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EXpEDIENtE

“E é por acreditar na força trazida pela união da classe, que 
instituímos no mês de outubro o Comitê Nacional da Central 
de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), órgão que irá 
alavancar a expansão da Central por todo território nacional, ao 
mesmo tempo em que facilitará a comunicação”

União da classe:
força para o Registro Civil

prezados colegas,
 
nesta edição apresentamos, com grande satisfação, o resultado do 24º Congresso Nacio-

nal do Registro Civil (Conarci 2018), que durante dois dias reuniu mais de 300 participantes 
na cidade paranaense de Foz do Iguaçu. oportunidade que colegas tiveram para aprimorar 
o conhecimento, esclarecer dúvidas, debater as pautas mais atuais do Registro Civil e, claro, 
confraternizar e rever amigos. Na oportunidade, contamos com a presença de grandes 
especialistas, nomes de destaque do poder judiciário para dividir o conhecimento com re-
gistradores de todo o país. 

E é por acreditar na força trazida pela união da classe, que instituímos no mês de outubro 
o Comitê Nacional da Central de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), órgão que 
irá alavancar a expansão da Central por todo território nacional, ao mesmo tempo em que 
facilitará a comunicação não apenas entre unidades extrajudiciais, mas também entre órgão 
públicos e usuários dos cartórios.

Ainda sobre a CRC, a instalação da plataforma AlICE foi finalizada também no mês de 
outubro e funcionará como um portal da transparência do Registro Civil Nacional, que irá 
gerar relatórios e análises de todos os dados que fazem parte da base estatística da ativida-
de em âmbito nacional. um importante ganho para cidadãos e órgãos públicos, que terão 
uma maneira rápida e eficaz de acessar os dados do Registro Civil.

Corroborando a máxima da força trazida pela união, a participação de registradores bra-
sileiros no v Encontro de Direitos Reais, Direito Registral no Centro de Estudos Notariais e 
Registrais (CENoR), em portugal, mostra a importância que damos à troca de experiência 
com modelos de trabalho que já deram certo em outros países e, em contrapartida, leva-
mos para estes um pouco do nosso conhecimento e modelos de sucesso de nosso país. Esta 
abertura possibilitará um desenvolvimento ainda maior da doutrina registral em nosso país.

por fim, anunciamos as últimas edições do Dia do sim de 2018, que serão realizadas no 
início e fim do mês de novembro. A ação, que é parte do projeto Irpen na Comunidade, 
visa promover cidadania, levando a realização do casamento civil 
àqueles que não têm condições de arcar com as despesas do 
ato. o projeto foi instituído em 2014 e além da união dos casais 
tem como objetivo erradicar o sub-registro. para esta edição es-
peramos o mesmo ou maior sucesso das anteriores.

 
Boa leitura a todos!

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
Presidente da Arpen-Brasil e Irpen/PR
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“É muito difícil para nós, que 
estamos nestes rincões do 

Brasil, oficiarmos cartórios de 
outras localidades, o que faz 
com que a informação leve, 
seguramente, mais de meses 

para retornar. Com o acesso do 
tj/Ap à Central conseguirei esta 
informação instantaneamente, 

de maneira muito precisa.”

Sueli Pini, 
desembargadora do TJ/AP

Arpen-Brasil promove 5º Seminário 
Nacional do Registro Civil em Macapá (AP) 
DuRANtE o ENCoNtRo, A ENtIDADE NACIoNAl tAmBÉm INstItuIu A sECCIoNAl Do EstADo

NACIoNAl

Macapá (AP) – Com a presença de regis-
tradores civis, funcionários das unidades e 
servidores do poder judiciário, a Associa-
ção Nacional de Registro Civil das pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil) promoveu, no dia 
4 de outubro, o 5º seminário de trabalho 
Registral Civil no Amapá.

o encontro realizado no hotel Rio mar, 
na capital macapá, marcou ainda a fun-
dação da Associação dos Registradores 
de pessoas Naturais do Estado do Amapá 
(Arpen/Ap), que será presidida por Walber 
Apolinário, atual presidente da Associação 
de Notários e Registradores do Estado do 
Amapá (Anoreg/Ap), congregando os 19 
cartórios de Registro Civil do Estado, que 
conta com 21 unidades envolvendo todas 
as naturezas.

No seminário, que debateu de forma 
prática a utilização da Central Nacional de 
Informações do Registro Civil (CRC Nacio-
nal) e os recentes provimentos nacionais 
da Corregedoria Nacional de justiça, o po-
der judiciário também esteve representa-
do pela juíza corregedora permanente das 

serventias extrajudiciais da Comarca de 
macapá, liége Cristina de vasconcelos, e 
pela desembargadora do tribunal de justi-
ça do Estado do Amapá (tj/Ap), sueli pini.

“Este seminário é surpreendente. só 
soube dele ontem e já me interessei tanto 
que hoje, mesmo tendo seção de julga-
mento, vim para cá. É a primeira apre-
sentação sobre a Central do Registro Ci-
vil [CRC Nacional], este órgão que busca 
concentrar todas as informações do país 
sobre nascimento, casamento e óbito, 
e que veio ao nosso Estado na melhor 
hora”, disse sueli pini. E acrescentou: “É 
muito difícil para nós, que estamos nes-
tes rincões do Brasil, oficiarmos cartórios 
de outras localidades, o que faz com que 
a informação leve, seguramente, mais de 
meses para retornar. Com o acesso do tj/
Ap à Central conseguirei esta informação 
instantaneamente, de maneira muito pre-
cisa”, concluiu.

Em sua fala inicial, o presidente da Ar-
pen-Brasil, Arion toledo Cavalheiro júnior, 
destacou o momento do Registro Civil, 

Evento realizado no hotel Rio Mar, em Macapá, reuniu registradores civis, funcionários dos cartórios e representantes do Poder Judiciário
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A juíza corregedora da Comarca de Macapá Liége Cristina de Vasconcelos disse que o 
Seminário estimula registradores a se cadastrarem na CRC Nacional

Para o presidente da Arpen-Brasil, “a Central é a ponte da atividade com o futuro”

cada vez mais em destaque em razão dos 
provimentos nacionais e das recentes leis 
aprovadas sobre a atividade. “o registra-
dor civil é, na verdade, um registrador de 
sentimentos e, assim, deveria ser conheci-
do pela sociedade, tamanha a sua impor-
tância para a vida do cidadão”, observou.

o presidente da entidade nacional des-
tacou ainda sobre a importância da CRC 
Nacional e de como o futuro da atividade 
está interligado com o desenvolvimento 
dos sistemas tecnológicos nela embuti-
dos. “A Central é a ponte da nossa ativi-
dade com o futuro, possibilitando a troca 
de certidões, a busca e a localização de 
registros, e o acesso facilitado aos entes 
do poder judiciário”, afirmou. “por isto 
estamos aqui, trazendo ao Amapá todas 
as suas funcionalidades, com o curso prá-
tico sobre a sua utilização para que nossos 
colegas estejam interligados com todo o 
Brasil”, completou.

Na sequência Cavalheiro júnior con-
tou aos presentes o trabalho da entidade 
para reverter a suspensão da lei Federal 
que instituiu o ofício da Cidadania (lei 
nº 13.484/2017), que permite a extensão 
de serviços praticados pelo Registro Civil, 
possibilitando maior sustentabilidade às 
unidades. “tenho certeza que vamos re-
verter e em breve estaremos realizando os 
pedidos e entregas de documentos à po-
pulação de todo o país”, disse.

Coube ainda ao presidente da Arpen
-Brasil dar posse ao registrador civil de Fer-
reira Gomes, Walber Almeida Apolinário, 
para presidir a recém-criada seccional do 
Amapá (Arpen/Ap). “A Arpen será essen-
cial aqui no Estado para unificar os proce-
dimentos dentro do sistema CRC e agre-
gar a região norte ao resto do país, porque 

o mais importante é fazermos a carga do 
acervo que nós temos aqui para dinamizar 
o sistema e fazê-lo funcionar nacional-
mente”, explicou Cavalheiro júnior.

CRC NaCioNal
Após a abertura do seminário, o gerente 
de tecnologia da CRC Nacional, Humberto 
Briones, fez uma detalhada apresentação 
sobre o sistema que já engloba todos os 
estados brasileiros. Em cerca de duas ho-
ras de apresentação, o especialista esmiu-
çou os procedimentos necessários para 
realizar cargas no sistema, fazer buscas, 
inserir créditos, promover operações, so-
licitar e expedir certidões digitais e eletrô-
nicas interligadas às demais unidades de 
Registro Civil do Brasil.

“Isso vai facilitar muito o nosso 
trabalho, reduzindo custos 
e dinamizando o acesso a 

estes dados por meio de uma 
informação muito qualificada”

Liége Cristina de Vasconcelos,
juíza corregedora da Comarca de Macapá
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“Eu já tinha um conhecimento sobre 
como funciona este sistema quando fiz 
visitas aos cartórios aqui em macapá por 
conta das correições, e sabia que eles 
acessavam essa Central. Depois tomei co-
nhecimento de que o judiciário também 
pode ter acesso para facilitar a verifica-
ção da existência ou não destes registros 
civis de nascimento, casamento e óbito”, 
disse liége Cristina de vasconcelos. “Isso 
vai facilitar muito o nosso trabalho, redu-
zindo custos e dinamizando o acesso a 
estes dados por meio de uma informação 
muito qualificada”, completou a magis-
trada.

“Este treinamento tem uma importân-
cia fundamental porque envolve a Cen-
tral de Registro Civil nacional que integra 
todos os cartórios civis do Brasil e vai ser 
vital para nosso trabalho evoluir de forma 
tecnológica, além de integrar o Amapá à 
base nacional da atividade”, disse Her-
bert souza Harrop, registrador civil do 
município de oiapoque (Ap).

“temos possibilidades reais de que 
o Registro Civil do Brasil esteja todo in-
terligado, que o cidadão possa solicitar 
ou receber um documento de qualquer 
lugar do Brasil com extrema facilidade, 
agilidade e menor custo”, disse Devanir 
Garcia, presidente da Arpen/mA. “trata-

A desembargadora do TJ/AP Sueli Pini elogiou a CRC Nacional como sistema que integra 
todas as informações sobre registros civis no País

Arion Cavalheiro Júnior (à dir.) dá posse a Walber Almeida Apolinário para assumir a 
presidência da seccional do Amapá 

se de um trabalho muito sério, feito pela 
Arpen-Brasil e agora integra este Estado 
do Amapá, localizado em um dos extre-
mos de nosso país”, acrescentou.

Novas NoRmas do 
RegistRo Civil 
Após o intervalo para almoço, o even-
to seguiu com as palestras técnicas a 
respeito das novas normas do Registro 
Civil brasileiro introduzidas na seara ad-
ministrativa pela Corregedoria Nacional 
de justiça. Coube ao assessor jurídico 
do Instituto de Registro Civil das pessoas 

NACIoNAl

“A Arpen será essencial aqui 
no Estado para unificar os 
procedimentos dentro do 

sistema CRC e agregar a região 
norte ao resto do país, porque 
o mais importante é fazermos 

a carga do acervo que nós 
temos aqui para dinamizar o 
sistema e fazê-lo funcionar 

nacionalmente”

Arion Cavalheiro Júnior,
presidente da Arpen-Brasil
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Macapá (AP) – Aproveitando a visita ao 
Estado do Amapá para a realização do 5º 
seminário Nacional do Registro Civil, a 
Associação Nacional dos Registradores de 
pessoas Naturais (Arpen-Brasil) visitou, no 
dia 3 de outubro, o presidente em exercí-
cio e corregedor-geral da justiça do tribu-
nal de justiça do Estado do Amapá (tj/Ap), 
desembargador Carmo Antônio de souza.

Na ocasião, os membros da Diretoria da 
Arpen-Brasil falaram sobre as inovações 
promovidas pela atividade em âmbito na-
cional por meio da Central Nacional de In-
formações do Registro Civil (CRC Nacional) 
e aproveitaram para convidar presidente 
em exercício do tj/Ap para o 5º seminário 
do Registro Civil, realizado na capital do 
Estado no dia 4 de outubro. 

o evento debateu provimentos da Cor-
regedoria Nacional de justiça, como o nº 
63, que aborda o reconhecimento da pa-
ternidade socioafetiva; o nº 67, que trata 
de conciliação e mediação de conflitos; o 
nº 73, que trata da alteração do prenome 
e sexo de transgêneros direto em cartório, 
além da integração do Registro Civil por 
meio da CRC Nacional, além de instituir a 
seccional do Amapá.

Diretoria da Arpen-Brasil visita o 
presidente em exercício e corregedor-

geral da Justiça do TJ/AP, desembargador 
Carmo Antônio de Souza (ao centro)

Arpen-Brasil visita a cúpula do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
NA oCAsIão, mEmBRos DA DIREtoRIA ApRovEItARAm pARA CoNvIDAR 
o pREsIDENtE Do tj/Ap pARA o sEmINáRIo REAlIzADo No EstADo

Estiveram presentes ao encontro, o pre-
sidente da entidade nacional, Arion tole-
do Cavalheiro júnior; a tesoureira Karen 
lúcia Cordeiro Andersen e o presidente da 
Arpen/Ap e Anoreg/Ap, Walber Almeida 
Apolinário.

Naturais (Irpen/pR) e da Arpen-Brasil Fer-
nando Abreu Costa júnior abrir as apre-
sentações que abordaram o provimento 
nº 63 e todos os aspectos da paternidade 
socioafetiva, multiparentalidade e repro-
dução assistida.

As apresentações técnicas seguiram 
com o tema do “Apostilamento de Docu-
mentos e sua regulamentação nacional”, 
proferido pela servidora pública federal 
do tribunal Regional do trabalho da 9ª 
Região Carla Kantek. 

A apresentação final ficou a cargo 
de Cavalheiro júnior, que falou sobre o 
provimento nº 73/2018 da Corregedoria 
Nacional de justiça, que regulamenta a 
alteração de nome e sexo da pessoa trans 

direto em cartório, destacando aspectos 
como sua fundamentação “baseada em 
legislações internacionais e decisões que 
valorizam a dignidade da pessoa huma-
na”, os procedimentos necessários, docu-
mentos necessários, sigilo, comunicações 
obrigatórias e os reflexos nas averbações.

Ao final a juíza corregedora da Comar-
ca de macapá enalteceu a importância 
do evento para os registradores “É impor-
tante para que eles tirem dúvidas, além 
de estimulá-los a se cadastrarem neste 
sistema [CRC Nacional] que vai facilitar 
muito o acesso às informações em todo 
o Brasil”.

já o novo presidente da Arpen/Ap falou 
da necessidade de agregar as pessoas ao 

convívio para unificar o procedimento. 
“Espero que daqui para frente a questão 
da integração do Amapá seja facilitada”, 
completou.

já para o vice-presidente da Anoreg/Ap 
e registrador civil do 1º ofício de Notas e 
Registros públicos de macapá, Francisco 
Cruz júnior, falou sobre a responsabilida-
de de assumir o compromisso de orga-
nizar a entidade estadual e aprendizado 
trazido pelo seminário. “tivemos uma 
oportunidade muito grande de aprender 
sobre os temas relacionados aos provi-
mentos nacionais que tantas mudanças 
têm introduzido em nossa atividade e 
para os quais é necessário um aprimora-
mento constante”, finalizou.
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Arpen-Brasil institui Comitê Nacional da 
CRC em reunião com entidades estaduais
ÓRGão tEm Como oBjEtIvo CoNtRIBuIR pARA A EXpANsão DA CENtRAl NACIoNAl

NACIoNAl

Reunião contou com a presença dos 23 presidentes representantes das associações estaduais

“Nossa ideia, com a criação 
do Comitê, é basicamente 
pavimentar estradas para 

interligar todos os cartórios do 
país na CRC”

Luis Carlos Vendramin, 
coordenador do Comitê

Foz do Iguaçu (PR) – Com o objetivo de 
contribuir para a expansão da Central de 
Informações do Registro Civil (CRC Nacio-
nal), foi criado pela Associação Nacional 
dos Registradores de pessoas Naturais (Ar-
pen-Brasil), no dia 13 de setembro, o Comi-
tê Nacional da Central de Informações do 
Registro Civil, que será responsável pela im-
plantação da plataforma Alice (Alicerce de 
Dados da CRC), pelo gerenciamento admi-
nistrativo da base de dados nacional do Re-
gistro Civil e pela da Central em todo o país.

Eleito por aclamação, luis Carlos ven-
dramin junior assumiu o cargo de coorde-
nador geral do Comitê, referendado pelo 
presidente da Arpen-Brasil, Arion toledo 
Cavalheiro júnior. “se tem alguém aqui que 

respira CRC, às vezes até mais do que os 
ares da própria família, é o vendramin. pela 
dedicação dada todo este tempo em estru-
turar esta ferramenta, nada mais justo de 
que ele assuma o posto com a anuência de 
todos”, disse. 

Na ocasião também foi definido que o 
presidente da Associação dos Registradores 
de pessoas Naturais do maranhão (Arpen/
mA), Devanir Garcia, será o 1º secretário 
do Comitê.

Durante sua apresentação, vendramin 
explicou que a criação do Comitê tem a 
função de construir caminhos para a clas-
se. “Nossa ideia, com a criação do Comitê, 
é basicamente pavimentar estradas para in-
terligar todos os cartórios do país na CRC”. 
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Mário Vallory (Sinoreg/ES); Luis Carlos Vendramin e Arion Cavalheiro Jr. (Arpen-Brasil); 
Cleomadson Abreu (Arpen/AL); e Jeferson Miranda (Sinoreg/ES).

“se tem alguém aqui que 
respira CRC, às vezes até mais 

do que os ares da própria 
família, é o vendramin. pela 
dedicação dada todo este 
tempo em estruturar esta 

ferramenta, nada mais justo 
de que ele assuma o posto de 
coordenador do Comitê com a 

anuência de todos.”

Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

demais temas
Cavalheiro júnior iniciou a reunião agra-
decendo a presença dos 23 presidentes 
das associações estaduais e falou sobre a 
importância do encontro nacional. “A pre-
sença destes presidentes das associações 
estaduais mostra a união dos registradores 
civis”, disse.

Durante o encontro foram apresenta-
das ainda as últimas ações da entidade 
nacional, com vistas à implantação das 
entidades estaduais em todas as unidades 
da Federação, assim como a disseminação 
dos treinamentos sobre a CRC Nacional e 
a conscientização do papel do registrador 
civil na emissão de certificados digitais. 
também foram debatidos temas como 
identidade padronizada nacional, migração 
tecnológica e os provimentos nº 73 e 74 da 
Corregedoria Nacional de justiça.

No que tange a situação atual da classe, 
foram atualizadas as informações sobre as 
conversas com órgãos públicos para futu-
ras parcerias e no empenho dos registra-
dores para que elas aconteçam, como a 
questão financeira da Arpen-Brasil e a pa-
dronização visual dos cartórios de todo o 
país. também se discutiram métodos sobre 
como solucionar os problemas recorrentes 
em alguns estados, e todos foram unâni-

mes em pedir que o atual presidente da 
Associação nacional seja reconduzido ao 
cargo ao término de seu atual mandato.

“o trabalho que o Arion tem feito, em 
aglutinar os registradores de todo o país, 
tem funcionado muito bem, por isso pedi-
mos que você permaneça no cargo por mais 
um mandato”, solicitou Calixto Wenzel, ex
-presidente da Arpen-Brasil e atual presiden-
te do Conselho superior da entidade.

E ainda apresentou um balanço atual dos 
dados constantes na CRC Nacional: 150 
milhões de registros; 2,5 milhões de atos 
recepcionados; 4,5 milhões de CpFs; 27 
Estados integrados; e 7.701 Cartórios de 
Registro Civil interligados.

por fim, o coordenador do Comitê fez 
um apelo aos presidentes das associações 
que estavam presentes para que reforcem 
em seus estados a importância de manter 
a CRC atualizada, pois faltam apenas 25% 
dos cartórios do país subirem os dados, 
para ser estabelecida a plataforma Alice.

Ao final foram assinados mais três con-
vênios da Arpen-Brasil com associações do 
Rio Grande do sul, Bahia e pará para forma-
lização da adesão desses estados à Central.
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A Associação Nacional dos Registradores 
de pessoas Naturais (Arpen-Brasil) finalizou 
a construção do Alicerce de Dados da Cen-
tral Nacional de Informações do Registro 
Civil - plataforma AlICE, portal da trans-
parência do Registro Civil Nacional que irá 
gerar relatórios e análises de todos os da-
dos que fazem parte da base estatística da 
atividade em âmbito nacional.

Além de reunir as informações, a plata-
forma será uma maneira rápida e eficaz de 
fornecer dados aos cidadãos e aos órgãos 
públicos. Atualmente, a CRC Nacional, que 

Arpen-Brasil lança plataforma ALICE com 
informações estatísticas do Registro Civil Nacional

FERRAmENtA sERvIRá DE poRtAl DA tRANspARêNCIA DA AtIvIDADE E pERmItIRá A CoNsultA 
DE DADos CompIlADos No pAÍs poR CIDADãos, ÓRGãos púBlICos E mEIos DE ComuNICAção

NACIoNAl

“É um portal de transparência 
de dados do Registro Civil 

brasileiro, com o que há de 
mais atual em termos de 

tecnologia”

Luis Carlos Vendramin Júnior, coordenador 
geral do Comitê Nacional da CRC

Ao escolher uma das opções, a ferramenta fornecerá ao usuário gráficos em formato de 
pizza, barra, linhas, coluna ou áreas, de acordo com a preferência do usuário, conforme 
imagens abaixo:

alimenta a AlICE, atualiza os seguintes ór-
gãos públicos:

segundo o coordenador geral do Comitê 
Nacional da Central de Informações do Re-
gistro Civil, órgão criado pela Arpen-Brasil 
para gerenciar o AlICE, luis Carlos vendra-
min júnior, a pretensão é que a plataforma 
se torne a principal fonte de consulta sobre 
os dados estatísticos comunicados pelos re-
gistradores civis.

“A ideia é transformar a CRC na fonte 
primária de informações sobre o Registro 
Civil no Brasil. Entretanto, é essencial que 

os colegas alimentem a CRC constante-
mente, para que o AlICE seja abastecido 
por ela e possa fornecer informações atu-
alizadas e confiáveis a todos os entes pú-
blicos”, destaca. “É um portal de transpa-
rência de dados do Registro Civil brasileiro, 
com o que há de mais atual em termos de 
tecnologia”, completa.

pela plataforma, será possível obter di-
versos tipos de informações em distintas 
frentes, com dados por cartório, cidade, 
unidade Federal, ano e dia da semana, 
como é possível ver na imagem abaixo:

10
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para o perfeito funcionamento da plataforma, no entanto, é preciso que os cartórios 
enviem as informações de maneira constante, a fim de evitar falhas nos números gerados. 
também é de fundamental importância o registro das informações a fim de evitar proble-
mas na transmissão dos dados e ainda o retrabalho de pesquisar cada item de maneira 
individual.
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Reconhecido como o mais importante 
evento destinado a notários e registradores 
no país, o XX Congresso Brasileiro de Direito 
Notarial e de Registro será realizado neste 
ano entre os dias 12 e 14 de novembro, na 
cidade de são paulo (sp). promovido pela 
Associação dos Notários e Registradores do 
Brasil (Anoreg/BR), o Congresso tem como 
principal intuito promover a troca de expe-
riências sobre temas atuais e relevantes do 
setor, assim como os avanços na atuação 
dos notários e registradores.

Ao longo dos últimos 20 anos, o evento 
contou com a presença de especialistas e 
autoridades de renome que, por meio de 
palestras e atividades direcionadas, ajuda-
ram a ampliar o conhecimento de notários 
e registradores de todo o país sobre os ser-
viços extrajudiciais.

Além disso, é junto com o Congresso 

são paulo Hotel também disponibiliza para 
seus hóspedes a maior suíte presidencial da 
América latina, com 750 metros quadra-
dos.

segundo o presidente da Anoreg/BR, 
Cláudio marçal Freire, o evento tem tudo 
para ser bem-sucedido. “Estamos com 
grandes expectativas de que esse XX Con-
gresso seja um sucesso. teremos bons pa-
lestrantes, renomados, do mundo acadê-
mico e jurídico”, afirma.

já a presidente da Anoreg/sp, Giselle 
oliveira de Barros, acredita que os assun-
tos programados para serem discutidos no 
evento serão de extrema importância. “o 
Congresso será uma oportunidade ímpar 
de debater assuntos impactantes para o fu-
turo da atividade notarial e registral diante 
de um cenário de importantes mudanças e 
percepções da sociedade”, diz.

XX Congresso Brasileiro de Direito 
Notarial e de Registro será realizado 
em novembro na cidade de São Paulo
EvENto pRomovIDo pElA ANoREG/BR CoNtARá Com A pREsENçA 
DE EspECIAlIstAs E AutoRIDADEs DE RENomE DE toDo o pAÍs

EvENto

Brasileiro de Direito Notarial e de Registro 
que é realizada a entrega do prêmio de 
Qualidade total Anoreg/BR (pQtA), certa-
me que reconhece os melhores ofícios e 
tabelionatos do país no que se refere à ex-
celência e qualidade na gestão organizacio-
nal e na prestação de serviços aos usuários.

o evento será realizado no tivoli mofar-
rej são paulo Hotel, um dos principais es-
tabelecimentos cinco estrelas da cidade de 
são paulo.

localizado no bairro nobre dos jardins 
– a uma quadra da Avenida paulista e do 
museu de Arte de são paulo (mAsp) –, o 
tivoli possui piscina exterior aquecida, spA 
com tratamentos asiáticos e dois restauran-
tes: o Bistrô tivoli e o seen Restaurante & 
Bar – situado no 23º andar do hotel com 
vista para a capital paulistana.

Entre seus diferenciais, o tivoli mofarrej 
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Congresso Nacional em Foz do Iguaçu (PR) 
destaca temas atuais do Registro Civil 
EvENto CoNtou Com A pARtICIpAção DE mAIs DE 300 pEssoAs
DE toDo o BRAsIl E DEBAtEu Novos pRovImENtos NACIoNAIs Do CNj

CApA

Mesa de abertura contou com a presença do então candidato à Presidência Álvaro Dias e do deputado federal Osmar Serraglio

“A cada dia que passa, estão 
tentando demonizar cada vez 

mais nossa classe, dizendo 
que ganhamos muito, mas o 
que não sabem é que 85% 
dos cartórios brasileiros são 

deficitários, que dependem do 
fundo para sobreviver”

Rogério Portugal Bacellar,
presidente da CNR

Registradores civis de todo o Brasil e mem-
bros dos poderes judiciário, legislativo 
e Executivo prestigiaram, no dia 13 de 
setembro, a abertura oficial do 24º Con-
gresso Nacional do Registro Civil (Conarci 
2018) – evento promovido pela Associação 
Nacional dos Registradores de pessoas Na-
turais (Arpen-Brasil), com apoio das entida-
des estaduais, em Foz do Iguaçu (pR).

Na abertura do Congresso que contou 
com mais de 300 participantes, o presiden-
te da Arpen-Brasil, Arion toledo Cavalheiro 
júnior, prestou homenagem aos presidentes 
de das seccionais de cada estado, chaman-
do todos para se posicionarem à frente do 
público. “Antes de iniciar os trabalhos, faço 

questão de enaltecer os presidentes que vie-
ram de todos os lugares do país para presti-
giar este evento, e isso é de extrema relevân-
cia para mostrar a união da classe”, afirmou.

Na sequência, o presidente da Confede-
ração dos Notários e Registradores (CNR), 
Rogério portugal Bacellar, lembrou os anos 
de luta pelo Registro Civil. “lutei por muitos 
anos pela valorização do registrador civil 
com a criação dos fundos de compensa-
ção. A cada dia que passa, estão tentan-
do demonizar cada vez mais nossa classe, 
dizendo que ganhamos muito, mas o que 
não sabem é que 85% dos cartórios brasi-
leiros são deficitários e dependem do fun-
do para sobreviver”.
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é essencial para a sociedade. sou de uma 
cidade próxima daqui, e lá não tem minis-
tério do trabalho para emitir uma carteira 
de trabalho, mas tem um cartório, então 
imagina a importância dessa capilaridade 
que os cartórios têm, para o exercício da 
cidadania”, declarou.

ComeNda PiNhão 
do PaRaNá

Ainda durante a abertura do Congres-
so, a Arpen-Brasil prestou homenagem ao 
ex-presidente da entidade nacional josé 
Emygdio de Carvalho Filho, considerado 
um dos mais importantes representantes 
da Associação, com a Comenda pinhão do 
paraná - fruto que representa o Estado -, 
entregue anualmente àqueles que traba-
lharam em prol do engrandecimento do 
Registro Civil. 

“muitas das conquistas que temos hoje 
nasceram e frutificaram a partir do trabalho 
do josé Emygdio em Brasília. um trabalho 
de fôlego, que fez com que nossa atividade 
fosse respeitada pelos poderes da Repúbli-
ca, e que percorrêssemos o Brasil de ponta 
a ponta”, celebrou Cavalheiro júnior.

por motivos de saúde, o homenageado 
não pôde comparecer ao evento, mas foi 
representado pelo presidente da Arpen/sp, 
Ademar Custódio, que justificou a ausên-
cia. “o Emygdio queria muito estar aqui. 
já estava com passagem comprada e tudo, 
mas um imprevisto de saúde o deixou com-
pletamente debilitado. Entregarei a ele esta 
Comenda com todo o carinho e atenção 
que ele merece”, agradeceu Custódio.

Cláudio marçal Freire, presidente da 
Associação dos Notários e Registradores 
(Anoreg/BR), também lembrou do passa-
do de lutas pelo Registro Civil. “meu vín-
culo com o Registro Civil começou com a 
criação da gratuidade. tentamos um pro-
jeto que, apesar de ter passado pela Câ-
mara, foi barrado pelo presidente à época, 
Fernando Henrique Cardoso, argumentan-
do que a Constituição fala da gratuidade 
do Registro Civil. A luta foi muito grande, 
para conseguir valorizar a classe, e não me 
arrependo de nada do que fiz, pois hoje 
vemos os frutos desse trabalho de formi-
guinha”, ressaltou.

o presidente da Anoreg/BR falou ain-
da sobre o trabalho para a construção 
da emenda que deu origem ao ofício da 
Cidadania, lei Federal nº 13.484/17, que 
se encontra suspensa pela proposição de 
uma Adin no supremo tribunal Federal 
(stF). “As entidades estão em tratativas 
com o ministro, explicando os benefícios 
dessa lei para a população e acreditamos 
que em pouco tempo ela será levada a jul-
gamento e teremos um fim positivo para a 
categoria”, afirmou.

A mesa diretiva também contou com 
a presença do presidente do tribunal de 
justiça do pernambuco (tj/pE), Fernando 
Cerqueira Norberto dos santos, vice-pre-
sidente do Colégio de Corregedores-Ge-
rais de justiça do Brasil, que agradeceu o 
convite para participar de evento de alta 
estima para a classe e relembrou o texto 
da lei dos Emolumentos.

“Não posso deixar de falar da lei 
8.935/1994, a qual diz que, por ser um ser-
viço público de caráter privado, os emolu-
mentos não devem servir para alimentar a 
administração pública. É necessário sermos 
muito combativos para que possamos co-
brar que a lei seja cumprida de acordo com 
o que está escrito”, ressaltou.

já o deputado federal osmar serraglio, 
também presente ao evento, destacou o 
empenho dos registradores civis em co-
brar seus direitos em Brasília e da impor-
tância da desjudicialização dos serviços. 
“Quero deixar registrado aqui o empenho 
dos registradores, especialmente os que 
estão à mesa, aqui do meu lado, Arion, 
Rogério e Cláudio marçal, de estarem di-
reto em Brasília, lutando pela classe, que 

Ademar Custódio, presidente da Arpen/SP, recebe a Comenda Pinhão do Paraná no lugar do 
homenageado, José Emygdio de Carvalho Filho, que esteve ausente por motivo de saúde

“sou de uma cidade próxima 
daqui, e lá não tem ministério 
do trabalho para emitir uma 
carteira de trabalho, mas tem 
um cartório, então imagina a 

importância dessa capilaridade 
que os cartórios têm, para o 

exercício da cidadania”

Osmar Serraglio,
deputado federal
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“A luta foi muito grande para 
conseguir valorizar a classe, 

e não me arrependo de nada 
o que fiz, pois hoje vemos 
os frutos desse trabalho de 

formiguinha”

Cláudio Marçal Freire,
presidente da Anoreg/BR

Mais de 300 pessoas prestigiaram a abertura do Congresso e acompanharam a palestra proferida pelo jornalista Gerson Camarotti

“Antes de iniciar os trabalhos, 
faço questão de enaltecer todos 
os presidentes, que vieram de 
todos os lugares do país para 

prestigiar este evento”

Arion Cavalheiro Júnior,
presidente da Arpen-Brasil

PalestRa magNa 
abRe CoNaRCi
o jornalista e apresentador da Globo News 
Gerson Camarotti foi o responsável por 
proferir a palestra magna do Conarci 2018, 
realizada na noite do dia 13 de setembro. 

Especializado em política, Camarot-
ti falou sobre o atual cenário político e a 
situação fiscal do país, desde a época do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 
passando por luiz Inácio lula da silva, Dil-
ma Rousseff até chegar ao atual governo 
de michel temer.

o jornalista também relembrou o recente 
ataque sofrido por jair Bolsonaro, à época 
candidato à presidência pelo psl, e disse 

que o episódio deve servir como reflexão. 
“para onde nós estamos indo? Não é o 
primeiro episódio extremo. já houve tiros 
na caravana do lula antes de ele ser pre-
so. tudo isso é um alerta para onde não 
podemos ir e é um alerta para voltar nossa 
origem da conciliação, que é a essência do 
povo brasileiro”.

Camarotti destacou ainda a reforma da 
previdência. segundo o comentarista, este 
é um assunto que deveria ter sido discuti-
do na época em que o Brasil estava bem 
financeiramente e não agora. “o próximo 
presidente que irá tratar da reforma da pre-
vidência terá que ser bem mais duro, ter 
uma posição mais firme do que se tivessem 
feito isso há alguns anos”.

CApA

O jornalista Gerson Camarotti falou sobre 
o atual cenário político do País
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Modelos de sucesso e legislação abriram 
o primeiro ciclo de palestras do Conarci

“vale a pena ressaltar que 
acabamos de completar 20 

anos da parceria entre o 
Registro Civil e o Detran do 
Estado, e é um modelo que 
deve servir de inspiração às 
demais unidades, pois os 

benefícios da ampliação destes 
serviços à população foram 
extremamente positivos”

Calixto Wenzel,
ex-presidente da Arpen-Brasil

Parceria entre os Cartórios de Registro Civil e os Detrans dos Estados do Rio Grande do 
Sul e Paraná foram o tema da primeira palestra técnica

CRvAs No RIo GRANDE Do sul, DIGItAlIzAção DE Atos Em poRtuGAl E pRovImENtos 
67 E 73 DA CoRREGEDoRIA NACIoNAl FoRAm os tEmAs ApREsENtADos Aos pREsENtEs

Abrindo o primeiro dia de palestras técni-
cas do Conarci, o painel que apresentou os 
“Cases de sucesso da parceria entre os Car-
tórios de Registro Civil e os Departamen-
tos de Trânsito dos Estado do Rio Gran-
de do Sul e do Paraná (Detran/RS e PR)”, 
contou com a mediação do ex-presidente 
da Arpen-Brasil Calixto Wenzel.

Wenzel iniciou a apresentação dando ên-
fase aos benefícios que os cidadãos do Rio 
Grande do sul tiveram com a implantação 
dos Centros de Registro de veículos Auto-
motores (CRvAs) – unidades que realizam 
serviços relacionados a veículos, creden-
ciadas aos Detrans e vinculadas a alguns 
cartórios de registro civil. “vale a pena res-
saltar que acabamos de completar 20 anos 
da parceria entre o Registro Civil e o Detran 
do Estado, e é um modelo que deve servir 
de inspiração às demais unidades, pois os 
benefícios da ampliação destes serviços à 
população foram extremamente positivos”.

Em seguida, o diretor de identificação civil 
do Detran/Rj, marcio Bahiense de Carvalho 
lyra, relatou a história da parceria entre os 
cartórios e o órgão, mencionando primei-
ramente o decreto estadual 22.930-A, que 
transferiu para o Detran a prestação de 
serviços referentes à Identificação Civil, em 
1997. já o relacionamento entre a Arpen/
Rj e o Departamento iniciou-se em 2008. 
“Nosso relacionamento com os cartórios 

sempre foi muito bom, e todo este processo 
só foi benéfico para a sociedade”, disse lyra.

Finalizando a palestra, o diretor-geral do 
Detran/pR, marcello Alvarenga panizzi, ci-
tou a recente conversa com os cartórios de 
Registro Civil do paraná para que o serviço 
também passe a funcionar no Estado. “As 
conversas foram muito produtivas, e esta-
mos ansiosos para que a parceria comece 
de fato a funcionar, pois vimos que é uma 
parceria que dá certo, como aconteceu 
com o Rio Grande do sul”, declarou.

mediação e CoNCiliação
o primeiro ciclo de palestras do Conarci 
também foi contemplado com o tema “Me-
diação e Conciliação”, apresentado pelo 
juiz de direito paulista Alberto Gentil de Al-
meida pedroso e o presidente da Associação 
dos Notários e Registradores do Estado do 
paraná (Anoreg/pR), Angelo volpi Neto. 

os palestrantes trouxeram ao público 
aspectos do provimento nº 67, da Correge-
doria Nacional de justiça, que dispõe sobre 
os procedimentos de conciliação e media-
ção nos serviços notariais e de registro.

Com mais de 100 milhões de processos 
em tramitação, o magistrado paulista apon-
tou o Brasil como um país extremamente liti-
gioso. Com cerca de 200 milhões de pesso-
as, o levantamento indica que praticamente 
metade da população do país tem algum 

conflito na justiça. para ele, diante dessa re-
alidade e da falta de condições do judiciário 
de dar conta de tamanha demanda “faz-se 
necessária uma ruptura no modelo tradicio-
nal de prestação jurisdicional”.

Ao abordar o provimento nacional que 
regulamentou a prática de mediação e 
conciliação por notários e registradores, 
pedroso destacou que todas as especialida-
des extrajudiciais podem atuar em qualquer 
tipo de caso de mediação e conciliação, 
principalmente o registro civil por ser o úni-
co braço do Estado presente em todos os 
municípios do país. 

por sua vez, o presidente da Anoreg/pR 
destacou a origem histórica dos procedi-
mentos de mediação e foi enfático ao criti-
car a excessiva regulamentação estipulada 
pelo provimento nº 67. “A lei de mediação 
e conciliação diz que este é um ato extra-
judicial, e o judiciário regulamentou nossa 
atuação de forma judicial, fugindo total-
mente do espírito da lei”, afirmou.

modelo PoRtuguês 
Na sequência, os participantes do Congres-
so assistiram ao painel “Identidade digital 
e divórcio no Registro Civil português” 
apresentado pela advogada portuguesa 
madalena teixeira, que iniciou sua explana-
ção destacando o alto índice de digitaliza-
ção dos documentos no Registro Civil por-
tuguês, onde praticamente todos os atos 
são solicitados via internet.
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A palestrante esclareceu que o registra-
dor civil é chamado de conservador civil no 
país lusitano por conservar os dados civis 
da pessoa natural e apresentou uma linha 
do tempo sobre a evolução do divórcio em 
portugal, de 1977 até os dias atuais, pas-
sando pelo projeto de digitalização como 
forma de trazer ainda mais segurança jurí-
dica aos documentos. “Hoje em dia, basta 
apenas alguns cliques na internet e preen-
cher um formulário online para que o casal 
possa dar entrada ao pedido de divórcio. É 
tudo muito simples”, destacou.

A jurista explicou ainda que, até 2001, 
o divórcio era feito somente pela via judi-
cial, mas agora, em razão de um intenso 
processo de desjudicialização na legislação 
portuguesa, abriu-se a possibilidade de que 
o divórcio, nos casos em que não haja lití-
gio, possam ser realizados diretamente nos 
cartórios. Além disso, no país, não há mais 
a competência territorial, ou seja, o divórcio 
pode ser feito em qualquer Cartório de Re-
gistro Civil, não sendo obrigatório ser realiza-
do onde havia sido celebrado o casamento.

Ao concluir a palestra, o gestor público 
nas áreas de tecnologia da Informação, 

planejamento e Registro Civil & Identida-
de, Cláudio muniz machado Cavalcanti, 
que mediou o painel, destacou o horizonte 
que o tema trouxe. “Foi interessante pres-
tar atenção neste tema, porque ele é um 
excelente norte para que saibamos que a 
evolução da tecnologia é muito mais uma 
aliada dos registradores do que um proble-
ma”, afirmou.

Novos PaRadigmas tRazidos 
Pelo PRovimeNto Nº 73
A última palestra técnica do primeiro dia 
apresentou aspectos do provimento n° 73, 
da Corregedoria Nacional de justiça, que 
trata da alteração de nome e sexo de pes-
soa transgênero. Com a presença do de-
sembargador mineiro marcelo Guimarães 
Rodrigues, a apresentação foi iniciada com 
destaque para o momento de transforma-
ção pelo qual a sociedade está passando.

“Estamos vivendo um momento singular, 
desafiador, de transição. precisamos, como 
profissionais do Direito, compreender esse 
momento. Compreender não somente 
para nos adaptar, mas para estarmos capa-
citados para atender essas novas deman-
das”, disse o magistrado.

o desembargador apresentou ainda o 
trabalho realizado pelo grupo de estudos 
de magistrados e servidores da Corregedo-
ria e do tribunal de justiça de minas Gerais, 
que tem a função de enxergar esses novos 
desafios, especialmente na atividade extra-
judicial. segundo ele, o objetivo do grupo é 
apresentar novos caminhos para notários e 
registradores mineiros.

Em seguida, o diretor de Assuntos Inter-
nacionais da Associação dos Registradores 
de pessoas Naturais do Estado de são pau-
lo (Arpen/sp), marcelo tiziani, analisou o 
provimento nº 73 com base em cinco pi-

lares: tipo de inscrição, competência, tipo 
de título, análise de publicidade e análise 
dos princípios.

segundo o registrador, o tipo de inscri-
ção é o assento, é uma averbação. já a 
competência é por conexão, uma vez que o 
assento é uma averbação e uma averbação 
é um assento acessório.

Quanto ao tipo de título, este pode ser 
material ou formal. o título material é a al-
teração de prenome, gênero ou ambos. já 
o título formal é a forma pela qual o oficial 
toma conhecimento do fato. “Nesse caso é a 
declaração verbal de vontade, porque a pes-
soa vai ao cartório e declara que quer mu-
dar seu gênero ou nome”, explicou tiziani.

Em relação à publicidade, o diretor da 
Arpen/sp explicou que ela está vedada, 
pois é proibido ser acessada por terceiros 
tanto a documentação arquivada quanto 
o assento integral. já em relação aos prin-
cípios, o registrador enfatizou o da roga-
ção. “No princípio da rogação analisamos, 
principalmente, a identidade da pessoa, a 
capacidade da pessoa e sua legitimação 
para o ato”. E finalizou: “o provimento 73 
é o rompimento de paradigmas. proponho 
uma nova leitura para tornarmos o Código 
Civil mais operacionalizado”, finalizou.

“Hoje em dia, basta apenas 
alguns cliques na internet, 

preencher um formulário online 
para que o casal possa dar 

entrada ao pedido de divórcio. 
É tudo muito simples.”

Madalena Teixeira,
advogada portuguesa

“o provimento 73 é o 
rompimento de paradigmas. 
proponho uma nova leitura 

para tornarmos o Código Civil 
mais operacionalizado.”

Marcelo Tiziani, diretor para
Assuntos Internacionais da Arpen/SP

Madalena Teixeira diz que quase todo o 
processo extrajudicial em Portugal pode 
ser feito pela internet, inclusive divórcio

Marcelo Tiziani, diretor para Assuntos 
Internacionais da Arpen/SP, fala sobre 
aspectos do Provimento nº 73

Alberto Gentil foi um dos debatedores do 
painel que analisou a necessidade da conci-
liação de conflitos no País

CApA
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CRC, sociafetividade e apostilamento foram os 
temas debatidos no segundo dia de palestras
pARtICIpANtEs puDERAm ACompANHAR pAINÉIs QuE CoNtARAm 
Com A pREsENçA DE ImpoRtANtEs juRIstAs E mAGIstRADos

Vendramin apresentou dados da CRC Nacional: 150 milhões de registros; 2 milhões e 
meio de atos recepcionados; e 4 milhões e meio de CPFs inscritos.

“ser pai ou ser mãe não está 
tanto no fato de gerar, e sim no 
fato de criar, o que possibilita 

a construção de um laço 
afetivo, baseado no amor e no 

cuidado”

Zeno Veloso, jurista

“Da mesma forma que vocês 
querem emitir passaporte e 
carteira de identidade, vocês 

também têm que emitir a 
identidade digital, que é o 

certificado digital”

Patrícia Paiva, gestora das Autoridades 
Certificadoras BR e Notarial 

A importância de se igualar moralmente a 
socioafetividade com a filiação biológica 
foi a bandeira mais levantada no primeiro 
painel do último dia do Congresso Nacio-
nal do Registro Civil (Conarci 2018), tema 
abordado pelo jurista zeno veloso, o asses-
sor jurídico da Arpen-Brasil Fernando Abreu 
da Costa júnior e pelo professor e advoga-
do Ricardo Calderón.

inusitada, após a troca de sexo, a parte re-
gistrou a criança socioafetivamente. “Isso 
mostra que o assunto está em pauta tanto 
na mídia como na sociedade, por isso deve, 
sim, ser discutido amplamente, a fim de se 
estabelecer a melhor forma de atender estas 
demandas”, afirmou. 

por sua vez, o assessor jurídico da Arpen
-Brasil destacou os aspectos práticos e os 
cuidados que os registradores civis devem 
tomar ao estabelecer a multiparentalidade 
por meio do reconhecimento socioafetivo, 
além de casos práticos que no dia a dia acon-
tecem no balcão das unidades e foram mo-
tivos de diversos questionamentos pessoais 
dos participantes. “os recentes provimentos 
[da Corregedoria Nacional de justiça], 63 e 
73, mostram que os cartórios estão prepa-
rados para receber novas demandas, que 
antes só eram solucionadas pelo judiciário, 
com pessoas de capacidade e profissionais 
do Direito preparados para dar a segurança 
jurídica e atender as demandas que surjam 
nesta nova sociedade”.

asPeCtos tRabalhistas 
e suCessóRios
Na sequência, os congressistas assistiram ao 
painel “o trabalho seguro e os deveres traba-
lhistas dos registradores”, que contou com a 
participação da juíza do tribunal Regional 
do trabalho – 9ª Região valéria Rocha, da 
servidora pública federal Carla Kantek e da 
registradora civil márcia Rosália schwarzer 
para debater sobre alguns dos pontos críti-
cos relacionados à sucessão trabalhista nos 
cartórios extrajudiciais, trabalho a distância 
e a importância da segurança laboral e de 
saúde dos colaboradores.

veloso apresentou sua tese, intercalando 
o Direito da Família com passagens da Bíblia. 
“Não há novidade em nada do que estamos 
vendo hoje. Aos que acreditam em jesus 
Cristo, você verá, se analisar com calma, 
que ele era filho socioafetivo, fruto de uma 
inseminação artificial. Então esta demanda 
já é antiga que hoje a sociedade assimilou”, 
comparou.

segundo o jurista, “ser pai ou ser mãe não 
está tanto no fato de gerar, e sim no fato de 
criar, o que possibilita a construção de um laço 
afetivo, baseado no amor e no cuidado”, e ci-
tou como exemplo as ideias de paulo lobo e 
Edson Fachin, que “em suas obras destacam 
a importância do vínculo afetivo como pa-
râmetro para o estabelecimento da família”.

já Calderón apresentou os recentes casos 
que se destacaram na mídia, como o do ca-
sal em que o homem, no meio do processo 
de mudança de nome e sexo, teve um filho 
biológico com a esposa. Diante da situação 
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“Registradores e notários vivem uma 
situação sui generis no que se refere à su-
cessão trabalhista e é importante que esta 
realidade chegue aos tribunais do trabalho, 
para que conheçam e reflitam sobre a nos-
sa situação”, disse márcia, referindo-se aos 
casos em que o Estado nomeia responsáveis 
por delegações extrajudiciais sem a realiza-
ção de concurso. já para valéria Rocha, a 
classe extrajudicial deve buscar uma solução 
legislativa para esta questão, uma vez que 
este tratamento diferenciado deveria estar 
expresso em lei, e se mostrou a favor de 
que seja construído um maior diálogo entre 
a atividade e os tribunais do trabalho. “Esta 
aproximação seria de extrema importância 
para que ambos conhecessem um pouco 
mais as particularidades de cada situação”, 
afirmou. “uma solução apresentada seriam 
as homologações de acordos extrajudiciais”, 
completou.

A palestrante destacou ainda que existe 
pouca litigiosidade em processos envolven-
do unidades extrajudiciais “muito em razão 
da capacidade dos profissionais e do cuidado 
no respeito de suas obrigações trabalhistas”. 

já Carla Kankek disse “que se faz neces-
sário encontrar uma solução para que os 

registradores não se desmotivem em suas 
unidades em razão das constantes ingerên-
cias do Estado – como a impossibilidade de 
trabalho de parentes na sucessão das dele-
gações -, mas que se exime de responsabi-
lidade quando é acionado em razão de su-
cessão trabalhista de interino ou designado 
para responder pela unidade vaga”.

o painel contou ainda com a apresen-
tação de um programa de trabalho segu-
ro Nacional, projeto do tribunal superior 
do trabalho (tst) e replicado por todos os 
tribunais Regionais, que visa a diminuir o 
número de acidentes do trabalho por meio 
da prevenção, assim como o aumento do 
número de empregos e valorização de as-
pectos relacionados à saúde e às condições 
laborais, bem como a prevenção ao assédio 
moral e sexual. também foram abordados 
aspectos da Reforma trabalhista e da Emen-
da Constitucional 45.

homeNagem
Ao final do painel, a Arpen-Brasil lançou o 

prêmio Nacional de Responsabilidade social, 
destinado a reconhecer as melhores práticas 
no relacionamento entre os serviços do Re-
gistro Civil e as comunidades locais. A co-
menda deste ano foi entregue à registradora 
civil márcia Rosália schwarzer, que promo-
veu a revitalização de uma praça na praia do 
Forte, na Bahia.  

CRC e os Novos desafios 
do RegistRo Civil No 
muNdo eletRôNiCo
“A CRC e os Novos Desafios do Registro Civil 
no Mundo Eletrônico” foi o tema da pales-
tra proferida pelo vice-presidente Arpen-Bra-
sil e coordenador geral do Comitê Nacional 
da Central de Informações do Registro 
Civil (CRC), luis Carlos vendramin junior.

vendramin mostrou dados gerais da CRC 
Nacional, que já possui 150 milhões de re-
gistros, 2 milhões e meio de atos recepcio-
nados e 4 milhões e meio de CpFs inscritos. 
segundo ele, todos os estados e todos os 
cartórios já estão integrados, mas informou 
que 25% dos cartórios do país ainda não uti-
lizam a central de forma efetiva.

Em seguida, o palestrante apresentou os 
desafios para implantação da CRC Nacional 
e falou do projeto de transformar a Central 
na principal fonte de informações sobre o 
Registro Civil no Brasil, por meio da platafor-
ma AlICE (Alicerce de Dados da CRC).

para finalizar, vendramin citou algumas 
das metas do Comitê Nacional da Central 
de Informações do Registro Civil, como o 
acesso universal aos cartórios, e, ao falar 
sobre o provimento n° 74, da Corregedoria 
Nacional, que instituiu requisitos mínimos de 
tecnologia da informação a serem adotados 
pelos cartórios de todo o país, fez uma bre-
ve análise da situação dos cartórios: mais da 
metade das serventias de Registro Civil não 
tem dois funcionários; todos possuem com-
putador e acesso à internet; metade não 
tem servidor dedicado, switch e no-break; 
dois terços não tem servidor em espaço re-
servado e nem refrigeração para o servidor e 
metade não faz backup em nuvem. 

Dando sequência ao tema, a represen-
tante do Comitê Gestor da Infraestrutura de 
Chaves públicas Brasileira (ICp Brasil) e ges-
tora das Autoridades Certificadoras BR e No-
tarial (AC-BR e AC-Notarial), patrícia paiva, 
falou da emissão do certificado digital pelos 
cartórios. “Da mesma forma que vocês que-
rem emitir passaporte e carteira de identi-
dade, vocês também têm que emitir a iden-
tidade digital, que é o certificado digital”, 
disse. Ela explicou que isso já pode ser feito 
pelos cartórios do país por meio da ICp Brasil. 

A conselheira do CNJ Maria Tereza Uille, 
em painel com o juiz auxiliar da Corre-
gedoria Nacional Alexandre Chini Neto, 
defendeu que o DNI trará inclusão social

“o provimento fala de 
transgênero sem cirurgia de 
mudança de sexo, mas não 

especifica se isso cabe também 
aos transexuais não operado, 

por isso é necessário ter 
cautela”

Christiano Cassetari, registrador civil
Presidente da Arpen-Brasil entregou homenagem à registradora civil Márcia Rosália 
Schwarzer, que revitalizou praça na Praia do Forte (BA)
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Patrão defendeu a necessidade de 
melhorar a fiscalização de documentos 
que transitam entre dois países

“o provimento 62 trouxe 
grandes avanços e solucionou 
pendências que existiam, e o 

Brasil fez muito bem em aderir 
à Convenção da Haia, porque 
em um planeta cada vez mais 
globalizado, são necessárias 
interações entre as nações e 

seus povos”

Gustavo Mônaco, 
doutor em Direito Internacional

Cassetari comentou os pontos do Provi-
mento nº 73 que ainda causam dúvidas

Ao final do painel, a corregedora-geral 
da justiça do Estado da Bahia, desembarga-
dora lisbete maria teixeira Almeida Cézar 
santos, subiu ao palco para firmar, ao lado 
do presidente da Arpen-Brasil, Arion tole-
do Cavalheiro júnior, e do coordenador da 
CRC Nacional, luis Carlos vendramin jú-
nior, o termo de adesão da Corregedoria 
da Bahia à CRC jud, módulo da Central que 
permite a busca e a solicitação de certidões 
pelo poder judiciário, que agora é estendi-
do ao Estado da Bahia.

imPlaNtação da dNi
A implantação do Documento Nacional 
de Identidade (DNI) foi o painel que os 
congressistas assistiram na sequência, em 
palestra ministrada pela conselheira do 
Conselho Nacional de justiça (CNj), maria 
tereza uille, e pelo juiz auxiliar da Correge-
doria Nacional Alexandre Chini Neto.

maria tereza uille começou sua explana-
ção fazendo uma retrospectiva histórica do 
DNI, com as leis que precederam a criação 
da Identidade Civil Nacional (ICN), como a 
lei 9.594 de 1997 e a lei 12.058 de 2009, 
e destacou três pontos que foram possíveis 
com a aprovação da lei: a identificação do 
brasileiro, a centralização dos dados e a in-
teroperabilidade entre bases. 

já juiz auxiliar da Corregedoria Nacional 
Alexandre Chini Neto resumiu o principal 
objetivo da criação do documento: inclu-
são. “todo este trabalho de unificação do 
documento é pela finalidade de inclusão 
social, pois muita gente ainda não teve 
acesso a ele”, disse.

ideNtidade de gêNeRo 
e o PRovimeNto 73
o provimento 73, da Corregedoria Nacio-
nal de justiça, voltou à pauta com o painel 
“Identidade de Gênero no Registro Civil” 
apresentado pelo advogado mario Delga-

do e pelo registrador civil Christiano Casse-
tari, que debateram as mudanças introdu-
zidas na atividade registral pela normativa 
nacional, que trata da alteração de nome e 
gênero de transgêneros e transexuais dire-
tamente nos Cartórios de Registro.

Delgado, que é membro do Instituto Bra-
sileiro de Direito de Família (IBDFam), abriu 
as apresentações falando sobre pontos po-
lêmicos a respeito da normativa nacional, 
como a possibilidade de arrependimento do 
cidadão que fez a alteração de gênero no 
Registro Civil. “o provimento prevê esta pos-
sibilidade, mas cobra a necessidade de auto-
rização judicial, o que não me parece ser algo 
compreensível, já que na mudança original 
essa autorização não é solicitada”, destacou.

já Christiano Cassetari comentou os 
pontos que ainda causam entendimento 
dúbio na normatização nacional, como a 
possibilidade de que transexuais que não 
tenham realizado a mudança de sexo pos-
sam alterar o nome e o gênero no Registro 
Civil. “o provimento fala de transgênero 
sem cirurgia de mudança de sexo, mas não 
especifica se isso cabe também aos transe-
xuais não operado, por isso é necessário ter 
cautela”, destacou.

aPostilameNto de 
doCumeNtos No País 
Alguns detalhes devem ser observados no 
que tange aos documentos apostilados 
entre Brasil e portugal. Estas observações 
foram feitas na palestra que encerrou o Co-
narci 2018, que contou com os doutores 
em Direito Internacional Afonso patrão e 
Gustavo mônaco.

o português Afonso patrão apresentou 
um caso hipotético no qual um casal que se 
uniu em portugal, e esmiuçou os processos 
legais para que pudessem transitar docu-
mentos entre portugal e Brasil. para come-

çar, apontou a seguinte dúvida: é possível 
que um casal, antes do enlace matrimonial, 
que tenha celebrado um pacto antenupcial 
optando pelo regime de separação total de 
bens em portugal, possa ter seus documen-
tos aceitos no Brasil? para facilitar a compre-
ensão, apresentou três possíveis problemas:

Como garantir a autenticidade do docu-
mento e a qualidade do titulador?; mesmo 
sendo verdadeiro, o documento goza de 
que valor probatório?; se o documento 
público estrangeiro contiver um negócio 
jurídico (um testamento, uma perfilhação), 
quais são os seus efeitos substantivos? 

para estes casos, o palestrante sugere 
três soluções: legalização; apostilamento; e 
aceitação plena.

Com base nestas premissas, patrão refor-
çou que era fundamental criar métodos para 
melhorar a fiscalização destes documentos 
que transitavam entre os dois países. “Com 
o passar do tempo, cada vez mais mecanis-
mos de controle foram necessários para que 
os documentos apostilados em um país ti-
vessem segurança jurídica em outro, e fize-
mos isso em portugal com duas ferramen-
tas. Criamos recentemente o e-app, que 
pode ser baixado em qualquer smartpho-
ne e que congrega duas especialidades, 
que são e-registro e e-apostila”, revelou.

já o professor doutor Gustavo mônaco 
lembrou que, apesar de ser recente na con-
venção, o Brasil está bem amparado por 
sua legislação devido aos recentes provi-
mentos, e que as demais questões que sur-
girem devem ser debatidas ao ponto de se 
encontrar uma solução. “o provimento 62 
trouxe grandes avanços e solucionou pen-
dências que existiam, e o Brasil fez muito 
bem em aderir à Convenção da Haia, por-
que em um planeta cada vez mais globa-
lizado, são necessárias interações entre as 
nações e seus povos”, afirmou.
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o presidente da Associação Nacional dos 
Registradores de pessoas Naturais (Arpen
-Brasil), Arion toledo Cavalheiro júnior, 
prestigiou a palestra ministrada pelos di-
retores da Associação dos Registradores 
de pessoas Naturais do Estado de são 
paulo (Arpen/sp) marcelo salaroli e Da-
niela mroz sobre o papel dos notários na 
prevenção de lavagem de dinheiro e as 
mudanças de sexo no registro civil - e os 
problemas de identidade de gênero - du-
rante o v Encontro de Direitos Reais, Di-
reito Registral, realizado entre os dias 11 e 
12 de outubro, no Centro de Estudos No-
tariais e Registrais (CENoR), departamento 
da universidade de Coimbra, em portugal.

os oficiais mostraram aos estudantes 
lusitanos como funciona o processo de 
mudança de nome e sexo no Registro Civil 
brasileiro após a publicação do provimen-
to nº 73. 

De acordo com Daniela mroz, a parti-
cipação do Registro Civil brasileiro nesta 
edição superou as expectativas. 

“No primeiro encontro, não tivemos 
praticamente ninguém do RCpN na plateia 

“No Iv [Encontro] já contamos 
com a presença da Karine 

[Boselli], que nos representou 
brilhantemente e, agora 

no v, já estamos dentro do 
círculo fechado, contribuindo 
de igual para igual, com um 

painel inteiro nosso e com dois 
palestrantes. superou todas as 

nossas  expectativas”

Daniela Mroz, diretora da Arpen/SP

“levar nossa expertise para 
os portugueses, trazendo 

exemplos didáticos de como 
funciona o processo de 

mudança de nome e sexo e 
representando toda uma classe 
de registradores me enche de 

orgulho”

Marcelo Salaroli, diretor da Arpen/SP

Comitiva de registradores brasileiros durante V Encontro de Direitos Reais em Portugal

Presidente da Arpen-Brasil participa do 
V Encontro de Direitos Reais em Portugal
EvENto REAlIzADo NA uNIvERsIDADE DE CoImBRA CoNtou 
Com ApREsENtAção DE REGIstRADoREs BRAsIlEIRos

INtERNACIoNAl

e no segundo os temas do RCpN foram 
tocados de forma marginal. Depois disso, 
reforcei com a dra. mónica jardim que 
tínhamos que ter maior participação do 
RCpN no Encontro, sendo os efeitos des-
tas conversas foram sentidos no ano se-
guinte, quando tivemos o tema Direito de 
Família falado pelos portugueses no III”, 
destaca mroz. 

“No Iv já contamos com a presença da 
Karine [Boselli], que nos representou bri-
lhantemente e, agora no v, já estamos 
dentro do círculo fechado, contribuindo 
de igual para igual, com um painel inteiro 
nosso e com dois palestrantes. superou 
todas as nossas expectativas”, finaliza.

Em sua primeira vez como palestrante, 
salaroli se diz orgulhoso em ter represen-
tado o Registro Civil brasileiro em portu-
gal e destacou que “levar nossa expertise 
para os portugueses, trazendo exemplos 
didáticos de como funciona o processo de 
mudança de nome e sexo e representan-
do toda uma classe de registradores me 

enche de orgulho, e espero ter correspon-
dido a altura que os nossos colegas me-
recem”.

o v Encontro de Direitos Reais, Direito 
Registral ocorreu entre os dias 11 e 12 de 
outubro e foi organizado pelo Centro de 
Estudos Notariais e Registrais (CENoR).



23

o presidente da Associação Nacional dos 
Registradores de pessoas Naturais (Arpen
-Brasil), Arion toledo Cavalheiro júnior, 
destacou os principais aspectos do provi-
mento nº 73, que dispõe sobre a averba-
ção da alteração do prenome e do gênero 
de pessoa transgênero, em palestra reali-
zada no Centro sul-americano de Ensino 
superior (Cesul), no dia 18 de outubro, em 
Francisco Beltrão (pR).

o presidente da entidade iniciou sua apre-
sentação falando sobre o trabalho que rea-
liza diariamente com base no conteúdo que 
estudou durante o período que foi aluno do 
Cesul. “sempre trabalhei preocupado com o 
princípio da dignidade da pessoa humana, 
tanto que foi o tema da minha monogra-
fia quando me formei aqui. Assim, procuro 
trazer para prática estes princípios ao coti-
diano, pois este deve ser o objetivo de todo 
o registrador civil, que registra mais do que 

“sempre trabalhei preocupado 
com o princípio da dignidade 

da pessoa humana, tanto 
que foi o tema da minha 

monografia quando me formei 
aqui. Assim, procuro trazer 

para prática estes princípios ao 
cotidiano, pois este deve ser o 
objetivo de todo o registrador 
civil, que registra mais do que 
pessoas, registra sentimentos”

Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

“Dentro do cartório, damos 
total importância a essas 

pessoas, pois elas se sentiam 
muito discriminadas e agora 

estão resgatando a dignidade, 
graças ao provimento nº 73. E 
nós, da Arpen-Brasil, estamos 

conseguindo ajudá-las a 
conquistarem isso.”

Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

INstItuCIoNAl

Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente do Irpen e da 

Arpen-Brasil, palestra para 
estudantes no Cesul, em 

Francisco Beltrão (PR)

Arpen-Brasil promove debate sobre 
Provimento nº 73 em faculdade do Paraná
pREsIDENtE DA ENtIDADE NACIoNAl DEstACou As FACIlIDADEs 
tRAzIDAs pElA NoRmAtIvA DA CoRREGEDoRIA NACIoNAl

pessoas, registra sentimentos”, declarou.
Cavalheiro júnior também destacou 

que a serventia deve ser vista pelo usuário 
como um polo onde ele possa se sentir va-
lorizado, principalmente aqueles que vão 
em busca do procedimento de mudança 
de nome e sexo. “Dentro do cartório, da-
mos total importância a essas pessoas, pois 
elas se sentiam muito discriminadas e ago-
ra estão resgatando a dignidade, graças ao 
provimento nº 73. E nós, da Arpen-Brasil, 
estamos conseguindo ajudá-las a conquis-
tarem isso”, ressaltou.

o presidente da entidade nacional des-
tacou ainda as facilidades de tal alteração. 
“Atendemos dia a dia no balcão. Antes 
quem desejasse alterar nome e sexo tinha 
que passar por um processo judicial que 
era demorado e com alto custo. Hoje con-
seguem com baixo custo, direto no cartó-
rio”, finalizou.
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Mediação

opINIão

Por Fernando Abreu da Costa Júnior

Fernando Abreu 
da Costa Júnior é 
assessor jurídico 
do Irpen/PR
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A lei 13.140/2015 dispôs sobre mediação 
entre particulares como forma de solu-
ção de conflitos de interesse, o Conselho 
Nacional de justiça (CNj), por sua vez, 
publicou o provimento nº 68/2018, que, 
em seu artigo 4º, estabeleceu que a re-
gulamentação será procedida pelas Cor-
regedorias Gerais da justiça dos Estados 
membros da Federação e pelo Nupemec 
(Núcleos permanentes de métodos Con-
sensuais de solução de Conflitos), no Es-
tado do paraná tal regulamentação ainda 
não ocorreu, isso que veda que, por en-
quanto, a mediação e a conciliação sejam 
procedidas nas serventias do foro extra-
judicial. Quanto a emolumentos, caso a 
regulamentação estadual não estabeleça 
diferentemente, estes serão pífios, haja 
vista que, por uma sessão de 60 minutos 
será percebido o equivalente ao menor 
valor que é cobrado na lavratura de escri-
tura pública sem valor econômico. No âm-
bito de suas competências (art. 42 da lei 
nº13.140/2015), a mediação será exercida 
pelos serviços notariais e registrais.

proponho-me, nesse texto, a falar sobre 
mediação, e o assunto fascina, a autocom-
posição, o protagonismo da solução dos 
conflitos de interesse dado para as próprias 
partes que não precisam mais terceirizar a 
solução de seus problemas, a participação 
que vai bem além da imparcialidade do me-
diador, enfim, o assunto empolga.

tudo começou com ensinamentos mi-
nistrados em Harvard que propugnava, em 
palavras simples, que o mediador “sepa-
rasse o joio do trigo”, ou seja, focava nos 
problemas a serem solucionados, propu-
nha que o mediador separasse o objetivo 

do subjetivo, para isolar o efetivo problema 
a ser encarado e resolvido, livre de senti-
mentos negativos que o envolviam. Depois 
houve foco no discurso, no relacionamento 
entre os participantes, atualmente a aten-
ção é dirigida efetivamente para as pes-
soas em si que participam da mediação. 
portanto, hodiernamente considera-se que 
a mediação visa as pessoas e não os seus 
relacionamentos.

os mediados por autodeterminação re-
solvem seus conflitos, decidem como de-
sejam planejar o seu futuro, se atrelados 
àquele conflito ou libertos dele.

os mediados ao procurarem um me-
diador, por certo, perderam totalmente a 
confiança entre si, o que lhes impede de 
dialogar de forma cooperativa, o que se 
percebe é que interpretações rígidas da re-
alidade os levaram à desconfiança mútua, 
ao mediador caberá escutá-los com o fito 
de compreender racional e emocionalmen-
te a situação como ela realmente é. tudo 
tem que ser levado a efeito de modo a 
que cada mediado tome consciência de si 
mesmo e do outro, de forma a se reconhe-
cerem numa ação solidária que os leve à 
cooperação mútua.

o reconhecimento, o respeito, a coope-
ração e a solidariedade (conforme explica 
Warat, Luis Alberto. O Ofício do Media-
dor. Florianópolis: Habitus, v. 1, 2001) 
viabiliza uma “visão responsável de sua si-
tuação” com o fito de programar o futuro 
satisfatório para todos.

Nas profissões tradicionais procuramos os 
profissionais para que nos resolvam os pro-
blemas que nos estão afligindo, no dizer do 
grande Juan Carlos Vezuella, em “reflexões” 
de sua autoria, “consulta-se um mediador 
para que não resolva nem diga o que deve 

ser feito”, procura-se o mediador “para que 
facilite o exercício da autodeterminação”, 
portanto, “ser mediador é reconhecer que 
não se sabe como condição necessária 
para despertar nos outros o seu saber”.

via de consequência, espera-se do me-
diador que o mesmo seja um profissional 
que saiba respeitar as pessoas; que saiba 
trabalhar em equipe; que o verbo escutar 
seja o que lastreia a sua existência; que 
tenha humildade; que sempre propugne 
por fazer com que os mediados consigam 
trabalhar cooperativamente, escutando-se 
mutuamente; que tenha a capacidade de 
distribuir igualitariamente a justiça no sen-
tido de dar aos mediados a oportunidade 
de se expressarem livremente, respeitando 
as características que lhes são próprias; que 
seja capaz de fazer com que os mediados 
sejam conduzidos a assumir as necessida-
des do outro, tanto quanto as suas; espera-
se que o mediador entenda a dor e o medo 
dos mediados ao exporem os seus conflitos 
com o condão de resolvê-los.

Na mediação, no dizer do insigne juan 
Carlos vezuella, não há verdades, nem 
mentiras, não há culpados, nem inocentes, 
não há verdades absolutas; na mediação 
somente existe responsabilidade, respeito 
e cooperação.

Esperemos que a sensibilidade das au-
toridades, precipuamente as judiciárias, as 
levem a se conscientizar do imenso valor 
social que tem a mediação, e, por conse-
quência, a tornem atrativa para que no foro 
extrajudicial seja economicamente compen-
sador ao agente delegado se especializar 
nessa seara e, de modo realmente efetivo, 
em futuro próximo, promover mediações.

“proponho-me, nesse texto, 
a falar sobre mediação, 

e o assunto fascina, 
a autocomposição, o 

protagonismo da solução dos 
conflitos de interesse dado 
para as próprias partes que 

não precisam mais terceirizar a 
solução de seus problemas, a 
participação que vai bem além 

da imparcialidade do mediador”

“o reconhecimento, o respeito, 
a cooperação e a solidariedade 
(conforme explica Warat, luis 

Alberto. o ofício do mediador. 
Florianópolis: Habitus, v. 1, 
2001) viabiliza uma “visão 

responsável de sua situação” 
com o fito de programar o 

futuro satisfatório para todos.”

“Na mediação, no dizer do 
insigne juan Carlos vezuella, 

não há verdades, nem 
mentiras, não há culpados, 

nem inocentes, não há 
verdades absolutas; na 

mediação somente existe 
responsabilidade, respeito e 

cooperação.”
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o diretor da Associação Nacional de pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil), Christiano Cas-
settari, foi um dos palestrantes do Encontro 
Estadual de Notários e Registradores, reali-
zado no dia 29 de setembro, em maringá 
(pR). Na ocasião, o palestrante explicou 
que a Central Nacional de Informações do 
Registro Civil (CRC Nacional) pode facilitar 
a alteração de nome e gênero da pessoa 
transgênero, conforme estabelecido no 
provimento nº 73, da Corregedoria Nacio-
nal de justiça, quando a solicitação não for 
feita no mesmo cartório onde foi realizado 
o registro de nascimento do requerente.

“É possível que em casos do registrador 
não ser do mesmo cartório do registro de 
nascimento, encaminhar as informações 
via Central de Informações do Registro Civil 
(CRC)”, disse Cassettari.

o evento que reuniu representantes do 
poder judiciário e dos serviços extrajudiciais 
no município paranaense apresentou ao 
público como demandas da sociedade são 
executadas com mais celeridade e seguran-
ça jurídica quando realizadas pelas serven-
tias extrajudiciais, a exemplo da regulariza-
ção fundiária e alteração de nome e gênero 
de pessoas transgênero.

já o desembargador do tribunal de justiça 
do Estado de são paulo (tj/sp) Ricardo Hen-
ry marques Dip apresentou palestra sobre a 
necessidade da regularização fundiária que, 
atualmente, é a realidade para 30 milhões de 
propriedades, segundo dados do ministério 
das Cidades. Essa informalidade gera pre-
juízos à população, que fica restringida de 

direitos como acesso à saneamento básico 
e crédito bancário, e também ao poder pú-
blico, que não consegue recolher impostos 
de uma parcela considerável de seus habi-
tantes. “Essas atividades são indispensáveis 
para o bem comum da sociedade, sendo de 
grande valia para a segurança jurídica que o 
poder público precisa para exercer suas fun-
ções”, explicou o magistrado.

segundo a registradora de títulos e Do-
cumentos e Civil das pessoas Naturais em 
ouro preto (mG) vanuza de Cássia Arruda, 
para garantir a segurança dos processos, 
é fundamental que os cartórios consigam 
ampliar sua integração entre as diversas 
especialidades, utilizando esses dados em 
prol do avanço no atendimento à popula-
ção. “As especialidades precisam conversar 
para o melhor funcionamento de todas, 

CRC Nacional facilita processo de 
alteração de nome e gênero em cartório
DIREtoR DA ARpEN-BRAsIl, CHRIstIANo CAssEttARI ApREsENtA pAlEstRA soBRE pRovImENto 
Nº 73 DuRANtE ENCoNtRo EstADuAl DE NotáRIos E REGIstRADoREs Em mARINGá (pR)

INstItuCIoNAl

“Essas atividades são 
indispensáveis para o bem 

comum da sociedade, sendo de 
grande valia para a segurança 
jurídica que o poder público 

precisa para exercer suas 
funções”

Ricardo Henry Marques Dip, 
desembargador do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP)

Diretor da Arpen-Brasil, Christiano Cassettari, foi um dos palestrantes do Encontro 
Estadual de Notários e Registradores realizado em Maringá (PR)

trazendo maior segurança jurídica à socie-
dade. É o registro público quem dá essa ga-
rantia, tendo como foco de suas inovações 
as demandas sociais”, destacou.

auxílio eCoNômiCo
somente em maio de 2018, 59,1% das famí-
lias brasileiras constavam com alguma dívi-
da, segundo dados da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, serviços e turismo 
(CNC). Com esse cenário, a recuperação de 
crédito célere é fundamental para o reaque-
cimento econômico do país, com os tabelio-
natos de protesto de títulos oferecendo ao 
mercado esse serviço. “somente no paraná 
temos a média de recuperação em 90 dias 
de 68% das dívidas protestadas, com um 
custo muito menor em comparação ao ajui-
zamento em bancos”, analisa o sócio da con-
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“É possível que em casos 
do registrador não ser do 

mesmo cartório do registro 
de nascimento, encaminhar 

as informações via Central de 
Informações do Registro Civil 

(CRC)”

Christiano Cassettari, 
diretor da Arpen-Brasil

“As especialidades precisam conversar para o melhor funcionamento de todas”, Vanuza 
de Cássia Arruda, registradora em Ouro Preto (MG)

sultoria vallya, joão pedro Cortez Boskovic.
outra garantia ao setor econômico é 

prestada pelos cartórios de registro de imó-
veis, que atua, dentre outras áreas, na aver-
bação de propriedades rurais com áreas de 
reservas legais. “Nós trabalhamos para criar 
um ambiente de sustentabilidade econômi-
ca, ambiental e social caminhando juntas. 
Com a averbação, o proprietário consegue 
compensar cotas de outros imóveis rurais 
com a reserva legal averbada”, avalia a 
registradora de Imóveis, títulos e Docu-
mentos em poxoréu (mt), maria Aparecida 
Bianchin pacheco.

“Reunir a classe notarial e de registro 
para debater esses procedimentos é fun-
damental para a melhoria no atendimento 
à população. Cada especialidade traz para 
discussão suas experiências e dificuldades, 
que muitas vezes são compartilhadas pelas 

demais”, discorre o presidente do Institu-
to de Estudos dos Notários e Registradores 
(Inoreg), Cláudio Roberto Bley Carneiro.

*Com informações do Inoreg
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o último Dia do Sim do ano de 2018 
acontecerá no mês novembro. A ação inte-
grante do projeto Irpen na Comunidade, 
que promove casamentos comunitários em 
regiões onde a população não pode subsi-
diar o custo da cerimônia, é uma realização 
do Instituto do Registro Civil de pessoas Na-
turais do Estado do paraná (Irpen/pR). 

Criado em 2014, em parceria com o Fun-
do de Apoio ao Registro Civil de pessoas 
Naturais (Funarpen), o projeto realiza, em 
média, 325 casamentos em cada ação, 
além de visitas a cartórios do Estado, para 
ouvir suas principais necessidades e auxili-
á-los na elaboração da rotina de trabalho. 

De acordo com o presidente do Irpen/pR, 
Arion toledo Cavalheiro júnior, a expectati-

Irpen/PR divulga programação 
do último Dia do Sim de 2018
Ação É pARtE Do pRojEto IRpen na ComunIdade E vIsA A pRomoção DE 
CAsAmENtos ComuNItáRIos àQuElEs QuE Não poDEm ARCAR Com os Custos

INstItuCIoNAl

IRPEN NA COMUNIDADE
INÍCIO DE NOVEMBRO

CIDADE DATA

são joRGE D’oEstE 06/nov

sAuDADE Do IGuAçu 06/nov

HoNÓRIo sERpA 07/nov

CoRoNEl vIvIDA 07/nov

vItoRINo 08/nov

ItApEjARA D’oEstE 08/nov

mANFRINÓpolIs 09/nov

ENÉAs mARQuEs 09/nov

FRANCIsCo BEltRão 10/nov

mARmElEIRo 10/nov

RENAsCENçA 10/nov

IRPEN NA COMUNIDADE
FINAL DE  NOVEMBRO

CIDADE DATA

tElêmACo BoRBA 26/nov

jARDIm AlEGRE 27/nov

IvAIpoRã 27/nov

BoRRAzÓpolIs 28/nov

pAIçANDu 28/nov

IvAtuBA 29/nov

áGuA BoA 29/nov

DoutoR CAmARGo 29/nov

IGuARAçu 30/nov

va para este fim de ano é manter a média 
de registros de casamentos. “Nosso prin-
cipal objetivo será manter o sucesso das 
ações do primeiro semestre, sempre visan-
do erradicar o sub-registro e ajudar aqueles 

que mais necessitam realizar o sonho do 
casamento”, finalizou.

para novembro, estão previstas ações entre 
os dias 05 e 10, além de 26 e 30, em diversas 
cidades da região oeste do Estado.
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NACIoNAl

Arpen-Brasil publica comunicado sobre 
Cadastramento de Sinal Público da CRC

CRC NACIONAL DIVULGA 
COMUNICADO SOBRE AUDITORIA 

DE EMISSÕES DE CPF

Comunicação CRC - Nacional

Está sendo implantado nesta data um 
módulo de auditoria de emissões de CPF 
no Estado de São Paulo.

Todos os CPFs emitidos estão sendo 
confrontados com as cargas da CRC, 
qualquer Inscrição sem carga, inscrição 
com dados divergentes ou ainda ausên-
cia de inscrição baseado na carga da 
CRC, será apontada na auditoria.

Os Cartórios devem proceder as correções 
necessárias para sanar as irregularidades.

Demais Estados vão ser incluídos no 
módulos a qualquer instante.

CRC Nacional
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Instrução Normativa RFB nº 1828, 
de 3 de setembro de 2018

Dispõe sobre o Cadastro de Atividade 
Econômica da Pessoa Física (CAEPF).

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 327 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 
Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo em vista o 
disposto na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,

RESOLVE:
Art. 1º O Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física 
(CAEPF) será administrado em conformidade com o disposto nesta 
Instrução Normativa.

Art. 2º O CAEPF é o cadastro da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com informações das atividades econômicas exercidas 
pela pessoa física, quando dispensadas de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

CAPÍTULO I
DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DO CAEPF

Art. 3º No âmbito do CAEPF são praticados os seguintes atos:
I - inscrição;
II - alteração de dados cadastrais;
III - paralisação;
IV - suspensão;
V - cancelamento;
VI - baixa;
VII - declaração de nulidade; e
VIII - restabelecimento.
Parágrafo único. No âmbito do CAEPF, os atos podem ser pra-
ticados pela pessoa física ou de ofício, pela RFB, à exceção dos 
relacionados nos incisos IV, VII e VIII do caput, que somente serão 
praticados de ofício.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO

Seção I
Da Obrigatoriedade de Inscrição

Art. 4º Estão obrigadas a inscrever-se no CAEPF as pessoas físicas 
que exercem atividade econômica como:
I - contribuinte individual, observado o disposto na Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, e na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 
de novembro de 2009:
a) que possua segurado que lhe preste serviço;
b) produtor rural cuja atividade constitua fato gerador da contribui-
ção previdenciária;
c) titular de cartório, caso em que a matrícula será emitida no nome 
do titular, ainda que a respectiva serventia seja registrada no CNPJ; e
d) pessoa física não produtor rural que adquire produção rural para 
venda, no varejo, a consumidor pessoa física, nos termos do inciso 
II do § 7º do art. 200 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 - 
Regulamento da Previdência Social (RPS);
II - segurado especial; e
III - equiparado à empresa desobrigado da inscrição no CNPJ e que 
não se enquadre nos incisos I e II.
Art. 5º A inscrição no CAEPF será efetuada da seguinte forma:
I - pela pessoa física:
a) no portal do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC); ou
b) nas unidades de atendimento da RFB, independente da jurisdição; e
II - de ofício, por decisão administrativa ou por determinação judicial.
§ 1º A inscrição no CAEPF a que se refere o inciso I deverá ser 
efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, contado do início da atividade 
econômica exercida pela pessoa física.
§ 2º Na hipótese prevista na alínea “a” do inciso I do caput, o acesso 
poderá ser feito por meio do portal do Sistema de Escrituração Di-

gital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 3º A inscrição realizada conforme disposto no inciso II do caput 
será comunicada à pessoa física interessada.

Seção II
Da Inscrição do Produtor Rural Pessoa Física e Segurado 
Especial

Art. 6º Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, con-
sidera-se segurado especial o definido na Lei nº 8.212, de 1990.

Art. 7º Deverá ser emitida uma inscrição para cada propriedade 
rural de um mesmo produtor, ainda que situadas no âmbito do 
mesmo município.
§ 1º O escritório administrativo de empregador rural pessoa física, 
que presta serviços somente à propriedade rural do empregador, 
deverá utilizar a mesma inscrição vinculada à propriedade rural 
para registrar os empregados.
§ 2º Deverá ser atribuída uma inscrição para cada contrato com 
produtor rural, parceiro, meeiro, arrendatário ou comodatário, in-
dependente da inscrição do proprietário.

Seção III
Da Comprovação da Inscrição e Situação Cadastral

Art. 8º A comprovação da inscrição e situação cadastral no CAEPF 
será feita mediante:
I - “Comprovante de Inscrição no CAEPF”, impresso por meio do 
portal do e-CAC; ou
II - “Comprovante de Situação Cadastral no CAEPF”, impresso por 
meio do portal do e-CAC ou do sítio da RFB.
Parágrafo único. Os comprovantes previstos nos incisos I e II do caput:
I - poderão ser emitidos por meio do aplicativo “APP Pessoa Física” 
para dispositivos móveis;
II - serão emitidos conforme os modelos constantes dos Anexos I e 
II desta Instrução Normativa; e
III - somente produzirão efeitos mediante confirmação de autentici-
dade no sítio da RFB na Internet.

Seção IV
Da Quantidade de Inscrições

Art. 9º A pessoa física poderá ter mais de uma inscrição no CAEPF.
§ 1º No caso de atividade de natureza rural, a pessoa física obri-
gada à inscrição no CAEPF deverá gerar uma inscrição para cada 
imóvel rural em que exerça atividade econômica.
§ 2º No caso de atividade de natureza urbana, a pessoa física obri-
gada à inscrição no CAEPF deverá gerar uma inscrição para cada 
estabelecimento em que exerça atividade econômica, desde que 
mantenha empregado vinculado a cada um deles.
§ 3º A pessoa física, na condição de segurado especial, poderá 
efetuar mais de uma inscrição no CAEPF, desde que a área total dos 
imóveis rurais inscritos não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais.

Art. 10. Para cada inscrição no CAEPF, será admitida a vinculação 
de apenas um número no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Art. 11. A inscrição no CAEPF pode ter mais de um código da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) vinculado, 
sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 9º.
Parágrafo único. No caso de haver inclusão ou alteração de código 
na CNAE, a inscrição no CAEPF deve ser alterada.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

Art. 12. A alteração de dados cadastrais no CAEPF será efetuada:
I - pela pessoa física:
a) no portal do e-CAC; ou
b) nas unidades de atendimento da RFB, independente da jurisdição; e
II - de ofício, por decisão administrativa ou por determinação judicial.
§ 1º Na hipótese prevista na alínea “a” do inciso I do caput, o aces-
so poderá ser feito por meio do portal do eSocial.

§ 2º A alteração de dados cadastrais realizada conforme o disposto 
no inciso II do caput será comunicada à pessoa física interessada.
§ 3º Fica dispensada a apresentação de documentos que compro-
vem a alteração de endereço.

CAPÍTULO IV
DA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO

Art. 13. A suspensão da inscrição no CAEPF será realizada pela 
RFB quando houver inconsistência cadastral.
Parágrafo único. A informação da suspensão será disponibilizada 
para a pessoa física por meio da consulta ao:
I - “Comprovante de Inscrição no CAEPF”, acessado por meio do 
portal do e-CAC ou pelo aplicativo “APP Pessoa Física” para dis-
positivos móveis; e
II - “Comprovante de Situação Cadastral no CAEPF”, acessado por 
meio do portal do e-CAC ou do sítio da RFB na Internet ou pelo 
aplicativo “APP Pessoa Física” para dispositivos móveis.

CAPÍTULO V
DA PARALISAÇÃO DA INSCRIÇÃO

Art. 14. A inscrição no CAEPF será enquadrada na situação para-
lisada a partir do momento em que a pessoa física informar à RFB 
que houve a interrupção temporária de sua atividade econômica.
Parágrafo único. A inscrição retornará à situação ativa a partir do 
momento em que a pessoa física informar à RFB que houve o reiní-
cio do exercício da atividade econômica.

Art. 15. A paralisação da inscrição no CAEPF poderá ser efetuada 
pela pessoa física:
I - no portal do e-CAC; ou
II - nas unidades de atendimento da RFB, independente da jurisdição.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso I do caput, o acesso 
poderá ser feito por meio do portal do eSocial.

CAPÍTULO VI
DA BAIXA DA INSCRIÇÃO

Art. 16. A inscrição no CAEPF será baixada:
I - a pedido:
a) no encerramento da atividade;
b) na ocorrência de venda da propriedade rural à qual a inscrição 
esteja vinculada, observado o disposto no § 3º; ou
c) por falecimento do responsável, observado o disposto no § 4º; e
II - de ofício, por decisão administrativa ou por determinação judicial.
§ 1º A baixa da inscrição no CAEPF a que se refere o inciso I do 
caput poderá ser efetuada:
I - no portal do e-CAC; ou
II - nas unidades de atendimento da RFB, independente da jurisdição.
§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, o acesso poderá ser 
feito por meio do portal do eSocial.
§ 3º Na hipótese prevista na alínea “b” do inciso I do caput, o 
adquirente deverá providenciar outra inscrição no CAEPF vinculada 
à propriedade adquirida, caso exerça atividade econômica.
§ 4º Na hipótese de sucessão por herança, o herdeiro deverá provi-
denciar nova inscrição no CAEPF, caso exerça atividade econômica.
§ 5º A baixa realizada conforme o disposto no inciso II do caput 
será comunicada à pessoa física interessada.

CAPÍTULO VII
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO

Art. 17. O cancelamento da inscrição ocorrerá:
I - quando for verificada a existência de erro; ou
II - no caso de multiplicidade de inscrições no CAEPF não prevista 
no art. 9º.
§ 1º O cancelamento poderá ocorrer:
I - a pedido da pessoa física, nas unidades de atendimento da RFB; ou
II - de ofício, por decisão administrativa ou por determinação judicial.
§ 2º No caso de cancelamento de CPF vinculado a inscrição no 
CAEPF, esta será cancelada de ofício.

Receita Federal publica Instrução Normativa nº 1828 
sobre Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física
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§ 3º No caso de multiplicidade de inscrições no CAEPF a que se 
refere o inciso II do caput, a RFB elegerá a inscrição no CAEPF a ser 
mantida ativa e cancelará as demais.

CAPÍTULO VIII
DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INSCRIÇÃO

Art. 18. Será declarada nula, pela RFB, a inscrição no CAEPF quando:
I - realizada com fraude; ou
II - houver sido declarada nula a inscrição da pessoa física no CPF.
§ 1º A declaração de nulidade da inscrição no CAEPF será realizada 
pelo titular da unidade da RFB que constatar a fraude, por meio 
de Ato Declaratório Executivo (ADE), publicado no sítio da RFB na 
Internet, que indicará o motivo da nulidade.
§ 2º A declaração de nulidade da inscrição no CAEPF produzirá 
efeitos retroativos à data de inscrição.
§ 3º No caso de multiplicidade de inscrições fraudulentas para a 
mesma pessoa física, ficarão elas vinculadas à inscrição legítima, 
desde que comprovado, em processo administrativo em que se as-
segure o contraditório e a ampla defesa, que a pessoa tinha ciência 
da fraude e dela se aproveitou.
§ 4º Constatada a fraude ao final do processo administrativo, o fato de-
verá ser comunicado aos órgãos responsáveis pela persecução penal.

CAPÍTULO IX
DO RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO

Art. 19. O restabelecimento da inscrição no CAEPF é o ato pratica-
do pela RFB, para reverter a baixa, o cancelamento ou a nulidade 
da inscrição por erro, decisão judicial ou administrativa.

CAPÍTULO X
DA SITUAÇÃO CADASTRAL

Art. 20. A inscrição no CAEPF será enquadrada, quanto à situação 
cadastral, como:
I - ativa;
II - paralisada;
III - suspensa;
IV - baixada;
V - cancelada; ou
VI - nula.
Parágrafo único. Será enquadrada na situação cadastral ativa, a 
inscrição no CAEPF que não se enquadre nas situações previstas 
nos incisos II a VI do caput.

Art. 21. A regularidade da situação cadastral do CAEPF independe da 
regularidade dos pagamentos dos tributos administrados pela RFB.

CAPÍTULO XI
DA PESQUISA AO NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Art. 22. O número de inscrição no CAEPF poderá ser consultado 
no portal do e-CAC.
Parágrafo único. A informação sobre o número de inscrição no CAEPF 
também poderá ser obtida em uma unidade de atendimento da RFB 
pelo titular da inscrição ou por seu representante legal ou procurador.

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 23. No período de 1º de outubro de 2018 a 14 de janeiro de 
2019 o Cadastro Específico do INSS (CEI) coexistirá com o CAEPF.
Parágrafo único. No período referido no caput, a inscrição no 
CAEPF será facultativa.

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial da União e produz efeitos a partir de 
1º de outubro de 2018.

Jorge Antonio Deher Rachid

Provimento nº 76, de 12 de setembro de 2018.
Altera a periodicidade do recolhimento do valor da renda líquida excedente, pelos responsáveis 
interinos do serviço extrajudicial de notas e registros públicos, ao tribunal de justiça, previsto no 
Provimento n. 45 de 13/5/2015.

O CORREGEDOR NACIONAL DA 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 Poder Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudiciais (arts. 
103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e 
outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais (art. 
8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos serviços extrajudiciais de cumprir as normas técnicas estabeleci-
das pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994);

CONSIDERANDO os princípios da supremacia do interesse público, eficiência, continuidade do 
serviço público e da segurança jurídica;

CONSIDERANDO que nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado 
entre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal, 
consoante o que foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Pedido de Providências 
00384.41.2010.2.00.0000 e no MS 29.192, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10.10.2014;

CONSIDERANDO os termos do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça n. 45, de 13 de 
maio de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de viabilizar o equilíbrio financeiro das serventias que possuem déficit 
de receita em determinados meses do ano e superávit em outros meses, sem acarretar prejuízos para 
o tribunal de justiça e para os responsáveis interinos, promovendo a melhoria dos serviços prestados,

RESOLVE:

Art. 1º O inciso V do art. 13 do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça n. 45, de 13 de maio 
de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“V – Nos prazos previstos no art. 2º do Provimento nº 24/2012 desta Corregedoria Nacional de 
Justiça, os responsáveis interinamente pelas unidades vagas lançarão no sistema “Justiça Aberta”, 
em campos específicos criados para essa finalidade, os valores que, nos termos do inciso anterior, 
depositarem na conta indicada pelo respectivo Tribunal de Justiça”.

Art. 2º Fica incluído o inciso VI no art. 13 do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça n. 45, 
de 13 de maio de 2015, com a seguinte redação:
“VI – A periodicidade de recolhimento do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal é trimestral, considerando-se as receitas e despesas do 
trimestre, não havendo lei estadual que estabeleça periodicidade diversa”.

Art. 3º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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