a 
verificação da assinatura digital ou outro 
meio de confirmação e aplicação do selo 
de autenticidade.

Vale ainda salientar que embora o docu-
mento a ser apostilado no Brasil tenha que 
ser emitido em território nacional, pode não 
estar em nosso vernáculo, de forma que 
nestes casos devem ser traduzidos por tra-
dutor juramentado, devendo essa qualida-
de constar expressamente da apostila. um 
dos motivos para essa exigência seria que 
a autoridade apostilante não pode aposti-
lar documentos contra-lege, por isso deve 
entender o conteúdo do documento a ser 
apostilado, embora não seja responsável 
por tal conteúdo. ainda sobre este tipo de 
apostilamento há previsão de possibilidade 
de tradução por tradutor não juramentado 
na regulamentação do CNJ (parágrafos do 
art. 13 do Provimento nº 58/2016), contu-
do, está suspensa tal norma por decisão li-
minar do Pedido de Providência no CNJ sob 
nº 0007437-63.2016.2.00.0000. De sorte 
que atualmente é necessário que o docu-
mento a ser apostilado seja traduzido por 
tradutor juramentado e que a tradução seja 
objeto de apostilamento próprio.

Relevante ainda lembrar que a serventia 
extrajudicial, embora possua competên-
cia para emitir apostila, deve deixar claro 
ao solicitante que cabe a ele conhecer o 
procedimento no exterior onde utilizará o 
documento apostilado, por isso, em caso 
de dúvida recomenda-se que o solicitante 
consulte a representação do País onde o 
documento produzirá efeitos quanto à ne-
cessidade de emissão de apostila ou outros 
procedimentos.

Por fim, ao contrário do que é dito por 
leigos, comprova-se que as serventias ex-
trajudiciais são importantes estruturas para 
desburocratizar serviços que o Estado não 
consegue realizar de forma rápida e efi-
ciente. No caso específico da legalização 
de documentos, mais uma vez foram as 
serventias extrajudiciais, que entregam um 
serviço célere e de qualidade, as escolhidas 
para contribuir com a segurança jurídica 
dos documentos que serão aceitos nos 
países signatários da Convenção de haia. 
o Judiciário já descobriu isso há bastante 
tempo. agora ganhamos um novo parcei-
ro: o Executivo.

“Mais uma vez foram as 
serventias extrajudiciais, 
que entregam um serviço 
célere e de qualidade, as 
escolhidas para contribuir 
com a segurança jurídica dos 
documentos que serão aceitos 
nos países signatários da 
Convenção de haia”

documento público.
Esta nova modalidade de autenticação, 

que como já comentado substitui a legaliza-
ção, é válida para documentos originais pú-
blicos ou que contenham atos públicos como 
reconhecimento de firma, além de cópias 
autenticadas. a exceção fica por conta dos 
documentos públicos emitidos por agentes 
diplomáticos ou consulares, os administra-
tivos diretamente relacionados a operações 
comerciais ou aduaneiras, os oriundos de 
países com os quais o Brasil tenha acordo de 
dispensa de legalização, bem como os que 
tenham como origem ou destino um dos 
países que não sejam partes da Convenção 
da apostila. Para ver a lista dos 112 países 
para os quais será possível a emissão da 
apostila é só acessar o endereço eletrônico 
http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/
relacoes-internacionais/convencao-da
-apostila-da-haia/paises-signatarios.
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Desde agosto de 2016, com a entrada em 
vigor, no Brasil, da Convenção da apostila 
da haia, denominada também Convenção 
da Eliminação da Exigência de legaliza-
ção de Documentos Públicos Estrangeiros, 
1,121 milhão de apostilamentos foram rea-
lizados no País, até 31 de julho.

o procedimento tornou mais ágil e sim-
ples a tramitação de documentos públicos 
entre o Brasil e os países signatários do 
acordo e trouxe ganhos significativos aos 
cidadãos e empresas que precisam utilizar 
documentos no exterior, a exemplo de cer-
tidões de nascimento, casamento ou óbito 
e diplomas, além daqueles emitidos pela 
Justiça e por registros comerciais. 

a partir de 15 de agosto de 2016, os 
cartórios de todas as capitais brasileiras e 
do Distrito Federal começaram a oferecer o 
serviço de apostilamento dos documentos 
públicos produzidos no País para uso no ex-
terior. a Convenção da apostila, celebrada 
na haia, em 5 de outubro de 1961, foi for-
malmente internalizada no ordenamento 
jurídico brasileiro pelo Decreto legislativo 
n. 148/2015 e promulgada pelo Decreto n. 
8660/2016.

o Estado brasileiro designou o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) como autoridade 
competente para a interlocução com enti-
dades estrangeiras e nacionais. o CNJ, por 
sua vez, definiu as regras para o funciona-
mento do serviço com a edição da Resolu-
ção CNJ n.228/2016.

Em um ano, mais de 1 milhão 
de documentos foram apostilados
lEVaNtaMENto Do CNJ aPoNta BalaNço PosItIVo E FaCIlIDaDE Do 
CIDaDão ao REalIZaR atos DE lEGalIZação DIREtaMENtE EM CaRtóRIos

JuRÍDICo

“Diante do grande número 
de apostilas emitidas até o 
momento, pode-se afirmar, 
sem dúvidas, que o serviço é 
um sucesso e coloca o Brasil 
como um País de vanguarda 
no apostilamento eletrônico”

márcio Evangelista, juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça

Pela norma, a Presidência do Conselho 
realiza o cadastramento das serventias au-
torizadas pela Corregedoria Nacional de 
Justiça no sistema Eletrônico de Informa-
ções (sEI-apostila), para que possam iniciar 
a prestação do serviço. além do cadastra-
mento, os cartórios autorizados compõem 
listagem encaminhada à Casa da Moeda 
do Brasil, órgão responsável pela produção 
dos papéis de segurança para emissão da 
apostila da haia. Na via física, é inserido 
um código (qRCode) pelo qual as autorida-
des estrangeiras podem consultar a auten-
ticidade da apostila. o Brasil também acei-
ta apostilas emitidas pelos demais Nações 
partes da Convenção.

respostA positivA
À Corregedoria Nacional de Justiça compe-
te autorizar os serviços de notas e de re-
gistro que estão aptos a prestar o serviço 
de apostilamento, assim como fiscalizar sua 
execução. “analisando o contexto em que 
o serviço foi iniciado, a resposta da socie-
dade e dos serviços extrajudiciais é excelen-
te. Diante do grande número de apostilas 
emitidas até o momento, pode-se afirmar, 
sem dúvidas, que o serviço é um sucesso e 
coloca o Brasil como um país de vanguarda 
no apostilamento eletrônico”, disse Márcio 
Evangelista, juiz auxiliar da Corregedoria 
Nacional de Justiça.

antes da Convenção da apostila da haia, 
era preciso ir ao Ministério das Relações Ex-
teriores (MRE) ou a escritórios regionais do 
órgão para legalizar um documento, reali-
zar a tradução e encaminhá-lo à autoridade 
consular do país onde seria utilizado. atu-
almente, é feita uma legalização única. a 
pessoa procura um cartório habilitado em 
uma das capitais estaduais ou no Distrito 
Federal e solicita a emissão de uma apostila 
para um documento. 

Em dezembro do ano passado, o Provi-
mento n. 58 da Corregedoria uniformizou 
os procedimentos para o apostilamento 
em todo o território nacional. atualmente, 
o órgão trabalha em um novo provimento, 
a ser publicado ainda este ano, produzido 
a partir de sugestões de usuários, delega-
tários do serviço extrajudicial, do MRE e de 
alguns tribunais. 

“a orientação principal será a delimita-
ção das competências dos serviços extraju-
diciais. o cerne da questão se encontra nas 
atribuições que são conferidas aos delega-
tários. a lei estipula quais as competências 
de cada atividade e, por lógica, o aposti-
lamento deve seguir o disposto na lei em 
relação às atribuições”, disse Márcio Evan-
gelista, exemplificando que um registrador 
de imóveis só detém competência para 
apostilar documentos relativos ao registro 
de imóveis e assim por diante.
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Irpen e Funarpen dão continuidade 
ao “Dia do Sim” e realizam 
196 casamentos no Norte do Paraná
EtaPa Do PRoJEto IRPEN Na CoMuNIDaDE FoI REalIZaDa Nas CIDaDEs DE BaNDEIRaNtEs, 
lEóPolIs, uRaÍ, MIRasElVa, alVoRaDa Do sul, PItaNGuEIRas E aRaPoNGas

CIDaDaNIa

Entre os dias 8 e 11 de agosto, o projeto 
“Dia do Sim” realizou 250 casamentos 
nas cidades de Bandeirantes, leópolis, 
uraí, Miraselva, alvorada do sul, Pitan-
gueiras e arapongas, região norte do Pa-
raná. a equipe do Irpen na Comunidade 
prestigiou o trabalho dos oficiais de Re-
gistro Civil de cada um desses municípios.

o projeto acontece desde outubro de 
2014, em parceria com Fundo de apoio 
ao Registro Civil de Pessoas Naturais (Fu-
narpen). o intuito é distribuir cidadania a 
todos os cidadãos paranaenses, além de 
manter erradicado o subregistro no Esta-
do, realizando registro de nascimento tar-
dio, reconhecimento de paternidade, re-
gistro de indígenas e casamento coletivo.

além de levar cidadania à população, o 
projeto valoriza a atuação dos registrado-
res civis em seus municípios, como explica 
a vice-presidente do Irpen-PR, Elizabete 
Vedovatto. “o objetivo das visitas é tam-
bém levar novidades aos oficiais sobre a 
atividade extrajudicial e, com elas, acaba-
mos ajudando os cartorários com dúvidas 
que surgem no dia a dia em relação a mu-
danças de leis, sistemas e os atos. o pro-
jeto “Dia do sim” também é uma forma 
de aumentar a renda das serventias para 
ajudar na manutenção do estabelecimen-
to”, completa.

“é bom que o Irpen venha 
para influenciar de forma 
positiva a serventia”

Bruno Azzolin medeiros, oficial 
de Registro Civil de Bandeirantes

A ação do Irpen em Bandeirantes realizou 48 casamentos no auditório da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná (UENP)

BAndeirAntes
a primeira ação teve início no dia 8 de 
agosto pela manhã, quando foram realiza-
dos 48 casamentos no auditório da univer-
sidade Estadual do Norte do Paraná (uENP) 
do município de Bandeirantes.

Participaram do casamento coletivo a vi-
ce-presidente do Irpen-PR, Elizabete Vedo-
vatto; o oficial Bruno azzolin Medeiros; as 
secretárias da assistência social, Maria de 
Fátima oliveira e andreia Regina dos san-
tos; e o juiz de Paz José aparecido Martins.

Elizabete Vedovatto abriu a cerimônia 
agradecendo a presença de todos. “é com 
muita satisfação que estamos aqui hoje. 
Gostaria primeiramente de agradecer o 
registrador Bruno Medeiros por ter aceito 
participar deste projeto. agradeço também 
a prefeitura que junto com a assistência so-
cial deram total apoio. sem a ajuda de to-
dos vocês este projeto não seria possível”.

Maria Cristina, de 42 anos, e José Carlos, 
de 51 anos, ficaram sabendo do projeto 
“Dia do sim” pelo rádio. o casal que vive 
junto há mais de 30 anos aproveitou para 
regularizar a união. Para Beatriz olivia Va-
lentia, de 25 anos, o casamento significa a 
confirmação da escolha do casal. “Eu e meu 
esposo Danilo Marques fomos avisados 
por uma tia e na hora decidimos nos casar 
no civil para ficar dentro da lei”, afirmou.

“o objetivo das visitas é 
também levar novidades 
aos oficiais sobre a atividade 
extrajudicial e, com elas, 
acabamos ajudando os 
cartorários com dúvidas 
que surgem no dia a dia em 
relação a mudanças de leis, 
sistemas e os atos”

Elizabete Vedovatto, 
vice-presidente do Irpen-PR
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leópolis
Já no segundo dia do Irpen na Comu-
nidade foram realizados dois casamen-
tos na Cidade de leópolis, município de 
cinco mil habitantes. o ato aconteceu no 
próprio cartório de Registro Civil. Para o 
casal Fabiana Maria Pereira, de 33 anos, 
e Marcelo homero dos santos, de 38 
anos, o casamento é a prova do amor 
dos dois. “Era muito desagradável para 
nós quando perguntavam sobre a nossa 
situação civil e precisávamos falar que éra-
mos solteiros, agora isso nunca mais irá 
se repetir”, afirmou Fabiana emocionada.

CIDaDaNIa

“Era muito desagradável para 
nós quando perguntavam 

sobre a nossa situação civil e 
precisávamos falar que éramos 

solteiros, agora isso nunca mais 
irá se repetir”

fabiana maria Pereira, 33 anos, 
moradora de leópolis

“hoje estou tendo esta 
honra, de celebrar a união 
de tantas pessoas, e isso 
só foi possível graças ao 
convite da ana e do Irpen”

Ana Cristina Cremonezi, 
juíza de Direito de Uraí

No segundo dia do Irpen na Comunidade foram realizados dois casamentos na cidade de 
leópolis

Segundo a oficial Ana maria Scardueli gurgel a maioria dos casais já vivem em união 
estável. foram realizados 50 casamentos.

urAí
Na cidade de uraí foram realizados 50 ca-
samentos. Participaram da cerimônia a vi-
ce-presidente do Irpen-PR, Elizabete Vedo-
vatto; a oficial ana Maria scardueli Gurgel; 
e a juíza de Direito ana Cristina Cremonezi.

Emoção também foi para o casal luiz an-
tônio, 36 anos, e Marcia Barbosa de lima, 
de 43 anos. Eles foram surpreendidos pelos 
alunos da escola Maria Morato Mendes, 

onde Marcia é professora. “Eu nunca iria 
imaginar que neste dia tão importante eles 
estariam todos aqui. Eu os considero como 
parte da minha família”.

segundo ana Gurgel, a maioria dos 
casais já vivem em união estável, porém 
nunca tiveram a oportunidade e condição 
financeira de celebrar o casamento. E foi 
em razão do convite da oficial que a juíza 

de Direito ana Cristina Cremonezi pôde re-
alizar tantas uniões. “a celebração do casa-
mento não está inserida entre as atividades 
diárias do juiz de Direito, ela é atribuída em 
regra para o juiz de Paz, mas em situações 
especiais é permitido tamanha honraria. 
hoje estou tendo esta honra, de celebrar a 
união de tantas pessoas, e isso só foi pos-
sível graças ao convite da ana e do Irpen”.

Vanusa dos santos se casou como uma 
típica noiva: vestida de branco e com um 
buquê de flores vermelhas. Para seu mari-
do Diego Polinário, o dia foi de relembrar 
a primeira vez que viu Vanusa. “Foi amor 
à primeira vista”, afirmou todo orgulhoso.
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“Já vivemos juntos há quatro 
anos, mas nunca tivemos 
condição financeira de realizar 
o casamento no civil. hoje é um 
dia muito especial”

gleise Rudson, 
moradora de Alvorada do Sul

mirAselvA
Já no dia 10 de agosto pela manhã foi a vez 
da cidade de Miraselva receber o “Dia do 
Sim” e realizar 24 casamentos. Estiveram 
presentes a vice-presidente do Irpen-PR, Eli-
zabete Vedovatto; a oficial Gabriela Rusafa 
Garcia Pereira; o vice-prefeito do município, 
Rogério aparecido da silva; a secretária de 
assistência social Katia andreia de oliveira 
Macedo; e a juíza de Paz Maria Nadir de 
oliveira Galvão.

“Este é o meu primeiro casamento cole-
tivo. Meu coração está a mil. sei da impor-
tância da data para os 24 casais”, afirmou 
Gabriela Pereira. a juíza de Paz Maria Gal-
vão complementou “Estou muito feliz de 
poder compartilhar este momento bastan-
te importante na vida de todos”.

Neide simone Calisto teve a emoção de 
se casar no mesmo dia do seu filho mais 
velho, Jonathan Calisto Neto, de 23 anos. 

AlvorAdA do sul
Na cidade de alvorada do sul foram 37 
casamentos realizados no Centro Cultural 
Manoel Palma Cano. Participaram da ce-
rimônia a vice-presidente do Irpen-PR, Eli-
zabete Vedovatto; a oficial telma Inês de 

Dia do sim uniu 24 casais em miraselva

Alvorada do Sul celebrou 37 casamentos no Centro Cultural manoel Palma Cano. A ação 
foi divulgada em igrejas e autoridades locais.

Jonathan descreveu este momento com 
apenas uma palavra “diferente”. Mas Nei-
de não foi a única. Divina Rosangela Bento 
também se casou no mesmo dia de sua 

filha Miriam Marcele Bento Jesus, de 20 
anos. “Nunca poderíamos imaginar que irí-
amos casar no mesmo dia. hoje é um dia 
emocionante”, falou.

lemos Bazoni; o prefeito municipal, Marco 
antônio Voltarelli; o presidente da Câmara 
de Vereadores, Marco antônio tanajura; a 
secretária de assistência social letícia Brus-
solo; e o juiz de Paz Gersi Brussolo.

a registradora telma Bazoni realizou a di-
vulgação do “Dia do Sim” nas igrejas, distri-
buindo panfletos e com as autoridades locais. 
Foi desta forma que o casal Gleise Rudson e 
Kevin Pedroso Ramon ficou sabendo do ca-
samento coletivo. “Já vivemos juntos há qua-
tro anos, mas nunca tivemos condição finan-
ceira de realizar o casamento no civil. hoje 
é um dia muito especial”, afirmou Gleise.

o prefeito agradeceu ao Irpen por trazer o 
projeto até alvorada do sul. “Nossa região é 
muito carente e muitos não possuem condi-
ções de regularizar a documentação da famí-
lia e hoje estão tendo essa oportunidade. só 
tenho que gradecer ao Instituto”, afirmou.
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“Estou bem contente de estar 
participando deste evento, 
porque é um momento de 
celebração desses casais que 
queriam, mas não possuíam 
condição de regularizar a união, 
mas hoje sairão daqui casados”

Tatiane garcia Silvério de oliveira 
Claudino, juíza de Direito da 
Comarca de Arapongas

Em Pitangueiras, ação do Irpen uniu 47 casais no Centro de Evangelização

os 50 casamentos celebrados em Arapongas encerraram esta etapa do projeto Irpen na 
Comunidade

pitAngueirAs
Na manhã do dia 11 de agosto foram rea-
lizados 47 casamentos na cidade de Pitan-
gueiras, no Centro de Evangelização, com 
direito a coquetel aos noivos. Estiveram 
presentes a vice-presidente do Irpen-PR 
Elizabete Vedovatto; a oficial Jéssica apa-
recida leocadio Perin; o prefeito municipal, 
antônio Edson Kolachinski; o presidente 
da Câmara de Vereadores, alcides lisboa; 
a secretária da assistência social, aparecida 
Beatriz; e o juiz de Paz Walter andrade do 
Nascimento.

“a média de casamento por ano na ci-
dade gira em torno de dez casamentos. só 
hoje serão 47 casais”, afirmou a registra-
dora. o prefeito falou que o dia vai ficar 
para a história da cidade. “o casamento 
comunitário é uma novidade para a nossa 
cidade e hoje vários casais estão realizando 
um sonho”, disse.

José Carlos Gattini, 50 anos, possui de-

ficiência auditiva, mas isso não foi impe-
dimento para se casar com aparecida de 
Freitas. o casal que já vive há oito anos jun-

tos contou com ajuda da intérprete Marta 
Rodrigues de souza. “Estou muito feliz por 
poder ajudar esse casal”.

ArApongAs
os 50 casamentos celebrados no município 
de arapongas encerraram esta etapa do 
projeto Irpen na Comunidade. Estiveram 
presentes a vice-presidente do Irpen-PR, 
Elizabete Vedovatto; a oficial do Registro 

Civil, Maria luiza Martins Prandine e sua 
substituta, Célia Regina Martins Prandini; e 
a juíza de Direito, tatiane Garcia silvério de 
oliveira Claudino.

“Estou bem contente de estar participan-

do deste evento, porque é um momento 
de celebração desses casais que queriam, 
mas não possuíam condição de regularizar 
a união, mas hoje sairão daqui casados”, 
disse tatiane Garcia silvério de oliveira 
Claudino, juíza de Direito da Comarca de 
arapongas.

 o “Dia do Sim” e o projeto Irpen na 
Comunidade voltarão a visitar municípios 
do Paraná no mês de novembro.
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Registro Civil de Arapongas

“é muito bom receber a visita do Irpen, 
eles acabam conhecendo um pouco do 
serviço que desenvolvemos na cidade”, 
Maria Luiza Martins Prandini, Oficial 
de Arapongas

o Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) 
visitou entre os dias 8 e 11 de agosto 
Cartórios do Norte do Estado do Paraná. 
a iniciativa faz parte do projeto Irpen na 
Comunidade, que passou pelas cidades 
de Bandeirantes, leópolis, uraí, Miraselva, 
alvorada do sul, Pitangueiras e arapongas.

Irpen-PR realiza visita a cartórios 
do Norte do Estado do Paraná
as VIsItas FaZEM PaRtE Do PRoJEto IRPEN Na CoMuNIDaDE, No qual a 
ENtIDaDE PRoMoVE açõEs DE CIDaDaNIa EM DIVERsos MuNICÍPIos PaRaNaENsEs

Registro Civil de Bandeirantes

“é bom que o Irpen venha para, com a sua 
existência e do Fundo de apoio, influenciar 
de forma positiva a serventia. Por mais que 
o registrador tenha uma postura ativa na 
sociedade, existem algumas demandas 
reprimidas, e a realização desse projeto 
acaba por absorvê-las”, Bruno Azzolin 
Medeiros, Oficial de Bandeirantes

Registro Civil de leópolis

“acho muito importante os projetos 
sociais que o Irpen e o Funarpen vêm 
desenvolvendo, porque o nosso papel 
como registrador civil é dar cidadania 
a toda a população”, João Antônio 
Sartori Júnior, Oficial de Leópolis

Registro Civil de miraselva

“as visitas dos institutos são importantes, 
porque além do nosso contato, as pessoas 
também passam a ter conhecimento 
sobre todos os projetos sociais que 
acabam levando cidadania à população 
mais carente”, Gabriela Rusafa Garcia 
Pereira, Oficial de Miraselva

Registro Civil de Alvorada do Sul

“as visitas dos institutos nas cidades do 
interior acabam sendo de interesse tanto 
dos oficiais quanto da população local. 
Desta forma, os órgãos conseguem verificar 
o que precisa melhorar para ajudar os mais 
necessitados”, Telma Inês de Lemos 
Bazoni, Oficial de Alvorada do Sul

Registro Civil de Uraí

“são extremamente importantes esses 
projetos como forma de inclusão. todas 
as pessoas que conseguem ter acesso 
acabam realizando o seu sonho de 
oficializar a união com o seu parceiro. 
Este é meu primeiro contato pessoal 
com o Instituto e estou imensamente 
agradecida”, Ana Maria Scardueli 
Gurgel, Oficial de Uraí

Registro Civil de Pitangueiras

“Estou muito feliz e honrada por 
receber este belíssimo projeto”, Jéssica 
Aparecida Leocadio Perin, oficial de 
Pitangueiras

CIDaDaNIa



34

Brasília (Df) – a associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (ar-
pen-Brasil) participou no dia 26 de junho 
do VIII Fórum de Integração Jurídica 
– Direito Notarial e Registral promo-
vido pela associação dos Notários e Regis-
tradores do Brasil (anoreg/BR), em parceria 
com do superior tribunal de Justiça, com 
a Escola Nacional de Registradores (Ennor) 
e a Confederação Nacional dos Notários e 
Registradores (CNR), realizado na sede do 
stJ, em Brasília (DF). 

Durante todo o dia, ministros, autori-
dades, notários e registradores de todo o 
Brasil debateram a segurança jurídica nas 
transações econômicas no atual modelo 
de negócios do País. Entre os temas discu-
tidos destaque para o Direito de Família e 
sucessão na Jurisprudência do stJ, o Direi-
to de laje e seu Impacto nos aglomerados 
urbanos, apostilamento de Documentos 
na Convenção da haia e na Mediação dos 
Conflitos, atuação do CoaF e de notários e 
registradores no combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro, Blockchain e as Cen-

trais de Informação do Cartório.
Na abertura do evento, a ministra lauri-

ta Vaz, presidente do stJ, destacou o papel 
dos cartórios na sociedade. “é importante a 
responsabilidade dos notários e registrado-
res que, por delegação do poder público, 
incumbem-se da guarda, conservação e, 
sobretudo, da lisura e da legalidade na la-
vratura de documentos públicos e privados. 
Essa missão deve ser tratada com elevada 
seriedade e zelo, a bem do pleno exercício 
da cidadania e da segurança jurídica”, disse.

o vice-presidente do stJ, ministro hum-
berto Martins, e os ministros Villas Bôas Cue-
va, sérgio Kukina e Nefi Cordeiro compuse-
ram, ao lado da ministra, a mesa de abertura 
do Fórum. ao concluir seu discurso, a mi-
nistra laurita Vaz alertou que “nosso País, 
que tanto tem sofrido com maus gestores, 
precisa de pessoas sérias na atividade nota-
rial, comprometidas com o interesse público 
e determinadas a combater o câncer da cor-
rupção”, afirmou. “os debates aqui trava-
dos contribuirão para o fortalecimento das 
instituições e para a eficiência dos serviços 

Arpen-Brasil destaca integração da 
CRC Nacional em Fórum de Direito no STJ
EVENto REuNIu MINIstRos Da CoRtE suPERIoR, aDVoGaDos, JuÍZEs, NotáRIos E REGIstRaDoREs 
DE toDo o PaÍs PaRa o DEBatE DE tEMas JuRÍDICos Da atIVIDaDE EXtRaJuDICIal BRasIlEIRa

NaCIoNal

públicos prestados à população”, concluiu a 
ministra. após sua fala, laurita Vaz foi ho-
menageada com a entrega de uma placa 
com sua certidão de nascimento.

Compondo a mesa sobre o tema “O 
Aprimoramento da Segurança Jurídi-
ca das Transações com as Centrais de 
Informação dos Cartórios”, coube ao 
presidente da arpen-Brasil, arion toledo Ca-

“Nós, notários e registradores, 
temos que ser exemplos, 
precisamos demonstrar à 
sociedade que somos dignos 
da delegação que recebemos e 
mostrar que nossos serviços são 
rápidos, seguros e dignos de 
credibilidade”

Rogério Portugal Bacellar, 
ex-presidente da Anoreg/BR

Público acompanha as apresentações do fórum Jurídico realizado no auditório do STJ
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“é importante a 
responsabilidade dos notários 

e registradores que, por 
delegação do poder público, 

incumbem-se da guarda, 
conservação e, sobretudo, 

da lisura e da legalidade na 
lavratura de documentos 

públicos e privados”

laurita Vaz, ministra presidente do STJ

“Contamos hoje com 15 
Estados totalmente integrados 
e todos os demais com pelo 
menos um módulo já em 
funcionamento, o que faz 
com que nossa Central tenha 
cobertura nacional e esteja em 
plena expansão”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil e do Irpen-PR

laurita Vaz, ministra presidente do STJ, abriu oficialmente o fórum Jurídico em Brasília

o presidente da Arpen-Brasil e do Irpen-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, apresenta os 
avanços do Registro Civil em Brasília

valheiro Júnior apresentar um panorama da 
Central Nacional de Informações do Regis-
tro Civil (CRC Nacional), regulamentada pelo 
Provimento nº 46 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e que hoje se encontra em ple-
no funcionamento em todas as unidades da 
Federação.

“Contamos hoje com 15 Estados total-
mente integrados e todos os demais com 
pelo menos um módulo já em funciona-
mento, o que faz com que nossa Central 
tenha cobertura nacional e esteja em plena 
expansão”, disse o presidente da arpen
-Brasil, destacando os números de mais de 
95 milhões de registros que já compõem 
a base da plataforma. “a CRC Nacional é 

a grande plataforma de serviços dos mais 
de 8 mil registradores civis brasileiras e é 
por meio dela que conseguiremos expandir 
nossos serviços e firmar parcerias em bene-
fício da sociedade”, destacou.

arion toledo Cavalheiro Júnior também 
falou sobre a importância da parceria com 
a Receita Federal e com os órgãos gover-
namentais para a segurança da sociedade 
e da própria atividade do Registro Civil. “a 

emissão do número do CPF pelos cartórios 
foi uma conquista enorme para a atividade. 
Muito embora seja um serviço gratuito, nos 
tornou parceiros reconhecidos pela Recei-
ta Federal, que hoje nos elogia, defende e 
apoia em todas as discussões em âmbito 
governamental”, frisou o presidente.

Em seu último evento institucional à fren-
te da anoreg/BR – uma vez que a entidade 
terá eleições em nesta quinta-feira (22.06) 
– o presidente da entidade, Rogério Portu-
gal Bacellar, mandou um recado aos cole-
gas. “Nós, notários e registradores, temos 
que ser exemplos, precisamos demonstrar 
à sociedade que somos dignos da delega-
ção que recebemos e mostrar que nossos 
serviços são rápidos, seguros e dignos de 
credibilidade”.
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