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EXPEDIENtE

“O projeto, que além das cerimônias de casamento 
coletivo, também realiza registros tardios e reconhecimento 
de paternidade, é uma forma dos Cartórios de Registro 
Civil do Estado levarem cidadania a toda a população”

O Registro Civil 
a serviço da sociedade
Caros colegas,

Esta edição da revista do Irpen/PR celebra uma importante marca para o Registro Civil: 4 
milhões de CPFs na certidão de nascimento de recém-nascidos. Desde que a arpen-Brasil 
firmou convênio com a Receita Federal, os números só aumentam e, com eles, também as 
facilidades para a população que, cada vez mais pode contar com os cartórios para solicitar 
documentos que antes ficavam a cargo apenas de órgãos públicos.

Com essa iniciativa, o Estado do Paraná já é o quarto da lista dos Estados em número de 
emissão de CPFs na lavratura do assento de nascimento, com 300 mil emissões, ficando 
atrás apenas de São Paulo, que já ultrapassou a marca de 1 milhão, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. ações como essa diminuem a burocracia e facilitam o acesso a benefícios do Gover-
no e remédios da rede pública.

No mês de maio também realizamos a 3ª edição do ano do Projeto Irpen na Comunidade 
com o Dia do Sim, que oficializou 289 uniões em oito municípios do sul do Estado. O 
projeto, que além das cerimônias de casamento coletivo também realiza registros tardios 
e reconhecimento de paternidade é uma forma dos Cartórios de Registro Civil do Estado 
levarem cidadania a toda a população.

assuntos importantes para a classe de registradores civis também estão em pauta na 
Câmara dos Deputados, e a associação dos registradores tem participado sistematicamente 
dos debates no Congresso Nacional. É o caso do sub-registro, da documentação pessoal e 
da lei de proteção de dados pessoais. Para nós, este tema é ainda mais prioritário, uma vez 
que os registradores civis são guardiões de dados pessoais.

além disso, é um orgulho saber que o Registro Civil tem uma importante participação na 
erradicação do sub-registro, uma vez que é por meio da gratuidade de atos inseparáveis da 
existência em sociedade, como o registro de nascimento, que conseguimos atingir a marca 
de apenas 1% de sub-registro no País.

Estamos trabalhando para que mais conquistas como essas 
sejam alcançadas.

Boa leitura a todos!

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente do Irpen/PR e da Arpen-Brasil
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No ano de 1977, João Ramílio da Silva, en-
tão com 31 anos, conseguiu um emprego 
no distrito de Pinhalzinho, no interior do 
Paraná. Durante quase 10 anos em que 
passou lá se dividia entre o trabalho de 
escrevente no cartório e o magistério, pois 
lecionava como professor de alfabetização. 

Vendo o empenho do funcionário, o ti-
tular do cartório, Nelson antônio Veronese, 
sugeriu à João Ramílio que estava na hora de 
assumir a titularidade. a oportunidade sur-
giu quando a Corregedoria abriu concurso 
para o cartório de Enéas Marques, peque-
no município próximo a Francisco Beltrão. 

animado com a ideia, o então escreven-

João Ramílio da Silva assumiu o cartório da pequena cidade de Enéas Marques em 1986

Mais de 40 anos dedicados 
aos serviços extrajudiciais
JOÃO RaMÍlIO Da SIlVa, ESCREVENtE POR quaSE 10 aNOS E tItulaR DO CaRtóRIO 
DE ENÉaS MaRquES DESDE 1986, DESPEDE-SE Da CaRREIRa NO REGIStRO CIVIl

PERFIl

“Meu maior orgulho é nunca 
ter sofrido nenhum processo 
administrativo nesses anos 
todos. Sempre me dediquei 
totalmente ao meu ofício e 
trabalhei com muito amor.”

João Ramílio da Silva, 
ex-oficial de registro civil

te e professor de alfabetização, inscreveu-
se no concurso e passou em primeiro lugar. 
“Éramos em 14 candidatos e foi uma gran-
de alegria passar em primeiro lugar”, conta.

O ano era 1986 e o candidato aprovado 
assumiu o posto de titular do cartório de 
Enéas Marques. Já acostumado às rotinas 
do extrajudicial, não teve problemas em 
manter o cartório em pleno funcionamento. 

Nesses mais de 40 anos dedicados ao 
extrajudicial, João Ramílio foi testemunha 
ocular de inúmeras mudanças. “Para mim 
a informatização foi a maior mudança de 
todas, comecei lavrando assentos de nasci-
mento e casamento de forma manuscrita, 

depois à máquina de escrever e encerrei 
minha trajetória fazendo tudo eletroni-
camente, integrado em uma grande rede 
de computadores, com mudanças diárias. 
uma enorme revolução”.

quando o cartório do distrito Pinhalzi-
nho encerrou suas atividades, em 2010, o 
cartório de Enéas Marques foi encarregado 
de guardar o acervo e, dessa forma, João 
Ramílio reviveu o início de sua carreira. “En-
contrei muitos registros feitos por mim, foi 
uma grande alegria reencontrar meu traba-
lho inicial”.

João Ramílio tinha como atividade mais 
prazerosa o registro de nascimento de pesso-
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na. Histórias que levarei sempre comigo”. 
O oficial se lembra, também, de ter 

evitado muitos erros nos registros de no-
mes. “Sempre orientei os pais quando eles 
chegavam com nomes que podiam expor 
a criança ao ridículo e muitos deles acei-
taram as sugestões e deixaram os nomes 
mais simples e com isso, tenho certeza, que 
ajudei muitos a não passarem por situações 
constrangedoras”. 

“Meu maior orgulho é nunca ter sofrido 
nenhum processo administrativo nesses 
anos todos. Sempre me dediquei total-
mente ao meu ofício e trabalhei com muito 
amor. agora decidi descansar o restante 
dos meus anos. Espero que o próximo ofi-
cial goste tanto do exercício dessa profis-
são quanto eu”.   

O agora ex-oficial passou a titularidade 
de seu cartório para arion toledo Cavalhei-
ro Júnior, que a assumiu interinamente até 
a realização do próximo concurso. a oficia-
lização deste ato foi realizada na presença 
da juíza da comarca de Francisco Beltrão, 
Carina Daggios. 

“Para mim, a informatização 
foi a maior mudança de todas. 
Comecei lavrando assentos de 
nascimento e casamento de 
forma manuscrita, depois à 

máquina de escrever e encerrei 
minha trajetória fazendo tudo 

eletronicamente.”

João Ramílio da Silva, 
ex-oficial de registro civil

as naturais. “Hoje muitas pessoas que regis-
trei são sacerdotes, funcionários públicos e 
acabam passando pelo cartório e informam 
que foram registrados lá e muitos se espan-
tam ao saber que eu ainda estava em ativi-
dade. Dos casamentos guardo na memória 
as coincidências da vida, como o casamento 
de Pedro e Pedrina ou Sebastião e Sebastia-

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente do Irpen/PR (esq) ao lado 
do ex-oficial João Ramílio da Silva e da juíza da comarca de Francisco 
Beltrão, Carina Daggios, durante a troca de titularidade do cartório
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Arpen-Brasil realiza 2º Seminário 
Nacional do Registro Civil no Maranhão
tREINaMENtO SOBRE a CRC NaCIONal E aSSINatuRa DE tERMO 
DE aDESÃO Da aRPEN/Ma à CENtRal MaRCaRaM O EVENtO

NaCIONal

Ocasião reuniu o 2º Seminário Nacional do Registro Civil 2018  e o 1º Seminário de Trabalho Registro Civil 2018

São Luís (MA) - No intuito de mobilizar 
toda a classe de registradores civis do Es-
tado do Maranhão, a associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(arpen/BR), em parceria com a associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais do 
Estado do Maranhão (arpen/Ma), realizou 
no dia 1º de junho, o 2º Seminário Nacional 
do Registro Civil 2018 e o 1º Seminário de 
trabalho Registro Civil 2018, na capital do 
Estado, São luís. 

agradecendo a parceria com a arpen/
Ma e o apoio prestado pelo Instituto de Es-
tudos de Protesto de títulos do Brasil - Se-
ção Maranhão (IEPtB/Ma) para realização 
do evento, o presidente da arpen-Brasil, 
arion toledo Cavalheiro Júnior, abriu o Se-

minário destacando a importância da união 
de todas as naturezas extrajudiciais.

“Preciso fazer um agradecimento muito 
especial ao IEPtB/Ma que comprou a ideia 
desse evento e está patrocinando este se-
minário. Considerei essa atitude linda, por-
que essa é a união que precisamos entre 
as especialidades”, disse. “O Instituto de 
Protesto está nos dando um grande apoio, 
fazendo com que o registro civil também 
possa se estruturar cada vez mais, pois eles 
conhecem nossas dificuldades. Na realida-
de, o que menos precisamos é da divisão 
de especialidades. Precisamos do que vo-
cês estão demostrando aqui no Maranhão. 
Espero que vocês sejam espelho para todo 
o País, porque é a falta de união que está 

acabando com a nossa categoria, não são 
forças externas”, afirmou.

“É uma satisfação muito grande colabo-
rar com mais esse evento, que é muito im-
portante para toda a classe. Gosto quando 
conseguimos estar em seminários como 
esse e encontrar vários colegas empenha-
dos, que também tem a atribuição de pro-
testo e que, de alguma forma, esse evento 
vai ajudar. a união da classe, principalmen-
te neste momento de crise, é fundamental 
para que a gente se sustente e mantenha 
uns aos outros”, comentou o superinten-
dente do IEPtB/Ma, Cristian Carvalho.

Na sequência, a presidente da arpen/
Ma, Carolina Miranda Motta Ferreira, co-
memorou a nova fase que o registro civil 
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“O Instituto de Protesto está 
nos dando um grande apoio, 

fazendo com que o registro civil 
também possa se estruturar 

cada vez mais, pois eles 
conhecem nossas dificuldades”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

“O Estado está delegando uma 
competência aos cartórios de 
extrema importância, então, se 
surgirem dúvidas, não deve ser 
feito. E no caso de insistência, 
é preciso encaminhar para 
o juiz, fundamentando os 
motivos que fizeram negar o 
reconhecimento.”

Fernando Abreu Costa Junior, 
assessor jurídico do Irpen/PR

Presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
empossa Devanir Garcia, novo presidente da Arpen/MA

Fernando Abreu Costa Junior, assessor jurídico do Irpen/PR, explicou 
que no registro só será possível no máximo dois pais e duas mães

do Estado está iniciando. “temos a posse 
da nova diretoria da arpen/Ma, que será 
presidida pelo Devanir Garcia, uma pes-
soa de extrema competência e também a 
essencial união das associações com a ar-
pen-Brasil nos prestigiando, em prol de for-
talecer a nossa especialidade”, disse. além 
da presença do presidente da arpen-Brasil, 
arion Cavalheiro, e da presidente da arpen/
Ma, Carolina Ferreira, a mesa de abertura 
do evento contou ainda com a presença 
da coordenadora administrativa do Fórum 
Desembargador Sarney Costa, Maria Nery 
Paiva – representando a diretora do Fórum, 
Diva Maria de Barros Mendes; do presiden-

te da Ordem dos advogados do Brasil - Sec-
cional Maranhão (OaB/Ma), thiago Dias; 
do superintendente do IEPtB/Ma, Cristian 
Carvalho – representando o presidente do 
Instituto, Paulo Carvalho; e com a presença 

do presidente da associação dos titulares 
de Cartórios do Maranhão (atC), thiago 
Estrela. também prestigiariam o evento, a 
1ª secretária da arpen-Brasil Elizabete Re-
gina Vedovatto e a 1ª tesoureira da arpen
-Brasil Karen lúcia Cordeiro andersen. 

O 2º Seminário Nacional do Registro Civil 
2018 arpen-Brasil teve como principal foco 
debater as mudanças introduzidas com a 
publicação dos Provimentos nº 62 e 63 da 
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Corregedoria Nacional de Justiça, além da 
importância da lei 13.484/2017, que tor-
na os cartórios de registro civil ofícios da 
cidadania. 

Provimento nº 63 da 
Corregedoria naCional
de Justiça
Ministrada pelo assessor jurídico do Institu-
to de Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Paraná (Irpen/PR), Fernando abreu Costa 
Junior, a primeira palestra abordou as mu-
danças trazidas com a publicação do Provi-
mento nº 63 da Corregedoria Nacional de 
Justiça, que institui modelos únicos de cer-
tidão de nascimento, casamento e óbito; 
dispôs sobre o reconhecimento voluntário 
e a averbação da paternidade e maternida-
de socioafetiva; e sobre o registro de nas-
cimento e emissão da respectiva certidão 
dos filhos havidos por reprodução assistida.

a multiparentalidade, por meio do re-
conhecimento da paternidade e/ou mater-
nidade socioafetiva, foi tema de grandes 
questionamentos da plateia presente, em 
especial com relação à caracterização da 
socioafetividade. “a lei não traz uma defini-
ção prática do que configura a socioafetivi-
dade, o que gera muitos questionamentos. 
Por exemplo, para um bebê de até cinco me-
ses. Eu posso reconhecer uma paternidade 
socioafetiva? quais são os limites para que 
se configure socioafetividade?”, questionou 
o presidente da arpen/Ma, Devanir Garcia. 

“Com relação a esses limites, evidente-
mente, o extrajudicial deve atuar com bom 
senso. Porque é importante fugir da adoção 

bilidades: uma judicial, que ele explica toda 
essa história ao juiz e caberia a ele resolver 
essa situação; e a segunda é a de colocar o 
pai biológico como pai socioafetivo. Porque, 
apesar deles terem feito um DNa, ele não 
foi feito judicialmente, então, para efeitos 
judiciais o pai que se encontra hoje como 
pai registral, é o biológico. E esse segundo 
pai seria, então, socioafetivo. Porque para 
se inverter a situação, colocando o pai bio-
lógico como registral e o de adoção como 
afetivo, só judicialmente. O titular do cartó-
rio não tem o poder jurisdicional de inver-
ter essa ordem na certidão”, disse Costa.

O assessor jurídico do Irpen/PR ainda tra-
tou sobre a forma unilateral pela qual deve 
ser feita o reconhecimento socioafetivo. 
Segundo ele, após o posicionamento da 
Corregedoria Nacional de Justiça, a arpen/
BR divulgou nota oficial esclarecendo que 
no registro será possível no máximo dois 
pais e duas mães, sendo quatro no total, 
não podendo ser três pais e uma mãe, nem 
três mães e um pai; e que não se pode fa-
zer o reconhecimento paterno e materno 
simultaneamente, devendo um dos pais ou 
uma das mães serem registrais. “Conversei 
com o juiz auxiliar da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça, Marcio Evangelista, sobre o 

NaCIONal

Carla Kantek, servidora pública, explicou que diplomas 
podem ser apostilados por qualquer natureza de cartório

“No caso dos diplomas, como 
se tratam de documentos 

particulares, qualquer natureza 
de cartório pode realizar o 

apostilamento. a norma da 
competência é válida para 

aqueles documentos que são 
gerados dentro dos cartórios.”

Carla Kantek, servidora pública

à brasileira. No caso citado, por exemplo, 
como se cria laços de afetividade com um 
bebê de cinco meses? Cadê a reciprocidade? 
Então, é preciso ter bom senso. O Estado 
está delegando uma competência aos cartó-
rios de extrema importância, então, se sur-
girem dúvidas, não deve ser feito. E no caso 
de insistência, é preciso encaminhar para o 
juiz, fundamentando os motivos que fizeram 
negar o reconhecimento”, respondeu Costa.

Outro questionamento levantado foi 
sobre como realizar a inclusão de um pai 
biológico quando a criança já tem em sua 
certidão um pai registral, que é socioafeti-
vo. “temos um caso complicado em meu 
cartório. O João foi registrado no nome do 
antônio, que era o marido de sua mãe na 
época em que ele nasceu. O antônio sabia 
que não era o pai biológico do João, mas o 
registrou como sendo. Já adulto, o João co-
nheceu seu pai biológico, o Francisco, com 
quem criou laços afetivos. E agora, após a 
realização de um exame de DNa particular 
e sabendo da possibilidade da dupla pater-
nidade, o João quer incluir na sua certidão 
o nome do Francisco, mas sem excluir o 
nome do antônio. Como proceder em ca-
sos como este?”, questionou uma titular na 
plateia. “Para este caso, existem duas possi-
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porquê dessa decisão, e ele me explicou 
que é para que as pessoas não sejam obri-
gadas a reconhecer uma paternidade e/ou 
maternidade socioafetiva inexistente. Ou 
seja, um cônjuge induzindo o outro a efe-
tuar o reconhecimento. Então, para evitar 
situações como essa, foi colocada à norma 
no Provimento”, concluiu Costa. 

ofíCio da Cidadania
a segunda palestra foi ministrada pelo ad-
vogado e ex-presidente do Instituto de Pro-
moção e Defesa do Cidadão e Consumidor 
do Maranhão (Procon/Ma), Hildélis Silva 
Duarte Junior. Com o tema “Identidade 
no RCPN”, a apresentação teve como foco 
mostrar a necessidade de se levar mais ser-
viços públicos de emissão de documentos 
básicos para todas as regiões do País. En-
fatizando a importância dos cartórios neste 
processo, Duarte Junior afirmou considerar 
de extrema importância a lei 13.484/2017 
– que permite que cartórios de registro civil 
prestassem serviços por meio de convênios 
com órgãos públicos e entidades interessa-
das. Segundo ele, o Ofício da Cidadania é 
um dos elementos garantidores de políticas 
públicas de cidadania, em especial, pela 
confiança da população nos cartórios.

“Considero essa lei de extrema importân-
cia e sou totalmente favorável a ela. a ideia 
dos cartórios de registro civil ajudarem na 
emissão de documentos como RG, passa-
porte e carteira de trabalho, é fantástica. 
Porque existem pessoas esperando dias, 
tendo que viajar para outros municípios 
para conseguir ter o seu RG, que é um do-
cumento básico. E levar esse serviço para a 
população não é favor, é garantir os direi-
tos previstos a Constituição”, disse.

Para exemplificar a importância de proje-
tos como este, Duarte citou a ampliação das 
unidades de atendimento do Viva – proje-
to do Procon/Ma que leva para munícipios 
do interior serviços básicos de emissão de 
documentos – durante a sua gestão no ór-
gão. “Hoje o Estado do Maranhão possui 
50 unidades de atendimento do Viva. Mes-
mo assim, ainda existem pessoas que não 
conseguem ser atendidas em suas cidades. 
Precisamos de mais Vivas? Claro que sim. 
É necessário que todos os 217 munícipios 
do Estado tenham postos para emissão de 
carteira de identidade. Mas não precisam 
ser apenas unidades do Viva, os cartórios 
também podem ajudar na emissão desse e 
de outros documentos. Estaríamos descen-
tralizando o serviço e criando mais postos 
de atendimento para a população. Por isso, 
o Ofício da Cidadania é importante”, disse.

ao final da palestra, o ex-presidente do 
Procon/Ma foi questionado sobre os moti-
vos do Registro Geral (RG) emitido no Ma-
ranhão não possuir a identificação do car-
tório. De acordo com os presentes, apesar 
da lei Federal nº 7.116/1983 – que assegu-
ra validade nacional às Carteiras de Identi-
dade e regula sua expedição – determinar 
que a carteira de identidade contenha a 

Duarte Junior, ex-presidente do Procon/MA, considera de extrema importância 
que cartórios prestem serviços por meio de convênios com órgãos públicos

“É uma satisfação muito 
grande colaborar com mais 
esse evento, que é muito 

importante para toda a classe. 
Gosto quando conseguimos 
estar em seminários como 

esse e encontrar vários colegas 
empenhados, que também tem 

a atribuição de protesto.”

Cristian Carvalho, 
superintendente do IEPTB/MA

“Considero essa lei de 
extrema importância e sou 
totalmente favorável a ela. 
a ideia dos cartórios de 
registro civil ajudarem na 
emissão de documentos como 
RG, passaporte e carteira 
de trabalho é fantástica.”

Hildélis Silva Duarte Junior, 
advogado e ex-presidente do Procon/MA
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NaCIONal

Presidente da Arpen/MA, Devanir Garcia, e o presidente da Arpen-Brasil, 
Arion Cavalheiro Jr, assinam termo de adesão da Arpen/MA à CRC Nacional

Humberto Briones, supervisor da CRC Nacional, realizou 
o treinamento prático sobre como utilizar o sistema

identificação do cartório, os documentos 
do Estado não trazem a informação, ao 
contrário de carteiras emitidas em Estados 
como o Paraná. “O que acontece no Ma-
ranhão, é que a informação que consta do 
assento é incompleta. Porque livros, folhas 
e número podem coincidir com outros Es-
tados. Por isso a importância de se inserir 
o cartório”, explicou o presidente da ar-
pen/Ma, Devanir Garcia. “Sendo uma lei 
Federal, que é válida para todo território 
nacional, vale um questionamento ao Ins-
tituto de Identificação do Maranhão, que 
é o órgão responsável pelo serviço. Vou 
fazer um questionamento formal ao órgão 
porque se está faltando uma informação, 
eles vão fazer uma modificação”, garantiu 
Duarte Junior.

aPostilamento
as mudanças trazidas no ato do apostila-
mento realizados dentro dos cartórios ex-
trajudiciais foi o tema abordado pela servi-
dora pública Carla Kantek em sua palestra. 
Fazendo um breve histórico sobre como o 
Brasil se tornou signatário da Convenção de 
Haia, a palestrante mostrou que nos últimos 
três anos foram publicados cinco normati-
vas para tratar do tema, sendo o Provimento 

62/2017 da Corregedoria Nacional de Justi-
ça a legislação que regula atualmente esse 
procedimento dentro dos cartórios. 

“O apostilamento era feito pelo Minis-
tério das Relações Exteriores, mas foi dele-
gado ao Poder Judiciário, que delegou aos 

cartórios extrajudiciais. Com a delegação 
para as serventias extrajudiciais, o CNJ regu-
lamentou a matéria por meio de Provimen-
to. E o Provimento 62, que foi publicado no 
fim do ano passado, está regulamentando 
de novo a matéria, fazendo alguns ajustes, 
para que as pessoas confiem mais nos do-
cumentos emitidos no Brasil”, disse. 

Entre as principais mudanças trazidas 
com a última determinação da Corregedo-
ria Nacional de Justiça, Carla destacou a in-
clusão de diplomas escolares reconhecidos 
pelo Ministério da Educação (MEC) à lista 
de documentos que podem ser apostilados; 
e a determinação de que cada natureza 
de cartórios só realize o apostilamento de 
documentos de sua própria competência. 

Por conta desta determinação, algumas 
pessoas expressaram sua dúvida com rela-
ção ao apostilamento de documentos que 
não são gerados dentro de cartórios, como 
é o caso de diplomas escolares. “No caso 
dos diplomas, como se tratam de docu-
mentos particulares, qualquer natureza de 
cartório pode realizar o apostilamento. a 
norma da competência é válida para aque-
les documentos que são gerados dentro 
dos cartórios”, explicou Carla.

a possibilidade de apostilar a cópia au-
tenticada de um diploma escolar, já que 
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Nova diretoria da Arpen/MA toma posse durante o evento
Durante a abertura do 2º Seminário Na-
cional do Registro Civil arpen-Brasil foi 
realizada assembleia da arpen/Ma para 
alteração de três itens do estatuto social 
da associação: com relação à sede – fi-
cando na capital do Estado, mas poden-
do os atos administrativos serem feitos 
no local de residência do presidente em 
exercício; a criação do cargo de diretor 
social; e a previsão da possibilidade de as-
sembleias e reuniões virtuais por meio de 
aplicativos. Por maioria de votos, todas as 
alterações foram aprovadas. 

Na sequência, também foi realizada a 
posse da nova diretoria da seccional ma-
ranhense para o biênio 2018/2020, para 
a qual foi empossado como novo presi-
dente, o oficial do 2º Ofício de açailândia, 
Devanir Garcia.

“Esse dia é realmente muito marcante 
para nós registradores civis do Maranhão. 
um dia que, além de podermos adquirir 
conhecimento, temos pela primeira vez 
a presença de uma equipe da arpen-Bra-
sil no Estado. Essa visita, essa força que 
eles trazem, é muito importante, porque 

veremos o crescimento da semente que 
está sendo plantada hoje”, disse Garcia. 
“também quero dizer que a nossa equipe, 
que hoje foi empossada, está pronta para 
trabalhar em nome de todos. Os desafios 

são muitos, vários e nós estamos come-
çando agora, mas podem ter certeza que 
faremos planejamentos e pediremos sem-
pre a ajuda dos companheiros. Estamos 
prontos para trabalhar”, completou.

Membros da nova diretoria da Arpen/MA tomam posse

tais documentos são utilizados para envio 
em universidades do exterior, e nem sem-
pre, o interessado deseja enviar o docu-
mento original para outro país foi outro 
questionamento apresentado pela plateia. 
“O que precisa checar, nesses casos, é se a 
universidade vai aceitar. Porque no diploma 
original, você vai atestar a autenticidade do 
reitor; mas na cópia, você está apostilando 
o ato público e não o documento. Ou seja, 
está atestando a autenticidade do signa-
tário que autenticou o documento e não 
de quem assinou o documento. Então, é 
importante se atentar para o que estamos 
apostilando, se é a autenticação ou o docu-
mento em si”, explicou. 

CrC naCional
O encerramento 2º Seminário Nacional do 
Registro Civil 2018 arpen-Brasil ficou por 

conta do supervisor da CRC Nacional, Hum-
berto Briones, que realizou um treinamento 
prático sobre como utilizar o sistema.

Durante o treinamento, a plateia sugeriu 
algumas mudanças na Central, como o de-
senvolvimento de um sistema que consiga 
ser utilizado com serviço de internet abaixo 
de 10MB e a possibilidade de se utilizar o 
certificado a1. “No caso dos certificados, 
essa não é uma determinação nossa. É uma 
exigência da Corregedoria e do CNJ. Porque 
eles consideram que o certificado a1 não é 
seguro. E eles só autorizaram a liberar a CRC 
com o certificado a3”, explicou Briones. 

uma possível mudança no modo de en-
vio da comunicação de pedidos entre as 
serventias também foi solicitada. “O Provi-
mento da Corregedoria torna obrigatória a 
utilização da CRC e dispensa o uso de ma-
lote. Então, se um oficial não acessa a CRC, 

esse é um problema dele e não meu. Eu não 
deveria ser impedido de enviar comunica-
ção para ele. Ele que arque com as conse-
quências”, questionou um titular na plateia.

“Está sendo instalado um comitê em 
cada Estado da CRC Nacional para que 
todas as decisões dentro da Central sejam 
debatidas em conjunto. Mas considero 
essa sugestão extremamente válida por-
que pode forçar os cartórios que não estão 
acessando a CRC a utilizarem. Como presi-
dente da arpen-Brasil, recebo essa suges-
tão e vou conversar sobre o tema”, disse 
arion Cavalheiro.

Para encerrar o treinamento, o presiden-
te da arpen/Ma, Devanir Garcia; e o pre-
sidente da arpen-Brasil, arion Cavalheiro, 
voltaram ao palco para realizar a assinatura 
do termo de adesão da arpen/Ma à CRC 
Nacional.
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Com o intuito de promover a cidadania 
para a população paranaense, o Instituto 
do Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado (Irpen/PR) e o Fundo de apoio ao 
Registro Civil das Pessoas Naturais (Funar-
pen) realizam o projeto Irpen na Comuni-
dade, iniciativa que promove quatro ações: 
o combate ao sub-registro, o reconheci-
mento de paternidade, o registro da po-

Com 18 mil habitantes, a cidade de Bituruna 
foi a primeira visitada pelas equipes do Irpen 
e Funarpen. Durante a cerimônia coletiva, 
onde 53 casais foram contemplados com 
a certidão de casamento gratuita, o juiz de 
paz de Bituruna Deulindo Naron destacou 
que a família é a base da sociedade e para 
uma boa criação para dos filhos. “a famí-
lia foi estabelecida por Deus desde o início 
dos tempos. assim, o estabelecimento dessa 
família depende de um extenso diálogo, no 
qual é preciso saber mais ouvir do que falar, 
pois assim brotará o amor verdadeiro, que 
transbordará para os filhos”.

Para a oficial do cartório de Registro Civil 
da cidade Edinara de Melo, o casamento ci-
vil é a base para a formação de uma família. 
Durante a cerimônia, ela destacou a impor-
tância da do amor dentro do seio da família. 
“O que quero pedir a vocês é que cultivem 
o amor, porque o amor é o combustível da 
prosperidade da família”, disse.

Já o vice-prefeito de Bituruna, Rodrigo 
Marcante, também presente no evento, 
agradeceu ao Irpen por levar, não só a Bi-
turuna, mas a todas as cidades paranaenses, 
este presente. “Não tenho palavras para 
agradecer ao cartório, ao Irpen e ao Funar-
pen, por nos concederem este presente, tra-
zendo não apenas a nós, mas a mais cidades 
paranaenses, a possibilidade do tão sonha-
do casamento”, destacou.

a vice-presidente do Irpen, Elisabete Re-
gina Vedovatto, corroborou a afirmação de 
Edinara, de que “é preciso muito amor na 
família, porque o amor é a base de tudo, 
principalmente aplicando os princípios do 
respeito, do amor e da lealdade”.

O evento, divulgado na igreja e na rádio 
local, atraiu casais que há muito sonhavam 
em oficializar a união. O casal lúcia e Dia-
mante, que estão juntos há 13 anos e tem 
dois filhos adolescentes, e o casal Mauro 
antonio Bragini e Dulce Maria Moreto, jun-
tos há 40 anos e com três filhos, souberam 
do evento pela rádio. 

“assim que ficamos sabendo, fomos cor-
rendo para o cartório saber como podería-
mos participar, porque era um desejo antigo 

Irpen na Comunidade 
realiza 289 casamentos e um 
reconhecimento de paternidade
PROJEtO CHEGa à Sua 3ª EDIçÃO DO aNO E REalIza 
CaSaMENtOS COlEtIVOS EM OItO CIDaDES DO Sul DO PaRaNá

CIDaDaNIa

Bituruna é palco 
de 53 casamentos

Terceira edição de 2018 do Irpen na Comunidade percorre 
oito cidades realizando casamentos comunitários

pulação indígena e o casamento coletivo.
a última edição do Dia do Sim, realizada 

entre os dias 22 e 25 de maio, passou por 
oito municípios, sendo eles Bituruna, Porto 
Vitória, São Cristóvão, Paula Freitas, Ivaí, 
Inácio Martins, Palmeira e Guamiranga. 
Neste último, além do casamento coletivo, 
o projeto promoveu o reconhecimento da 
paternidade de uma criança de seis anos.
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a segunda cerimônia coletiva do primeiro 
Dia do Sim, uniu 19 casais na pequena ci-
dade de Porto Vitória, com apenas quatro 
mil habitantes.

a importância do compromisso que os 
casais assumiram foi destacada pelo oficial 
do Registro Civil da cidade Inácio Mibacchi. 
“O casamento é o marco civil da estrutura 
e segurança da família. E a partir de agora, 
ficarão amparadas pela lei, com todos os 
direitos garantidos”

O prefeito do município, Kurt Nielsen Ju-
nior, agradeceu ao Irpen e ao Funarpen por 
ter levado o projeto aos cidadãos de Porto 
Vitória e ressaltou a importância do amor 

“Não tenho palavras para 
agradecer ao cartório, ao 
Irpen e ao Funarpen, por nos 
concederem este presente, 
trazendo não apenas a 
nós, mas a mais cidades 
paranaenses, a possibilidade do 
tão sonhado casamento”

Rodrigo Marcante,
vice-prefeito de Bituruna

“O casamento é o marco civil 
da estrutura e segurança da 
família. E a partir de agora, 

ficarão amparadas pela lei, com 
todos os direitos garantidos.”

Inácio Mibacchi, 
oficial do Registro Civil de Porto Vitória

Com apenas 4 mil habitantes, a pequena 
Porto Vitória teve cerimônia para 19 casais

Familiares lotaram o local da cerimônia na pequena Porto Vitória. 
Na ocasião, 19 casais oficializaram a união.

53 casais realizam o sonho do casamento na cidade de Bituruna

para a formação da família. “Muito obri-
gado aos organizadores por este evento, e 
aproveito a ocasião para desejar felicidades 

aos casais e muito amor, pois, como está 
escrito na Palavra: o amor é o vínculo da 
perfeição”. (Colossensses 3.14)

nosso, que sempre foi deixado de lado por 
causa de outras prioridades na nossa vida”, 
afirmou Diamante. 

“Era a etapa da nossa vida que faltava: o 
casamento. agora sim, estamos completa-
mente felizes”, afirmaram antonio e Dulce.
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Na cidade de Paula Freitas 13 casais disse-
ram o “sim” durante cerimônia realizada no 
ginásio da cidade. Inácio Mibacchi, respon-
sável pelo cartório de registro civil do mu-

CIDaDaNIa

“Muitas vezes, perguntamos às 
pessoas por que não se casam, 
apesar de viverem muito tempo 
juntas, e a reposta era que isso 
não era possível por questões 
financeiras”

Ivone Terezinha Suzzim Calgaroto, 
vice-prefeita de Paula Freitas

13 casais dizem “sim” em Paula Freitas

Em Paula Freitas, casal realiza sonho do casamento antes do nascimento do primeiro filho

nicípio, disse que o casamento é um marco 
civil e jurídico da família, e está previsto na 
constituição.

Ivone terezinha Suzzim Calgaroto, vice

-prefeita, agradeceu o Irpen e relatou uma 
situação recorrente na cidade. “Muitas ve-
zes, perguntamos às pessoas por que não 
se casam, apesar de viverem muito tempo 
juntas, e a reposta era que isso não era pos-
sível por questões financeiras. Por isso, agra-
deço de coração por terem escolhido esta 
cidade para dar este presente aos cidadãos”.

Emerson Prado Spak, juiz de paz, disse 
estar feliz em participar deste momento 
único da vida dos casais. “Vou gravar este 
dia na minha memória, pois é um dia que 
foi esperado por muito tempo para muitos 
destes casais que estão aqui”.

O município de São Cristóvão foi o tercei-
ro a receber a equipe do projeto que rea-
lizou 25 casamentos no Salão da terceira 
Idade da cidade. O casal Hernane Cardoso 
de lima e anadir da trindade casaram-se 
acompanhados de Miguel, filho recém-
nascido. “Fomos ao cartório para registrar 
nosso filho, então os funcionários do car-
tório nos avisaram sobre a cerimônia cole-
tiva. Nos sentimos muito felizes por poder 
comemorar duas vezes este presente de 
Deus”, disse o casal referindo-se ao filho.

O registrador civil Julian Christopher 
Bellotto desejou felicidades aos noivos e se 
colocou à disposição para auxiliar no que 
for preciso. “Saibam que o cartório sempre 
ficará à disposição de vocês para o que for 
preciso. Nos vejam como um braço da fa-
mília de vocês, pois todo o ato civil de uma 
família passa pelo cartório”, disse.

a promotora de justiça do município Ro-
sana Maria longo parabenizou a iniciativa 
das associações, que ajuda os casais a reali-
zarem o sonho de se casar. “Como promo-
tora, vejo diariamente muitas separações, 
mas o objetivo do casamento é estabelecer, 

“Saibam que o cartório sempre 
ficará à disposição de vocês 
para o que for preciso. Nos 
vejam como um braço da 
família de vocês, pois todo o 
ato civil de uma família passa 
pelo cartório.”

Julian Christopher Bellotto, 
registrador civil

São Cristóvão oficializou a união de 25 casais

Elisabete Regina Vedovatto, 
vice-presidente do Irpen, ao lado de 
noivos da cidade de São Cristóvão. 
Casal realizou o sonho de uma cerimônia 
e levou até uma dama de honra.

perante a sociedade, um elo, porque o ca-
samento foi relegado a segundo plano, e 
o casamento está aí. Precisamos resgatar o 
verdadeiro propósito do casamento, por-
que o matrimônio é a base de uma socie-
dade sadia. Por isso é preciso muito amor e 
compreensão”.

arrancando risos de todos, o prefeito de 
São Cristóvão, Hilton Santin, aconselhou os 
casais. “Casamento é como tocar gaita: só 
para quem sabe tocar”.
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Com apenas 12 mil habitantes, a pequena 
cidade de Ivaí parou para prestigiar a ceri-
mônia coletiva que oficializou a união de 50 
casais. Durante a ocasião, a oficiala lindsey 

30 casais oficializaram a união em Guara-
miranga, cidade de 10 mil habitantes. além 
dos casamentos, o projeto promovido pelo 
Irpen/PR e pela Funarpen, realizou o reco-
nhecimento de paternidade de uma criança 
de seis anos. João Victor, filho de Fabiano 
Gonçalves e Vanusa dos Santos, juntos há 
seis anos. Os dois, que também são pais 
de Nicole, de 3 anos, ficaram sabendo da 
cerimônia coletiva por um vizinho. “Estou 
duplamente feliz, por realizar o sonho do 
casamento, um sonho distante para nós, 
até então, e por ter meu filho registrado 
com meu nome”, disse Fabiano.

Isabela Karla Malacari de Campos, ofi-
cial substituta do cartório, agradeceu ao 

“O casamento demonstra o 
resgate da cidadania, porque, 
como cidadãos, temos direitos 
e deveres e hoje tivemos a 
oportunidade de presenciar um 
dos direitos dados ao cidadão, 
que é o casamento”

Idir Treviso, prefeito de Ivaí

“Estou duplamente feliz, por 
realizar o sonho do casamento, 

um sonho distante para nós, 
até então, e por ter meu filho 

registrado com meu nome”

Fabiano Gonçalves, noivo e pai

50 casais participam do Dia do Sim em Ivaí

Casamento e reconhecimento de paternidade 
marcam visita do Irpen na Comunidade a Guamiranga

Tapete vermelho e decoração com flores complementaram a cerimônia coletiva em Ivaí

João Victor, de 6 anos, ao lado dos pais. 
O casal também regularizou a situação 
do filho, que não tinha o nome do pai 
na certidão de nascimento.

Jenifer Faix Pereira, disse que o casamento 
é uma bênção, que traz paz e segurança a 
família, e que por isso se sentiu extrema-
mente feliz em participar desta celebração.

“O casamento demonstra o resgate da 
cidadania, porque, como cidadãos, temos 
direitos e deveres e hoje tivemos a oportu-
nidade de presenciar um dos direitos dados 
ao cidadão, que é o casamento”, declarou 
o prefeito do município, Idir treviso.

O presidente do Irpen/PR parabenizou 
a atitude dos casais de valorizarem o ca-
samento. “Vocês estão de parabéns, pois 
valorizaram o que há de mais sublime na 
família, que é o casamento, pois por meio 
dele, os filhos têm uma melhor base para o 
crescimento, espelhando os pais”.

Irpen e ao Funarpen e ressaltou o reforço 
do laço que os casais precisarão ter a partir 
de agora, que deverá ser de amor, união e 
paciência. 

“Falo com a experiência de 60 anos de 
casamento que, na sociedade em que vive-
mos, está cada vez mais difícil ver a família 
valorizada, mas com este evento de hoje 
saio com as esperanças renovadas”, decla-
rou o prefeito, Ângelo Machado do Nasci-
mento, usando sua própria vida de casado 
como exemplo.

O presidente Irpen/PR, arion toledo Ca-
valheiro Júnior, reforçou a importância da 
família. “a família é o nosso refúgio, por-
que é sempre o local onde encontramos 
carinho e também damos carinho. O ponto 
de virada do casamento não é casar para 
ser feliz e sim casar para fazer o outro feliz. 
Portanto, não podemos deixar o casamen-
to cair na rotina, porque temos sempre que 
reservar um tempo para o nosso casamen-
to”, orientou.

a secretária da assistência Social Vilma 
Maria lucaski disse que já estava há algum 
tempo planejando ajudar os casais com 
menos condições financeiras a realizar o 

casamento civil, mas não sabia como. “En-
tão, conversando com acir Gaspar de Cam-
pos, oficial de registro civil do município, 
conseguimos enviar um pedido de apoio 
ao Irpen. Foi uma imensa ajuda, e um pre-
sente para nossa comunidade”, finalizou.
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CIDaDaNIa

a terceira edição de 2018 do Irpen na 
Comunidade passou por a última cida-
de visitada pelas equipes do Irpen e do 
Funarpen foi Palmeira, onde foram rea-

a manhã do dia 25 de maio marcou a união 
de 50 casais moradores de Inácio Martins 
em uma cerimônia coletiva realizada no sa-
lão de festas da cidade.

O oficial de registro civil Ricardo Vilmar 
Sampaio agradeceu o apoio do Irpen e Fu-
narpen e reforçou a sua importância. “Muita 
gente relatava o desejo do casamento”.

O prefeito da cidade, Edemétrio Benato 
Junior disse ter ficado muito feliz por parti-
cipar do grande dia dos cidadãos de Inácio 
Martins. “Hoje é um grande dia, porque é o 
dia no qual a união de vocês será oficializada 
perante a sociedade”.

quem teve mais motivos para comemorar 

“Éramos cobrados sempre 
pelos nossos três filhos por não 
sermos casados. agora, graças 

a Deus, pudemos dar este 
presente a eles.”

Pedro Álvares Cabral e Rosilma de 
Fátima Lopes, juntos há nove anos

“Este sim, que vocês estão 
dizendo hoje, é muito 
importante, mas não deve ser 
considerado o primeiro, pois 
o primeiro foi dado quando 
aceitaram viver juntos”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen

Última cidade do roteiro do Irpen na 
Comunidade, Palmeira realizou 48 casamentos

Inácio Martins recebeu o Irpen na 
Comunidade que realizou 50 casamentos

48 casais dizem “sim” na cidade de Palmeira, última do roteiro do Irpen na Comunidade

Casais de Inácio Martins exibem a tão sonhada certidão de casamento

lizados 48 casamentos no “Dia do Sim”.
O presidente do Irpen e do Funarpen, 

arion toledo Cavalheiro Júnior lembrou 
que o primeiro sim de Palmeira quem disse 

foi o oficial de registro civil do município, 
quando aceitou nos receber este o projeto. 
“Este sim, que vocês estão dizendo hoje, é 
muito importante, mas não deve ser con-
siderado o primeiroo segundo sim, pois o 
primeiro foi dado quando aceitaram viver 
juntos. E destaco que o importante não é 
casar para ser feliz e sim casar para fazer 
o outro feliz. O lar é diferente da casa. a 
casa é uma construção, feita de tijolos. Já 
o lar é o lugar onde encontramos refúgio e 
amor”, disse.

foi o casal Pedro álvares Cabral e Rosilma 
de Fátima lopes, juntos há nove anos. Eles 
ficaram sabendo do casamento por meio 
de uma assistente social e, agora, realizam 

o desejo dos três filhos. “Éramos cobrados 
sempre pelos nossos três filhos por não ser-
mos casados. agora, graças a Deus, pude-
mos dar este presente a eles”, revelaram.
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Brasília (DF) - a associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (ar-
pen-Brasil) participou de audiência públi-
ca realizada no mês de maio, na Câmara 
dos Deputados, para debater a Campanha 
Nacional 2018 “Defensoras e Defensores 
Públicos pelo direito à documentação 
pessoal: onde existem pessoas, nós enxer-
gamos cidadãos” da associação Nacional 
dos Defensores Públicos (aNaDEP). lança-
da no mesmo mês, na capital paraense, Be-
lém, a campanha tem como principal obje-
tivo mostrar à sociedade que a Defensoria 
Pública pode ajudar o cidadão a obter e/ou 
retificar sua documentação básica.

“queremos levar cidadania aos grupos 
vulneráveis. É preciso pensar que 80% da 
população é potencial usuária dos nossos 
serviços. Por isto, precisamos dar visibilida-
de às defensoras e aos defensores públicos. 
temos a Emenda 80 que estabelece que até 
2022 todas as comarcas brasileiras tenham 
defensores públicos, mas estamos presen-
tes em apenas 40% das comarcas”, disse a 
vice-presidente da aNaDEP, thaísa Oliveira.

a presença de um grupo de 20 indígenas 
no Plenário fez com que o sub-registro em 
meio a essa população fosse tema de desta-
que. De acordo com o defensor público Johny 
Giffoni, apesar de o Brasil já ter alcançado a 
erradicação do sub-registro de nascimen-

to, ainda existe uma parcela da população, 
notadamente a mais vulnerável, que ainda 
encontra barreiras no acesso ao registro ci-
vil. “Persistem as dificuldades no registro de 
nascimento da população indígena em mui-
tos locais do País, especialmente nos casos 
de registro tardio. E é necessária a revisão da 
Resolução Conjunta nº 3/2012, que dispõe 
sobre o assento de nascimento de indígena 
no Registro Civil das Pessoas Naturais”, disse.

Audiência pública, realizada na Câmara dos Deputados, teve como destaque o sub-registro

Arpen-Brasil participa de audiência 
pública sobre sub-registro e documentação 
pessoal na Câmara dos Deputados
OBJEtIVO FOI DEBatER a CaMPaNHa NaCIONal 
quE a DEFENSORIa PúBlICa laNçOu SOBRE O tEMa

NaCIONal

Um grupo de 20 indígenas compareceu ao Plenário para acompanhar o debate

Já o coordenador de Registro Civil do 
Ministério dos Direitos Humanos, thiago 
Garcia, relatou os esforços empreendidos 
pelo Comitê Nacional de Combate ao Sub
-Registro para que esses grupos mais vul-
neráveis tenham acesso ao registro civil e 
a outros documentos. “também é impor-
tante enfatizar o papel que os registradores 
civis vêm cumprindo para facilitar o aces-
so dessa população a esse tipo de serviço. 
além da colaboração da arpen-Brasil que 
se faz presente em todas as atividades rea-
lizadas”, afirmou. 

Representando a arpen-Brasil na audiên-
cia, o oficial de registro Paulo Henrique de 
araújo, deu ênfase à gratuidade do registro 
civil como um marco que facilitou o acesso 
da população e que pode ser efetivamente 
implementada na medida em que foram 
criados os fundos de compensação.

araújo ainda ponderou que se existem 
problemas no registro civil da população 
indígena isso acontece por dificuldades en-
frentadas em muitas partes do País pelos 
registradores civis, reforçando que a arpen
-Brasil está empenhada em colaborar com 
as ações que estão sendo desenvolvidas 
pelo Poder Judiciário, Governo Federal e, 
no caso específico, com a referida campa-
nha lançada pela Defensoria Pública.
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NaCIONal

Brasília (DF) - a audiência pública, reali-
zada na Comissão de assuntos Econômicos 
(CaE) do Senado, sobre o Projeto de lei 
nº 330/2013 que trata sobre a proteção de 
dados pessoais, contou com a participação 
da associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (arpen-Brasil). De au-
toria do senador antônio Carlos Valadares 
(PSB/SE), o projeto dispõe sobre os direitos 
básicos do titular dos dados; estabelece 
regras que se aplicam ao tratamento de 
informações, bem como direitos e deveres 
dos gestores dos bancos e dos titulares. 

além disso, o Pl ainda trata das infrações 
e penalidades a quem desrespeitar a nor-
ma, que deve ser aplicada mesmo que a 
atividade seja realizada por pessoa jurídica 
sediada no exterior.

Relator do projeto, o senador Ricardo 
Ferraço (PSDB/ES) foi quem conduziu as 
discussões. Inicialmente, foram relatadas as 
mais recentes alterações no texto e trans-
mitida à disposição para ouvir as represen-
tações presentes de diversos setores da 
sociedade no sentido de aprimorar a pro-
posta que vem ao encontro da necessidade 

“a proteção de dados pessoais 
é um tema prioritário para 
a entidade, uma vez que os 
registradores civis de pessoas 
naturais são guardiões de dados 
sensíveis de grande relevância 
no desenvolvimento da 
personalidade”

Leonardo Munari, 
secretário-geral da Arpen-Brasil

Arpen-Brasil participa de audiência 
pública sobre marco regulatório 
para proteção de dados pessoais
RElatOR DO PROJEtO, SENaDOR RICaRDO FERRaçO (PSDB/ES) FOI quEM CONDuzIu aS DISCuSSõES

de um marco legal no Brasil para proteção 
da privacidade e dos dados pessoais.

a arpen-Brasil foi representada pelo se-
cretário-geral e também presidente da as-
sociação dos Notários e Registradores do 
Estado de São Paulo (anoreg/SP), leonardo 
Munari. Em sua manifestação, Munari de-
clarou apoio ao projeto de lei e reforçou que 
a proteção de dados pessoais é um tema 
prioritário para a entidade, uma vez que os 
registradores civis de pessoas naturais são 
guardiões de dados sensíveis de grande re-
levância no desenvolvimento da personali-
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“a proposta recebeu um 
conjunto de emendas, algumas 
delas trazem no seu conteúdo 

contribuições importantes. 
Eu me comprometi a receber 
ainda entidades que querem 

se manifestar, considerando a 
complexidade de um projeto 

dessa natureza.”

Ricardo Ferraço, 
senador e relator do PL

Lei de proteção de dados da União Europeia entra em vigor
No último dia 25 de maio, a nova lei de 
proteção de dados da união Europeia en-
trou em vigor. aprovada em 2016, o Re-
gulamento Geral de Proteção de Dados 
(GPDR, na sigla em inglês) tem potencial 
para afetar todas as empresas e usuários 
que tiverem relações com o bloco euro-
peu. a lei é considerada o maior conjunto 
de proteção à privacidade online já criado 
desde o início da internet. 

Os pontos que chamam a atenção no 
GPDR são que qualquer cidadão tem di-

reito ao esquecimento, informações de 
crianças devem ter proteção especial, a 
obrigatoriedade de linguagem compreen-
sível na divulgação da política de proteção 
de dados das empresas ou que dados de 
europeus podem ser transferidos só para 
países com lei de proteção de dados equi-
valente a europeia. Muitos outros pontos 
afetam quem tenha relações com o bloco 
como quando a lei estabelece que gran-
des processadoras de informação têm de 
guardar registros sobre todas as vezes em 

que manipularam dados, coleta e uso de 
dados pessoais só podem ser feitas com 
consentimento explícito e que clientes que 
tiverem dados roubados devem ser avisa-
dos em até 72 horas. a multa para infrato-
res é pesada, 20 milhões de euros ou 4% 
do volume global de negócios da empresa.

Caso a empresa guarde ou receba infor-
mações de europeus, deve ser afetada pela 
lei que não faz distinção de instituições, ou 
seja, bancos, pousadas ou restaurantes em 
pontos turísticos devem seguir o GPDR.

Leonardo Munari de Lima, secretário-geral da Arpen/BR, 
representou a Associação durante a audiência pública

dade. Ele também solicitou que o Registro 
Civil fosse explicitamente incluído na lei.

a pedido do relator, a votação do projeto 
foi adiada. Segundo Ricardo Ferraço, ainda 
é necessário ouvir outras entidades interes-
sadas no assunto. “ao longo destas últimas 
semanas, a proposta recebeu um conjunto 
de emendas, algumas delas trazem no seu 
conteúdo contribuições importantes. Eu me 
comprometi a receber ainda entidades que 
querem se manifestar, considerando a com-
plexidade de um projeto dessa natureza. 
acredito que uma semana a mais não trará 
prejuízo para esse debate”, justificou Ferraço.

O PlS 330/2013 tramita em conjunto 
com outras duas proposições, que foram 
rejeitadas pelo relator: o PlS 131/2014, 
que trata sobre o fornecimento de dados 
de cidadãos ou empresas brasileiras a or-
ganismos estrangeiros; e o PlS 181/2014, 
que estabelece princípios, garantias e obri-
gações referentes à proteção de dados.

Projeto de Lei nº 330/2013, que trata sobre a proteção 
de dados pessoais, foi debatido em audiência pública
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Cartórios de Registro Civil 
já emitiram 4 milhões 
de CPFs junto à certidão de 
nascimento em todo o País
PaRaNá É O quaRtO EM NúMERO DE EMISSÃO 
DE CPFS Na laVRatuRa DO aSSENtO DE NaSCIMENtO

CaPa

Total Brasil 4.408.067

São Paulo 1.291.411

Rio de Janeiro 450.561

Minas Gerais 339.917

Paraná 322.745

Pernambuco 282.254

Rio Grande do Sul 192.133

Santa Catarina 178.913

Bahia 137.160

Pará 125.161

Ceará 119.823

Goiás 112.829

Distrito Federal 107.577

Mato Grosso do Sul 95.063

Mato Grosso 85.448

alagoas 69.418

Rio Grande do Norte 64.740

Espirito Santo 63.533

Maranhão 63.077

Rondônia 59.640

Paraíba 51.872

Piauí 45.474

Sergipe 45.278

amazonas 37.329

acre 29.261

amapá 16.203

tocantins 11.586

Roraima 9.681

a Central de Informações do Registro Civil 
(CRC Nacional) divulgou no início do mês 
de maio que os cartórios de Registro Civil 
emitiram mais de 4 milhões de Cadastros 
de Pessoas Físicas (CPF) junto com as Cer-
tidões de Nascimento. O serviço de emis-
são das certidões já com número de ins-
crição no CPF, implementado por meio de 
convênio entre a Receita Federal (RFB) e a 
associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (arpen/BR), firmado em 1º 
de dezembro de 2015, funciona em todo 
o País desde novembro de 2017, desde a 
publicação do Provimento 63, pela Corre-
gedoria Nacional de Justiça.

Em pouco mais de dois anos, o Estado 
do Paraná já emitiu mais de 300 mil cer-
tidões de nascimento com o número do 
CPF. O Estado é considerado o quarto do 
ranking na emissão do documento, ficando 
atrás apenas de São Paulo, que já ultrapas-
sou a marca de 1 milhão, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais.
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Irpen/PR aderiu ao convênio com a RFB sete dias após a Arpen/BR

“O aumento significativo do 
número de CPFs emitidos 
mostra o empenho dos 
cartórios em dar o melhor 
serviço e facilitar a vida do 
cidadão”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR e Arpen/BR

“Já na hora do registro, o 
funcionário do cartório me 
explicou sobre o CPF. ter o 

CPF já no nascimento facilitou 
a nossa vida, pois com ele já 

conseguimos contratar um 
plano de saúde para a Sofia 

[nascida em abril deste ano].”

Luiz Fernando de Souza Carneiro, 
morador de Colombo (PR)

Primeira certidão de nascimento de uma cidadã paranaense emitida com CPF, em 2015

Nascida em Curitiba e registrada ainda 
na maternidade – em um posto do cartório 
de registro civil dentro do hospital – alicia, 
nascida em 7 de dezembro de 2015, foi a 
primeira cidadã paranaense a receber sua 
certidão de nascimento juntamente com 
o número do Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF). Essa foi a primeira das mais de 300 
mil certidões de nascimento emitidas com 
o número do CPF somente no Estado do 

Paraná – no Brasil, o número já ultrapassa 
os 4 milhões de certidões.

Essa facilidade foi possível graças ao 
convênio firmado apenas sete dias antes 
do nascimento da pequena alicia, em 1º 
de dezembro de 2015. Os cartórios do 
Paraná, por meio do Instituto de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado (Irpen/
PR), aderiram ao convênio e começaram a 
emissão dos CPFs para os recém-nascidos 

mesmo antes do ato se tornar obrigatório 
no Estado. 

a obrigatoriedade veio pouco mais de 
dois meses depois quando o desembarga-
dor Robson Marques Cury, à época corre-
gedor-geral da Justiça, assinou o despacho 
GC 0674888 expedido pelo tribunal de Jus-
tiça do Estado do Paraná (tJ/PR), em 24 de 
fevereiro de 2016.

“a simplificação da obtenção do CPF 
desde o nascimento beneficia em muito a 
população carente, suprimindo seu com-
parecimento à Receita Federal, diante da 
obrigatoriedade legal da apresentação 
desse documento em praticamente todos 
os atos da vida civil do cidadão. E o acata-
mento maciço dessa norma por parte dos 
registradores demonstra a conscientização 
dos agentes delegados em prestar servi-
ço de qualidade à população”, declarou o 
magistrado.
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Para o presidente do Irpen/PR, arion to-
ledo Cavalheiro Júnior, o serviço de CPF nos 
cartórios, além de facilitar o acesso a esse 
documento, traz comodidade para o cida-
dão, que obtém, por meio de uma única 
solicitação, dois documentos civis básicos 
imprescindíveis ao exercício da cidadania. 
além disso, a inscrição de CPF realizada nos 
cartórios agrega mais qualidade e seguran-
ça ao cadastro da Receita Federal e reduz o 
risco de fraudes, principalmente as relacio-
nadas a homônimos – pessoas com nome e 
data de nascimento iguais.

ainda segundo Cavalheiro Júnior, o au-
mento significativo do número de CPFs emiti-
dos mostra o empenho dos cartórios em dar 
o melhor serviço e facilitar a vida do cidadão.

“a adesão imediata do Irpen ao convênio 
com a Receita Federal para a emissão de CPF 
já na lavratura do assento de nascimento foi 
uma maneira de buscar mais benefícios ao 
cidadão. Como este é um documento de 
extrema importância na vida de qualquer 
cidadão brasileiro, não encontrei motivos 
para adiar o serviço nos cartórios do Paraná. 
E os cidadãos logo se identificaram com o 
serviço sem burocracia e de muita confiabili-
dade que os agentes delegados começaram 
a prestar e esperam com ansiedade que os 
cartórios possam prestar outros serviços de 
emissão de documentos”, declarou.

São muitos os benefícios da emissão do 
CPF já na certidão de nascimento. além da 
desburocratização do serviço – antes os ci-
dadãos eram obrigados a procurar a Receita 
Federal, os Correios ou a Caixa Econômica 
Federal para obter o documento – hoje, a 
criança que obtém o número do documento 
na certidão de nascimento pode ser incluída, 
quase que imediatamente, no Cadastro úni-
co para Programas Sociais do Governo que 
é o primeiro passo para garantir acesso a be-
nefícios como o Bolsa Família e o recebimen-
to de medicações da rede pública. Outras 
vantagens são a inclusão em planos de saú-
de, abertura de conta poupança em nome 
do menor e até a emissão de passaporte. 

a gratuidade da emissão do CPF foi outro 
benefício da medida, já que antes o cida-

dão tinha de pagar uma taxa de R$ 7 para a 
emissão do documento. 

luiz Fernando de Souza Carneiro, mora-
dor de Colombo, região da Grande Curitiba, 
tornou-se pai em abril. a pequena Sofia foi 
registrada ainda na maternidade e recebeu, 
juntamente com a Certidão de Nascimento, 
o número do CPF. “Já na hora do registro, 
o funcionário do cartório me explicou sobre 
o CPF. ter o CPF já no nascimento facilitou 
a nossa vida, pois com ele já conseguimos 
contratar um plano de saúde para a Sofia”. 
O pai exaltou a iniciativa, “os primeiros me-
ses do bebê nos trazem muitas preocupa-
ções e não ter essa já foi um grande alívio”. 

Segundo o presidente do Irpen, a inclu-
são do CPF no registro de nascimento evita a 
ocorrência de fraudes. “O documento emi-
tido juntamente com o primeiro documento 
do cidadão, o registro de nascimento, evita 
que ocorram erros na transcrição dos dados 
do documento original e até problemas cau-
sados por homônimos”.

Brasil a fora
a emissão do número de CPF já na lavratura 
do assento de nascimento se tornou obriga-
tória em todo território nacional em novem-
bro de 2017, com a publicação do Provimen-
to nº 63/2017, da Corregedoria Nacional 
de Justiça, o que cooperou para que o País 
alcançasse o número de 4 milhões divulga-
do pela arpen/BR no início do mês de maio. 

“Esse Provimento trata de uma ampla mo-
dernização do Registro Civil e veio reunir ou-
tros provimentos da Corregedoria Nacional, 
mas também trazer inovações e moderniza-

CaPa

Des. Robson Marques Cury, à época corregedor-geral da Justiça da CGJ/PR, assinou 
o despacho que regulamenta a emissão do CPF nas certidões de nascimento

“a simplificação da obtenção 
do CPF desde o nascimento 

beneficia em muito a 
população carente, suprimindo 

seu comparecimento à 
Receita Federal”

Robson Marques Cury, 
desembargador do TJ/PR

ção. O CPF é necessário nas certidões por-
que será a base da Identificação Civil Nacio-
nal (ICN), então nós temos que começar a 
ter uma base limpa. toda certidão de nasci-
mento com CPF, toda certidão de nascimen-
to batida com o título de eleitor, e o título 
de eleitor batido com a certidão de nasci-
mento. CPF, certidão de nascimento e título 
de eleitor: tendo essas três informações, nós 
teremos um documento seguro”, declarou 
o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, Márcio Evangelista Ferreira da Silva.

O Provimento também instituiu modelos 
únicos de certidão de nascimento, de casa-
mento e de óbito; sobre o reconhecimento 
voluntário e a averbação da paternidade e ma-
ternidade socioafetiva; e sobre o registro de 
nascimento e emissão da respectiva certidão 
dos filhos havidos por reprodução assistida.

Hoje, todos os 537 cartórios do Estado, 
presentes em todos os municípios parana-
enses e também em pequenos distritos e 
subdistritos realizam em média 16 mil nas-
cimentos por mês.

Silas Fernandes dos Santos, pai da peque-
na Maria Vitoria, com pouco mais de um 
mês de vida, foi outro cidadão beneficiado 
pelo serviço. “Eu não tinha percebido que 
o CPF da Maria Vitória já estava no Registro 
de Nascimento e, apesar de não ter precisa-
do do número ainda, achei o serviço muito 
bom. acabei de começar em um novo em-
prego e não precisar perder tempo com essa 
tarefa ajuda bastante”, declarou.

“Esse foi o primeiro passo para a integra-
ção com órgãos federais, e deu tão certo 
que a própria Receita Federal do Brasil não 
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Ofício da CGJ/PR regulamenta a emissão do número 
do CPF na certidão de nascimento de recém-nascidos

DESPACHO

I – trata-se de ofício subscrito pelo Pre-
sidente do IRPEN – Instituto de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Paraná, Sr. 
arion toledo Cavalheiro Júnior, em que 
requer que esta Corregedoria expeça ofi-
cio-circular a todos os registradores civis 
do Estado do Paraná, informando a res-
peito da necessidade de inserção do nú-
mero do CPF da criança no seu assento 
de nascimento, em conformidade com 
a Instrução Normativa nº 1548/2015 da 
RFBR (ID 0594801).

II – Preliminarmente, deve-se ressaltar que 
da análise da referida Instrução Normativa 
nº 1548/2015, oriunda de convênio entre 
aRPEN/BR e Receita Federal do Brasil (pre-

vista no inciso VIII do artigo 24 da refe-
rida Instrução Normativa), em seu artigo 
3º, inciso V, estão obrigados a inscrever-
se no CPF as pessoas físicas no momento 
da lavratura do assento de nascimento:

Art. 3º. Estão obrigados a inscrever-se 
no CPF as pessoas físicas:

V – registrados em ofício de registro civil 
de pessoas naturais no Brasil, no momen-
to da lavratura do assento de nascimento, 
e após a entrada em operação do con-
vênio celebrado entre a RFB e a entidade 
prevista no inciso VIII do caput do art. 24.

III – assim, expeça-se ofício circular aos 
agentes Delegados do Estado, via sistema 
mensageiro, noticiando acerca da vigência 

da Instrução Normativa nº 1548/2015 e 
da obrigatoriedade da inserção do número 
do CPF da criança no momento da lavra-
tura do assento de nascimento, instruindo 
com cópia dos documentos (ID 0594801).

IV – uma vez que tomadas as medidas 
inicialmente necessárias, não restando 
neste momento nenhuma outra provi-
dência a ser tomada por esta Corregedo-
ria da Justiça, arquive-se o presente com 
as cautelas de praxe.

V – Cientifique-se o Presidente do IRPEN, 
Sr. arion toledo Cavalheiro Júnior, a res-
peito do conteúdo desta decisão.

24 de fevereiro de 2016
Des. Robson Marques Curry

Corregedor-geral da Justiça

Márcio Evangelista Ferreira da Silva, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 
diz que Provimento nº 63 trata de uma ampla modernização do Registro Civil

“Esse Provimento trata de 
uma ampla modernização 
do Registro Civil e veio 
reunir outros provimentos da 
Corregedoria Nacional, mas 
também trazer inovações 
e modernização. O CPF é 
necessário nas certidões 
porque será a base do ICN 
[Identificação Civil Nacional].”

Márcio Evangelista Ferreira da Silva, 
Juiz auxiliar da Corregedoria 
Nacional de Justiça

se vê sem essa parceria com os cartórios de 
todo o País. Foi uma medida benéfica para 
todos. Primeiramente para o cidadão que 
teve a vida facilitada pelo serviço, para a 
Receita Federal do Brasil que evita fraudes 
e gastos desnecessários e para os cartórios 
que, sem despesa alguma, emite um do-
cumento com maior valor para o cidadão”, 
comenta Cavalheiro Júnior.

Desde abril deste ano os cartórios do Pa-
raná já deram um novo passo em direção à 

integração com a Receita Federal do Brasil, 
a baixa no CPF nos assentos de óbito. todos 
os óbitos registrados em cartório são infor-
mados à Central de Informações do Registro 
Civil (CRC Nacional) e à Receita Federal rece-
be esses dados para dar baixa no CPF. 

“Segundo a Receita Federal, esse proces-
so vem reduzindo o número de fraudes, pois 
impede que terceiros usem indevidamente o 
CPF de pessoas falecidas. Esse processo tam-
bém automatiza a baixa de benefícios no 

INSS. O serviço está sendo implementado de 
acordo com as centrais eletrônicas estadu-
ais, mas o Paraná já implementou em abril. 
Os Estados que estão integrados com a CRC 
nacional já oferecem esse serviço. Isso só foi 
possível por causa do sucesso das emissões 
de CPF”, informou o presidente do Irpen/PR.

“a nossa maior e principal ideia é esten-
der a integração entre cartórios e órgãos fe-
derais para que possamos chegar ao Ofício 
da Cidadania. Esses números provam que 
estamos comprometidos em prestar um 
bom serviço ao cidadão que cada vez mais 
busca agilidade para resolver suas questões 
diárias”, comenta arion toledo Cavalheiro 
Júnior, presidente do Irpen/PR.
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Por Fernando Abreu Costa Júnior

Valorização do Registrador Civil de 
Pessoas Naturais em âmbito nacional
GRaNDES INOVaçõES CONtEMPlaM O REGIStRO CIVIl

OPINIÃO

“a desjudicialização brinda as 
atividades notariais e registrais 
com a confiança não apenas 

do CNJ, mas de toda a 
sociedade brasileira como 

uma solução inteligente para 
a prevenção de litígios”

O Registro Civil de Pessoas Naturais, den-
tre todas as naturezas, é o que vem sendo 
contemplado com as maiores e melhores 
inovações, esse fato somente contribui 
para salientar seus aspectos humanitário e 
dignificante;

Há inúmeras constatações de que isso 
vem ocorrendo cada vez mais enfaticamen-
te; senão vejamos:

i.
a emissão de CPF no momento do registro 
de nascimento, sendo que a primeira certi-
dão já conterá tal número.

ainda a respeito do CPF ressalte-se o 
convênio celebrado entre aRPEN/BRaSIl e 
RECEIta FEDERal que deu azo ao Comuni-
cado nº 01/2018 da Receita Federal. 

Saliente-se que esse convênio procurou 
solucionar problemas havidos precipua-
mente na região de fronteira, visto que, em 
regra, a inscrição do CPF exige endereço 
com CEP válido no Brasil. Dito convênio 
visa solucionar as situações em que pais ou 
declarante possuam endereço no exterior, 
em casos tais a serventia deverá, em virtu-
de do convênio, especificar como sendo 
endereço dos genitores aquele do estabe-
lecimento de saúde constante da DNV. 

ii.
O Provimento nº 63/2017/CNJ que dentre 
outros assuntos dispõe sobre o reconheci-
mento voluntário e a averbação da pater-
nidade e maternidade socioafetiva no livro 
“a”, e se dá diretamente perante o Registro 
Civil de Pessoas Naturais, sem a necessida-
de de decisão judicial;

iii.
O apostilamento da Haia previsto no Pro-
vimento nº 62/2017/CNJ que dispõe sobre 
a uniformização dos procedimentos para a 
aposição de apostila, texto normativo este 
que deu proeminência ao registro civil de 
pessoas naturais pelo fato de que em seu 
artigo 4º estabelece que “Os titulares do 
serviço notarial e de registro são autorida-

des apostilantes para o ato de aposição de 
apostila nos limites de suas atribuições, 
sendo-lhes vedado apostilar documen-
tos estranhos a sua competência.”(Gri-
fo nosso). E, como se constata em termos 
pragmáticos, empíricos, a maciça maioria 
dos documentos públicos a serem apostila-
dos são da atribuição desta natureza registral.
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Parágrafo único.  O termo final de me-
diação, na hipótese de celebração de 
acordo, constitui título executivo ex-
trajudicial e, quando homologado ju-
dicialmente, título executivo judicial.
(Grifo nosso)

É importante lembrar que para com o 
FORO JuDICIal no tJPR já havia o “Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos“, nessa seara toda 
conciliação havida sempre haverá que pas-
sar pela homologação judicial

Dentre as atribuições do referido núcleo 
merecem destaque: a) deliberar sobre a 
política de autocomposição e métodos 
consensuais de solução de conflitos no 
âmbito estadual; b) a instalação dos 
Centros Judiciários de Solução de Confli-
tos e Cidadania - CEJUSCs; c) estabelecer 
normas para a celebração de convênios 
e parcerias com entes públicos e priva-
dos para atender os fins da Resolução 
125 do CNJ; d) incentivar ou promover 
capacitação, treinamento e atualização 
permanente de magistrados, servidores, 
conciliadores e mediadores acerca dos 
métodos consensuais de solução e confli-
tos.” Disponível no seguinte endereço ele-
trônico:https://www.tjpr.jus.br/nupemec 
(Acesso em 17/05/2018)

Como CorolÁrio:
a desjudicialização brinda as atividades no-
tariais e registrais com a confiança não ape-
nas do CNJ, mas de toda a sociedade bra-
sileira como uma solução inteligente para 
a prevenção de litígios, como uma solução 
para tudo o quanto seja sem contenciosi-
dade, que era de competência do Judiciário 
em procedimentos de jurisdição voluntária 
e que pouco a pouco estão sendo desjudi-
cializados no âmbito do foro extrajudicial, 
com ênfase indelével e insofismável ao Re-
gistro Civil de Pessoas Naturais, e isso se dá 
em virtude dos princípios que norteiam esta 
natureza registral, como o Princípio da Dig-
nidade da Pessoa Humana, o Princípio da 
Isonomia em que prepondera o tratamento 
igual para os iguais e desigual para os de-
siguais. a desjudicialização é um caminho 
sem volta, pois representa o progresso, a 
evolução da sociedade que busca celerida-

tro Civil de Pessoas Naturais mediante aver-
bação no assento original, sem a necessi-
dade de decisão judicial. Decisão esta que 
após publicada exigirá regulamentação do 
CNJ com vistas a padronizar procedimen-
tos; por óbvio, a expectativa é a de que para 
que a pessoa possa reivindicar junto ao Re-
gistro Civil de Pessoas Naturais a averbação 
de troca do prenome e do gênero, haverá 
que ter traços e aparência compatíveis com 
os do seu pleito. Outra situação que haverá 
de ser regulamentada é a possibilidade ou 
não de reversão, ou seja, por exemplo, em 
um determinado momento alterou seu pre-
nome e gênero masculinos para femininos, 
após a passagem de um determinado lapso 
temporal poderá ou não retornar aos ante-
riores prenome e gênero masculinos. Essa é 
uma dúvida que persiste em nosso espírito 
haja vista que não abordada pelo StF em 
sua decisão.

v. 
No Foro Extrajudicial, para notários e re-
gistradores, houve pelo Provimento nº 
67/2018/CNJ o estabelecimento de Proce-
dimentos de Conciliação e Mediação com 
o fito de organizar e uniformizar as normas 
e procedimentos pertinentes a conciliação, 
mediação e de um modo geral métodos 
consensuais de solução de conflitos de 
interesse a serem prestados facultativa-
mente pelos serviços notariais e registrais, 
dentre estes destaca-se o Registro Civil das 
Pessoas Naturais.

É uma nova possibilidade que se apre-
senta como extremamente promissora à 
natureza dos Registradores Civis de Pessoas 
Naturais.

Haverão que ser respeitados os ditames 
da Lei nº 13.140/2015, dentre outros as-
suntos dispõe sobre a mediação entre par-
ticulares como meio de solução de contro-
vérsias; senão vejamos:

Art. 20.  O procedimento de mediação 
será encerrado com a lavratura do seu ter-
mo final, quando for celebrado acordo ou 
quando não se justificarem novos esforços 
para a obtenção de consenso, seja por 
declaração do mediador nesse sentido ou 
por manifestação de qualquer das partes.

iv.
Decisão, com repercussão geral, do Supre-
mo tribunal Federal (ainda não publicada) 
na aDI 4275 reconheceu que os transgê-
neros, independentemente da cirurgia de 
transgenitalização, ou da realização de 
tratamentos hormonais ou patologizantes, 
têm o direito à substituição de prenome e 
gênero diretamente na serventia de Regis-
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de, eficiência, segurança jurídica e eficácia 
e obtém esses requisitos no foro extrajudi-
cial; aliás, esse caminho da desjudicializa-
ção é trilhado com louvor pelo Registrador 
Civil, em virtude de sua expertise, e de sua 
vocação em servir a sociedade.

Em meio a tantas novidades alviça-
reiras resta-me falar a respeito da lei nº 
13.484/2017 que lamentavelmente teve os 
parágrafos 3º e 4º do artigo 29 suspensos em 
despacho de caráter liminar pelo Ministro 
alexandre de Moraes do Supremo tribunal 
Federal, isso, em meu entender, causa inex-
tinguíveis prejuízos à sociedade brasileira. 

aliás, tantas críticas são feitas à classe 
política a nível federal, e críticas, a bem 
da verdade, fundadas, inclusive pelo fato 
de que Câmara dos Deputados, Senado 
Federal e Congresso Nacional serem pal-
co de múltiplas ideologias, tendências e 
interesses e, no mais das vezes, restam 
engessados, cabendo ao Poder Judiciário, 
e, normalmente ao CNJ se ver na contin-
gência de legislar atipicamente. 

todavia quando um político se dispõe a 
elaborar uma norma justa, coerente, eficaz 
e de bom senso, que somente faz beneficiar 
a sociedade brasileira, exatamente como 
fez o Deputado Federal pelo Rio de Janeiro, 
Júlio lopes, autor da lei nº 13.484/2017, 
por interesses outros um determinado par-
tido político ingressa com uma aDI junto ao 
StF (que é um órgão político, prova disso 
é que seus integrantes são nomeados pelo 
chefe do executivo federal), e obtém liminar 
concedida pelo Ministro alexandre de Mo-
raes suspendendo os §s 3º e 4º da lei nº 
13.484/2017, implicando, via de consequên-

cia, em manifesto prejuízo para a sociedade 
brasileira. Inclusive, o CNJ como que a reco-
nhecer a extraordinária relevância da possi-
bilidade de celebração dos referidas conven-
ções editou o Provimento nº 66/2018 que 
dispõe sobre a prestação de serviços pelos 
ofícios de registro civil das pessoas naturais 
mediante convênio, credenciamento e ma-
trícula com órgãos e entidades governamen-
tais e privadas, porém, desafortunadamente 
o Ministro alexandre de Moraes decidiu que 
os efeitos da liminar concedida abrangem o 
Provimento nº 66/2018 que, portanto, resta 
também suspenso.

Por derradeiro a mim cabe louvar a luta 
hercúlea desenvolvida pela presidência 
da arpen-Brasil na pessoa de arion tole-

Fernando Abreu Costa é 
assessor jurídico do Irpen

“a desjudicialização é um 
caminho sem volta, pois 
representa o progresso, a 

evolução da sociedade que 
busca celeridade, eficiência, 

segurança jurídica e eficácia e 
obtém esses requisitos no foro 

extrajudicial”

do Cavalheiro Júnior e sua diretoria, além 
das arpens estaduais e do Irpen no senti-
do de defender a sociedade brasileira ao 
se contraporem à concessão da liminar 
que desarrazoadamente suspende o dis-
posto nos §s3º e 4º do artigo 29 da lei nº 
13.484/2017 parágrafos estes que, reitere-
se ainda uma vez, estabelecem os Ofícios 
de Registro Civil de Pessoas Naturais como 
“Ofícios da Cidadania” e permitem a con-
secução de convênios, credenciamentos 
ou matrículas entre entidades de classe e 
órgãos públicos ou entidades interessadas 
mediante justa remuneração.
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O projeto “Irpen na Comunidade” está 
sendo homenageado por meio de uma 
exposição realizada no Palácio do Iguaçu, 
sede do Governo do Estado do Paraná. 
Inaugurada em 21 de maio, a mostra in-
clui fotografias de casamentos coletivos 
feitos gratuitamente por todo o Estado, 
bem como o registro de indígenas direto 
nas próprias aldeias.

a iniciativa, promovida pelo Instituto 

Irpen na Comunidade é homenageado 
com exposição no Palácio do Iguaçu

INStItuCIONal

“Nosso intuito era de levar a 
cada cidadão paranaense, a 
noção do que representa o 
casamento na vida de uma 

família. Por isso entendemos, 
com a devida parceria do 

Palácio, que aqui seria o melhor 
lugar para expor estes totens, 
pois ficarão num local de fácil 

acesso a todos.”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen/PR

do Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen/PR) e pelo Fundo 
de apoio ao Registro Civil das Pessoas Na-
turais (Funarpen), em três anos e meio, já 
realizou 6.687 casamentos, registrou 100% 
dos moradores de cinco aldeias indígenas e 
passou por 219 municípios.

De acordo com o presidente do instituto, 
arion toledo Cavalheiro Júnior, a escolha 
pelo Palácio do Iguaçu se deu pelo fato de 
ser um lugar de fácil acesso à população. 
“Nosso intuito era de levar a cada cidadão 
paranaense a noção do que representa o 
casamento na vida de uma família. Por isso 
entendemos, com a devida parceria do Pa-
lácio, que aqui seria o melhor lugar para ex-
por estes totens, pois ficarão em um local 
de fácil acesso a todos”, disse.

Criado em 2014, a ação, além de reali-
zar casamentos, registros de nascimento 
e reconhecimento de paternidade, visita 
cartórios para auxiliá-los na elaboração 
dos trabalhos.

açÃO DIa DO SIM, quE PROMOVE CaSaMENtOS 
COlEtIVOS GRatuItOS, É uM DOS DEStaquES DO PROJEtO

Painéis destacam as principais ações do Irpen na Comunidade: Dia do Sim e 100% na Aldeia
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Mediação e Conciliação 
nas Serventias Extrajudiciais
PROVIMENtO 67/2018 POSSIBIlIta aOS SERVIçOS EXtRaJuDICIaIS 
tRaBalHaREM COM quEStõES quE NÃO ENVOlVaM lItIGIOSIDaDE

OPINIÃO

“Importante, portanto, 
diferençar a mediação judicial 

da mediação extrajudicial, 
sendo que a primeira prevista 
no novo Código de Processo 
Civil, no art. 334 passou a ser 
obrigatória desde o início e 
durante o processo judicial. 

a mediação extrajudicial 
está explícita no art. 42, 

da lei nº 13.140/15”

Por Carla Concepcion Zanella Kantek

O Provimento 67/2018 é outra iniciativa do 
Poder Judiciário para ampliar o princípio da 
inafastabilidade de apreciação de qualquer 
lesão ou ameaça a direito pela Justiça, pois 
transfere a possibilidade aos serviços extra-
judiciais para trabalharem com questões 
que não envolvam litigiosidade, ou seja, de 
jurisdição voluntária. afinal, com a quan-
tidade de ações em trâmite nos nossos 
tribunais aumentando exponencialmente, 
não resta dúvida que o compartilhamento 
da justiça é medida salutar para eficiência 
e eficácia do serviço público, ou seja, é 
a nossa velha conhecida desjudicialização 
mostrando mais uma faceta, desta feita, 
com os procedimentos de solução adequa-
da de conflitos através da mediação e da 
conciliação, forma participativa e rápida de 
resolução de conflitos.

Da mesma forma, como vem ocorrendo 
com outros institutos jurídicos como o re-
conhecimento da paternidade, de filiação 
homoparental e de filiação socioafetiva 
diretamente nos Registros Civis; o proces-
samento do inventário, do divórcio e da 
separação extrajudiciais, diretamente nos 
tabelionatos de Notas, o reconhecimento 
da usucapião extrajudicial, diretamente no 
Registro de Imóveis. além da lei da arbitra-
gem (lei nº 9.307/96) e a lei da Mediação 
(lei nº 13.140/16) que prevêem procedi-

mentos para desafogar o Poder Judiciário.
Cumpre ainda salientar, que ao analisar o 

provimento em comento relevante levar em 
conta o microssistema legislativo formado 
pela Resolução 125/2010 do CNJ (que trata 
da Política Judiciária Nacional de tratamen-
to adequado dos conflitos de interesses no 
âmbito do Poder Judiciário), o Código de 
Processo Civil de 2015 e a lei 13.140/2015 
(lei da Mediação). ademais, frente a este 
microssistema, em 2016, houve consulta 
no CNJ (0003416-44.2016.2.00.0000) so-
bre dois temas: a possibilidade de notários 
e registradores efetuarem conciliações e 
mediações voluntariamente no âmbito ju-
dicial, e das serventias extrajudiciais presta-
rem serviços de conciliação e de mediação 
no âmbito extrajudicial. a decisão permi-
tiu a participação voluntária na mediação 

judicial e definiu a necessidade de prévia 
normatização pelo CNJ quanto à mediação 
extrajudicial nas serventias para garantir a 
padronização e a adequada fiscalização dos 
serviços, o que se concretizou por meio do 
Provimento 67/2018, que regulamentou re-
ferido serviço, podendo ser exercido facul-
tativamente pelas serventias interessadas.

Importante, portanto, diferençar a me-
diação judicial da mediação extrajudicial, 
sendo que a primeira prevista novo Código 
de Processo Civil, no art. 334 passou a ser 
obrigatória desde o início e durante o pro-
cesso judicial. a mediação extrajudicial está 
explícita no art. 42, da lei nº 13.140/15 
“aplica-se esta Lei, no que couber, às ou-
tras formas consensuais de resolução de 
conflitos, tais como mediações comunitá-
rias e escolares, e àquelas levadas a efei-
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to nas serventias extrajudiciais, desde que 
no âmbito de suas competências”.

Outro ponto significativo para compre-
ensão da resolução de disputas por auto-
composição é a distinção entre conciliação 
e mediação, sendo esta uma forma de 
solução de conflitos na qual uma terceira 
pessoa, neutra e imparcial, facilita o diá-
logo entre as partes, para que elas cons-
truam, com autonomia e solidariedade, a 
melhor solução para o conflito. Em regra, 
é utilizada em conflitos multidimensionais 
ou complexos. Já a conciliação é um méto-
do utilizado em conflitos mais simples, ou 
restritos, no qual o terceiro facilitador pode 
adotar uma posição mais ativa, porém neu-
tra com relação ao conflito, e imparcial. 

O CPC em seu art. 165, 2º e §3º assim 
definem:

Art. 165. Os tribunais criarão centros judi-
ciários de solução consensual de conflitos, 
responsáveis pela realização de sessões e 
audiências de conciliação e mediação e 
pelo desenvolvimento de programas des-
tinados a auxiliar, orientar e estimular a 
autocomposição.

§ 1o A composição e a organização dos 
centros serão definidas pelo respectivo tri-
bunal, observadas as normas do Conselho 
Nacional de Justiça.

§ 2o O conciliador, que atuará preferen-
cialmente nos casos em que não houver 
vínculo anterior entre as partes, poderá 
sugerir soluções para o litígio, sendo veda-
da a utilização de qualquer tipo de cons-
trangimento ou intimidação para que as 
partes conciliem.

§ 3o O mediador, que atuará preferencial-
mente nos casos em que houver vínculo 
anterior entre as partes, auxiliará aos inte-
ressados a compreender as questões e os 
interesses em conflito, de modo que eles 
possam, pelo restabelecimento da comuni-
cação, identificar, por si próprios, soluções 
consensuais que gerem benefícios mútuos.

Os dois procedimentos são fundamenta-
dos pelos princípios da independência, da 
imparcialidade, da autonomia da vontade, 
da confidencialidade, da oralidade, da in-
formalidade e da decisão informada (art. 
166 do CPC), repetidos e complementados 
também na lei de mediação da seguinte 
forma: imparcialidade do mediador; iso-
nomia entre as partes; oralidade; informa-
lidade; autonomia da vontade das partes; 
busca do consenso; confidencialidade; 
boa-fé (art. 2º). Na Resolução n. 125/2010 
(art. 1º do anexo III) temos: confidenciali-
dade, decisão informada, competência, im-
parcialidade, independência e autonomia, 
respeito à ordem pública e às leis vigentes, 
empoderamento e validação.

Mais especificamente quanto ao Provi-
mento CNJ nº 67/2018, passo a relacionar 
sucintamente as principais obrigações para 
que as serventias extrajudiciais possam 
prestar o serviço de mediação ou de con-
ciliação, vejamos:

1. Obter autorização do NuPEMEC e CGJ 
do Estado;

2. Máximo 5 (cinco) escreventes habilita-
dos;

3. Escrevente habilitado deverá ser certifi-
cado em curso de capacitação ofertado 
pelas escolas judiciais ou por instituição 
formadora de mediadores judiciais 
(Provimento CNJ nº 125/10, anexo I, 
com a redação dada pela Emenda nº 
2/2016) custeado pelos serviços nota-
riais e de registro, bem como a cada 02 
anos, comprovar aperfeiçoamento;

4. Dupla fiscalização, uma pela Correge-
doria Geral de Justiça e outra Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Ci-
dadania (CEJuSC);

5. a Serventia só poderá prestar o serviço 
dentro do âmbito da sua expertise;

6. atender requerimento de pessoa natu-
ral absolutamente capaz, pessoa jurídi-
ca ou entes despersonalizados a que a 
lei confere capacidade postulatória, po-
dendo ser representados por procura-
ção pública ou particular com poderes 
para transigir e com firma reconhecida, 
carta de preposição com poderes para 
transigir e com firma reconhecida, ou 
ainda, pela exibição dos corresponden-
tes atos constitutivos. 

7. Caso as partes queiram estar assistidas 
por advogado, o procedimento deverá 
permanecer suspenso até que todas es-
tejam devidamente assistidas;

8. a serventia poderá conciliar sobre todo 
o conflito ou parte dele, em sendo so-
bre direitos indisponíveis, mas transigí-
veis, deverão os acordos ser homolo-
gados em juízo, cabendo às serventias 
encaminhá-lo ao juízo competente e 
entregar o termo homologado direta-
mente às partes.

9. É possível disponibilizar, também em 
meio eletrônico, formulário-padrão do 
requerimento de conciliação ou media-
ção;

10. a serventia deverá possuir livro especí-
fico onde serão protocolados os reque-
rimentos e de arquivados os termos de 
audiência de conciliação ou de media-
ção lavrados
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Carla Concepcion Zanella Kantek 
é servidora pública federal

11. a cobrança do serviço corresponde 
ao valor de uma escritura declaratória 
sem valor econômico, se a sessão de 
mediação durar até 60 (sessenta) minu-
tos, entretanto, se a sessão exceder 60 
(sessenta) minutos, será cobrada pelo 
tempo excedido, proporcionalmente.

“Vale lembrar que no Brasil o 
sistema jurídico, por tradição 

cultural, baseia-se no litígio e na 
mentalidade contenciosa, por 

isso a incumbência de promover 
uma cultura de métodos de 

solução cooperativa e de 
prevenção de conflitos, com 

vistas a uma participação 
mais colaborativa de todos os 

envolvidos, é tarefa árdua”

Vale lembrar que no Brasil o sistema ju-
rídico, por tradição cultural, baseia-se no 
litígio e na mentalidade contenciosa, por 
isso a incumbência de promover uma cul-
tura de métodos de solução cooperativa e 
de prevenção de conflitos, com vistas a uma 
participação mais colaborativa de todos os 
envolvidos, é tarefa árdua. Entrementes, 
através do microssistema legislativo já abor-
dado, várias ferramentas estão à disposição 
da população e dos operadores do direito, 
para que a solução das controvérsias sejam 
menos gravosas para o cidadão e para o Es-
tado - Justiça.

além do fomento à conciliação e media-
ção judicial e extrajudicial, outra maneira 
de promoção desta nova cultura seria a in-
clusão nos contratos de trato sucessivo ou 
continuado, de cláusula prevendo prévia 
mediação, nestes casos se a outra parte não 
comparecer, tal fato acarretará para o falto-
so a assunção de 50% das custas e hono-
rários sucumbenciais, caso venha a ser ven-
cedora em procedimento arbitral ou judicial 

posterior (art. 22, da lei nº 13.140/15). Na 
contramão o art. 40 do provimento em co-
mento tornou defeso aos serviços notariais 
e de registro a previsão de cláusula compro-
missória ou de mediação extrajudicial, em 
documentos por eles lavrados, com o fim 
de evitar a captação indireta de serviços de 
conciliação e de mediação, além de eventu-
almente comprometer a autonomia privada 
das partes quanto à escolha voluntária por 
essas vias de solução de conflito.

Por fim, cabe aqui o registro de que o 
Provimento 67/2018 é regulamentação lou-
vável do CNJ, que atende aos anseios das 
serventias extrajudiciais para melhor atender 
à sociedade, pois oferece aos cidadãos am-
biente onde a segurança jurídica, a eficiên-
cia, a fé pública podem servir à justiça, seja 
na prevenção de litígios ou na autocomposi-
ção de disputas, para atingir a tão almejada 
paz social.
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O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, 
usando de suas atribuições constitucionais, 
legais e regimentais e

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e de normatização do Poder Judiciário dos 
atos praticados por seus órgãos (art. 103-
B, § 4º, I, II e III, da Constituição Federal 
de 1988);

CONSIDERANDO a competência do Po-
der Judiciário de fiscalizar os serviços nota-
riais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 
236, § 1º, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência do Cor-
regedor Nacional de Justiça de expedir pro-
vimentos e outros atos normativos destina-
dos ao aperfeiçoamento das atividades dos 
serviços notariais e de registro (art. 8º, X, 
do Regimento Interno do Conselho Nacio-
nal de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos notá-
rios e registradores de cumprir as normas 
técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário 
(arts. 37 e 38 da lei n. 8.935, de 18 de 
novembro de 1994);

CONSIDERANDO a regulamentação da 
matéria no âmbito judicial pela Resolução 
CNJ n. 227, de 15 de junho de 2016;

CONSIDERANDO a Proposição n. 7 da 
carta do 73º ENCOGE, do Colégio Perma-
nente de Corregedores-Gerais dos tribu-
nais de Justiça do Brasil (CCOGE);

CONSIDERANDO o avanço tecnológico, 
a informatização, a implementação de sis-
temas eletrônicos compartilhados e a im-
plantação de sistema de registro eletrônico 
que possibilita a realização do trabalho de 
forma remota, com o uso de tecnologias 
de informação e comunicação;

CONSIDERANDO a necessidade de se im-
primir eficiência e uniformização à presta-
ção do serviço notarial e de registro;

CONSIDERANDO a decisão proferida 
nos autos do Pedido de Providências n. 
00000931-03.2018.2.00.0000, em trâmite 
no Conselho Nacional de Justiça,

Corregedoria Nacional de Justiça 
publica provimento nº 69/2018
PuBlICaDO NO DIa 12 DE JuNHO, O tEXtO DISPõE SOBRE O tElEtRaBalHO 
NO ÂMBItO DOS SERVIçOS NOtaRIaIS E DE REGIStRO DO BRaSIl

RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre o teletrabalho no âmbito 
dos serviços notariais e de registro do Brasil. 

Art. 2º a adoção do teletrabalho é faculta-
tiva aos escreventes, prepostos e colabora-
dores do serviço notarial e de registro. 
Parágrafo único. É vedada a realização de 
teletrabalho pelos titulares delegatários, 
bem como pelos interinos e interventores 
nomeados para responder pelo serviço no-
tarial e de registro. 

Art. 3º Os escreventes, prepostos e cola-
boradores do serviço notarial e de registro, 
quando autorizados pelos titulares dele-
gatários, interinos e interventores, podem 
executar suas tarefas fora das dependên-
cias da serventia extrajudicial, de forma re-
mota, com a utilização de recursos tecnoló-
gicos, sob a denominação de teletrabalho. 
§ 1º Não se enquadram no conceito de te-
letrabalho as atividades notariais e de regis-
tro executadas externamente em razão da 
natureza do ato a ser praticado. 
§ 2º O teletrabalho não implica a criação 
de sucursais e não autoriza ao notário e ao 
registrador a prática de atos de seu ofício 
fora do âmbito de sua delegação. 
§ 3º Os afastamentos justificados do titular 
delegatário do serviço notarial e de registro 
não são considerados teletrabalho e sempre 
devem ser comunicados à corregedoria local. 

Art. 4º a prestação do serviço notarial e 
de registro em regime de teletrabalho é 
auxiliar da prestação do serviço presencial 
e será realizada sem prejuízo da eficiência 
e da qualidade do serviço, assim como da 
continuidade do atendimento presencial 
aos usuários do serviço. 

Art. 5º a atividade notarial e de registro 
na modalidade teletrabalho está limitada a 
30% da força de trabalho da serventia ex-
trajudicial, desde que seja mantida a capa-
cidade plena de funcionamento dos setores 
de atendimento ao público externo.
§ 1º a capacidade de funcionamento dos 
setores de atendimento ao público externo 
deverá ser avaliada constantemente pelos 
juízes corregedores permanentes e/ou pelas 
corregedorias de justiça dos Estados e do 
Distrito Federal e, em caso de constatação 

de prejuízo para a prestação do serviço, o te-
letrabalho deve ser adequado ou suspenso. 
§ 2º Os titulares delegatários definirão, no 
âmbito do seu poder de gestão das serven-
tias extrajudiciais, as atividades que pode-
rão ser realizadas de forma remota. 
§ 3º É vedada a prestação de serviço nota-
rial e de registro na modalidade teletraba-
lho em relação aos atos para os quais a lei 
exija a prática exclusiva pelo titular delega-
tário da serventia extrajudicial. 

Art. 6º O titular do serviço notarial e de 
registro que decidir implementar ou alterar 
o regime de teletrabalho na serventia ex-
trajudicial deverá comunicar ao órgão cor-
recional local:
 I – o nome, CPF, e-mail e telefone dos es-
creventes, prepostos e colaboradores do 
serviço notarial e de registro incluídos no 
sistema de teletrabalho; 
II – os meios de controle das atividades dos 
escreventes, prepostos e colaboradores do 
serviço notarial e de registro incluídos no 
sistema de teletrabalho. Parágrafo único. 
a adoção e a alteração previstas no caput 
deste artigo deverão ser comunicadas à 
corregedoria local com antecedência míni-
ma de quinze dias. 

Art. 7º Os escreventes, prepostos e cola-
boradores do serviço notarial e de registro 
incluídos no sistema de teletrabalho deve-
rão estar presentes às correições ordinárias 
realizadas pelas corregedorias locais e pela 
Corregedoria Nacional de Justiça. 

Art. 8º aplicam-se ao teletrabalho dos es-
creventes, prepostos e colaboradores do 
serviço notarial e de registro, no que cou-
ber, as disposições contidas na Resolução 
CNJ n. 227/2016. 

Art. 9º Revogam-se o Provimento CNJ n. 
55, de 21 de junho de 2016, a Recomenda-
ção CNJ n. 24, de 1º de agosto de 2016, e 
as normas editadas pelas corregedorias de 
justiça dos Estados e do Distrito Federal no 
que forem incompatíveis. 

Art. 10. Este provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Ministro João Otávio de Noronha

JuRÍDICO
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