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Resgatar o passado 
para facilitar o presente

Caros colegas,

Valorizar o passado não é apenas uma questão de nostalgia, mas, muitas vezes, de res-
gatar a história e facilitar a vida de muitas pessoas. Nesta edição da Revista do Irpen/PR, 
em nossa reportagem de capa, trazemos um relato muito especial sobre o renascimento do 
cartório de Guaraqueçaba, que surgiu no ano de 1875 com o nome de “Cartório de Paz e 
Anexos”.

A retomada dos trabalhos do cartório foi de tão suma importância que até o prefeito da 
cidade, Hayssan Colombes Zahoui, compareceu ao local para celebrar e lembrou que lá era 
o único lugar que fornecia serviços cartoriais na ilha, além de Antonina e Paranaguá. De for-
ma bastante aberta e sincera, o prefeito afirmou que o cartório “é o patrimônio da cidade”.

Essa ação contou com todo o apoio do Projeto Irpen Comunidade que, neste ano, visitará 
as regiões norte, noroeste, oeste e norte pioneiro do estado. Ao todo, estão previstos a re-
alização de 15 eventos entre cursos, seminários, reuniões de diretoria, além de novas ações 
do projeto. Mais detalhes sobre a agenda, você confere também nesta edição.

Para expandirmos mais as nossas estratégias de divulgação, o Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR) firmou no último mês de janeiro uma 
nova parceria com a rádio CBN e com o jornal Gazeta do Povo, do Paraná. Com o intuito 
de divulgar os serviços oferecidos pelos Cartórios de Registro Civil do Estado, essa parceria 
fornecerá conteúdos exclusivos sobre o trabalho desenvolvido pelos oficiais de registro civil 
a serem divulgados nos veículos de comunicação.

Que este ano que está só começando seja repleto de muito 
trabalho e muitos retornos positivos. Contem conosco hoje e 
sempre!

Boa leitura!

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR

Valorizar o passado não é apenas 
uma questão de nostalgia, mas, 

muitas vezes, de resgatar a história 
e facilitar a vida de muitas pessoas.
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EVENTO CONTOU COM MAIS DE 70 PARTICIPANTES E TEVE 
A PRESENÇA DE PRESIDENTES E REPRESENTANTES DA ARPEN-BRASIL

Arpen-Brasil e Irpen/PR promovem 
Seminário Nacional em Francisco Beltrão (PR)

Evento contou com mais de 70 participantes e teve a presença de presidentes e 
representantes da Arpen-Brasil

A presidente do Irpen/ PR, Elizabete Regina Vedovatto, e o presidente da Arpen-Brasil, 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior, fizeram a abertura do evento

Registradores civis do Paraná e represen-
tante do Registro Civil de diversos Estados 
do Brasil se reuniram no dia 29 de feverei-
ro, em Francisco Beltrão, no Paraná, para 
prestigiar o 12º Seminário Nacional Arpen-
-Brasil e o 25º Seminário de Trabalho do 
Irpen, no auditório da UNIMED.

Abrindo o evento, a presidente do Insti-
tuto de Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen/PR), Elizabete 
Regina Vedovatto, deu as boas-vindas aos 
participantes e destacou o retorno do Irpen 
Cidadania à agenda de eventos da entida-
de, divulgada no início do ano. 

O presidente da Arpen-Brasil, Arion To-
ledo Cavalheiro Júnior, estendeu seus agra-
decimentos à presença dos presidentes e 
representantes da entidade. “Estou muito 
feliz por esse evento ocorrer aqui em Fran-
cisco Beltrão, na minha cidade natal, e por 
receber amigos que vieram de tão longe 
para nos prestigiar”, disse. 

Arion também enfatizou os convênios 
que estão sendo trabalhados no contexto 
do projeto Ofício da Cidadania, junto ao 
INSS e à Polícia Federal. Considerando a re-
levância desse tipo de parceria, o presidente 
reforçou a necessidade de manter os dados 

do Registro Civil os mais atualizados possí-
vel. “É muito importante a atualização cons-
tante do banco de dados da CRC, pois é isso 
que dá força para os convênios”, lembrou.

REGISTRO DE NASCIMENTO DE 
FILHO DE ESTRANGEIRO NO BRASIL
A primeira palestra do evento foi ministra-
da pelo titular Yuri Amorim da Cunha, que 
destacou o tema “Registro de Nascimen-
to de Filho de Estrangeiro no Brasil”. Em 
sua introdução, o palestrante apresentou 
o contexto histórico sobre a certidão de 
nascimento e certidão de estrangeiro sem 
cidadania, e o primeiro diploma normativo 
brasileiro a prever a obrigatoriedade do re-
gistro civil de nascimento, que entrou em 
vigor em 1º de janeiro de 1889. 

Cunha baseou sua palestra em artigos 
da Constituição Brasileira, nas Previsões da 
Nacionalidade Brasileira, em aspectos do 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos de 1966 e na Convenção sobre os 
direitos da Criança. Para esclarecer as ques-
tões burocráticas do registro de filhos de 
estrangeiros no Brasil, o titular apontou a 
Resolução nº 155/ 2012, do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), que trata do Regis-
tro de Nascimento de Filho de Estrangeiro 
a Serviço de seu País de origem. 

Como foi apresentado, o registro é feito 
de maneira semelhante ao nacional, den-
tro do prazo de 15 dias após o nascimento, 
com a competência, o local de nascimento 
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A primeira palestra do evento foi ministrada pelo titular Yuri Amorim da Cunha, que 
destacou o tema “Registro de Nascimento de Filho de Estrangeiro no Brasil”

Os principais pontos do Provimento 73 do CNJ, foram abordados por Fernando Abreu 
Costa Junior na segunda palestra do cronograma

“Não havia outra solução que não a ado-
ção desses princípios pelo Brasil”, afirmou. 

“Havendo tratados internacionais sobre 
o tema, dos quais o Brasil é signatário, o 
direito dos transgêneros é um princípio que 
deve ser aplicado no País, por conta da lei 
que defende a dignidade humana”, expli-
cou. Anteriormente à aprovação do Supre-
mo Tribunal Federal – que agora permite 
que pessoas transgênero realizem a mu-
dança de nome e sexo em seus documen-
tos oficiais, – a alteração do nome poderia 
ser feita somente após a transição sexual 
do gênero. A decisão do STF foi pela des-
necessidade da realização de procedimento 
cirúrgicos de redesignação de gênero para 
a efetivação da mudança do prenome e 
sexo no registro civil.

A respeito da alteração do prenome e 
do gênero em si, segundo apresentado, 
as averbações serão feitas nos assentos de 
nascimento e casamento da pessoa trans-
gênero diretamente no Registro Civil; é 
possível, também, abranger a inclusão ou 
a exclusão de agnome indicativos de gê-
nero ou descendência. “Se, por exemplo, 
uma pessoa que possui Júnior no nome fi-
zer a mudança no registro, o Júnior passa a 
ser excluído do nome feminino”, explicou. 
De acordo com o palestrante, “o transgê-
nero não poderá mudar os nomes de fa-
mília e não poderá ensejar a identidade de 

PROVIMENTO 73 CNJ 
Os principais pontos do Provimento 73 do 
CNJ, foram abordados por Fernando Abreu 
Costa Junior. O provimento diz respeito aos 
direitos das pessoas transgênero. Sua pa-
lestra teve início a partir da inevitabilidade 
da regularização de práticas nesse sentido. 

ou residência dos pais. A documentação 
necessária é a Declaração de Nascido Vivo 
(DNV), emitida pelo hospital em que se re-
alizou o parto, comprovante de residência 
atualizado, CPF no caso dos pais possuí-
rem. Também é necessária a apresentação 
de documento de identificação do pais: 
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), 
Registro Nacional Migratório (RNM), passa-
porte e/ou documentos regularizados com 
o acordo feito com o Mercosul, previsto 
no artigo 177 da Lei de Migração. “Com a 
Lei de Migração, podemos ter outra visão 
em relação ao direito do estrangeiro. Por 
exemplo, se um estrangeiro sofre um aci-
dente, ele vai poder ser atendido no Brasil, 
ele tem direito a ter essa proteção por con-
ta da lei”, explicou o titular.

De acordo com o palestrante, foi con-
veniente debater o tema em um evento 
de porte nacional. “Achei propício ser de-
batido no seminário em razão da falta de 
regulamentação expressa do que se fazer 
em relação ao registro de nascimento de 
estrangeiro aqui no Brasil”, disse o titular.

Cunha também aproveitou para man-
dar um recado aos profissionais do Regis-
tro Civil. “É nossa função orientar aquelas 
pessoas mais leigas, em especial, aqueles 
que muitas vezes sequer entendem bem a 
nossa língua e nossos costumes”, finalizou. 
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prenome com outro membro da família”. 
Conforme explicado, a mudança do 

nome poderá ser desconstituída na via 
administrativa, mediante autorização do 
juiz corregedor permanente ou por via ju-
dicial. Os requisitos para fazer o processo 
implicam em ser maior de idade, capaz e 
ter adequação à identidade autopercebi-
da, com base na autonomia de vontade da 
pessoa requerente. “Todos esses requisitos 
são os que os registradores precisarão afe-
rir no ato da mudança”, frisou. Ainda sobre 
os requisitos, é preciso comprovação de 
tratamento hormonal, além da apresenta-
ção de laudos médico e psicológico. 

Costa Júnior ainda deixou um alerta aos 
registradores, para a organização de seus 
arquivos. “É preciso ter, em meio físico ou 
eletrônico, o arquivo da documentação 
com o nome originário e a documenta-
ção da pessoa após a mudança de gênero 
e prenome”, frisou. Ao final da palestra, 
foram apresentados diversos modelos de 
requerimento de alteração de prenome e 
sexo aos registradores participantes. 

TREINAMENTO CRC 
O engenheiro da Central de Informações 

do Registro Civil (CRC), Humberto Briones, e 
o 3º vice-presidente da Arpen/SP, Luis Carlos 
Vendramin Junior, conduziram, no período 
da tarde, o treinamento da Central do Re-
gistro Civil. O portal foi instituído a partir do 
Provimento nº 46 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), de 06/2015, e permite realizar 
aplicações como o acesso à localização de 

A última atividade do evento foi a apresentação dos Enunciados do Irpen/PR pela 
presidente da entidade, Elizabete Regina Vedovatto, pelo titular Yuri Amorim da Cunha e 
pelo vice-presidente do Irpen, Mateus Afonso Vido da Silva

O engenheiro da CRC, Humberto Briones, e o 3º vice-presidente da Arpen/SP, Luis Carlos 
Vendramin Junior, conduziram o Treinamento da Central do Registro Civil (CRC)

sentantes de cartórios o acesso aos atos 
praticados pelos cartórios cadastrados. A 
ferramenta, entretanto, limita as buscas 
ao intervalo de um mês. “Nós limitamos 
o período de pesquisa, pois, por conta da 
quantidade de registro de atos, o sistema 
ficaria muito pesado”, explicou. O siste-
ma mostrará os atos e valores no CRC, no 
E-protocolo e Registro Civil. “Clicando em 
cada módulo, o sistema gerará um relató-
rio detalhado contendo número da certi-
dão, cartório solicitante, data de emissão, 
valor e selo digital de cada comarca”, 
mostrou o engenheiro.

ENUNCIADOS RCPN 
A última atividade do evento foi a Apre-

sentação do Estatuto da Comissão de 
Enunciados do Irpen/PR. Foi realizado um 
debate a respeito do documento, com a 
participação da presidente da entidade, 
Elizabete Regina Vedovatto, o titular Yuri 
Amorim da Cunha e o vice-presidente do 
Irpen, Mateus Afonso Vido da Silva. 

Os enunciados servirão para padronizar 
o entendimento sobre o Código de Nor-
mas do Registro Civil. Uma vez definidos os 
enunciados, eles serão encaminhados para 
a Corregedoria do Estado do Paraná, para 
então serem colocados em prática nos car-
tórios. “A ideia dessa padronização servirá 
para o usuário ter uma só resposta para o 
seu problema em qualquer cartório”, expli-
cou Yuri. Segundo a presidente, a finaliza-
ção dos Enunciados será feita no 26º Se-
minário de Trabalho do Irpen, que ocorrerá 
em abril na cidade de Maringá.

assentos em tempo real e solicitação de cer-
tidões eletrônicas e digitais entre cartórios e 
o Poder Judiciário. O treinamento teve como 
objetivo possibilitar a todos os registradores 
civis presentes no evento um melhor enten-
dimento sobre a plataforma, suas funciona-
lidades, conhecer novidades e, ainda, tirar 
dúvidas sobre a CRC Nacional. 

Uma das novidades apresentadas foi a 
funcionalidade de busca de Atos Pratica-
dos. Esse novo serviço permite aos repre-



7

Neste ano, o projeto Irpen na Comunidade visitará as regiões 
norte, noroeste, oeste e norte pioneiro do Estado

O Instituto de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR) 
já divulgou a sua agenda anual de even-
tos para 2020. Ao todo, estão previstos 
a realização de 15 eventos entre cursos, 
seminários, reuniões de diretoria, além 
de novas ações do Projeto Irpen na Co-
munidade.

Segundo a presidente do Instituto de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Esta-
do do Paraná (Irpen/PR), Elizabete Regina 
Vedovatto, a divulgação prévia da agenda 
anual de eventos é essencial para que os 
registradores do Estado possam se progra-
mar para participar das atividades. 

“Com essa publicação prévia, os asso-
ciados podem se organizar e participar 
ativamente na distribuição de cidadania, 
atendendo o maior número possível de 
usuários nas atividades. Além disso, com 
uma maior participação dos associados, 
é possível manter a atualização constante 
dos trabalhos pertinentes, além de pro-
porcionar momentos de troca de experi-
ências”, afirma ela.

Além dos eventos já realizados no mês  

ESTÃO PREVISTAS AS REALIZAÇÕES DE CURSO, SEMINÁRIOS, REUNIÕES, 
ALÉM DE NOVAS AÇÕES DO PROJETO IRPEN NA COMUNIDADE

Irpen/PR divulga sua programação 
de eventos para 2020

“Com essa publicação prévia, os 
associados podem se organizar 

e participar ativamente na 
distribuição de cidadania, 

atendendo o maior número 
possível de usuários nas 

atividades”

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

de fevereiro, o Irpen/PR realizará no dia 03 
de abril a segunda reunião da sua direto-
ria colegiada, na cidade de Curitiba (PR). E, 
entre os dias 14 e 17 de abril, as ações do 
Projeto Irpen Comunidade serão realizadas 
na região norte do Estado. Estão previstas 
atividades nas cidades de Guaraci, Jaguapi-
tá, Miraselva, Florestópolis, Porecatu, Cen-
tenário do Sul, Nossa Senhora das Graças 
e Sabáudia. 

Veja abaixo a agenda completa de 
evento do Irpen/PR e do Projeto Irpen Co-
munidade:

 Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen/PR) realizará 15 eventos ao longo do ano

INSTITUCIONAL



8

Jornal Gazeta do Povo trará conteúdo semanal sobre as últimas ações desenvolvidas 
pelos cartórios paranaenses 

O Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR) 
firmou no último mês de janeiro uma nova 
parceria com a rádio CBN e com o jornal 
Gazeta do Povo, do Paraná. Com o intui-
to de divulgar os serviços oferecidos pelos 
Cartórios de Registro Civil do Estado, a par-
ceria fornecerá conteúdos exclusivos sobre 
o trabalho desenvolvido pelos oficiais de re-
gistro civil a serem divulgados nos veículos 
de comunicação. 

“A ideia de firmar parcerias com a im-
prensa tem como principal objetivo divul-
gar para o cidadão o trabalho desenvolvido 
dentro dos cartórios. Ao longo dos últimos 
anos, os cartórios têm utilizado novas tec-
nologias no intuito de facilitar a vida das 
pessoas. Mas nem sempre a população 
sabe disso e acaba utilizando os chamados 
despachantes, que cobram taxas exorbi-
tantes para realizar serviços que podem ser 
solicitados dentro da nossa central”, expli-
ca a presidente do Instituto do Registro Ci-
vil das Pessoas Naturais do Estado do Para-
ná (Irpen/PR), Elizabete Regina Vedovatto.

Na rádio CBN, o programa Momento 
Cartório irá destacar os principais temas e 

serviços que estão diretamente ligados aos 
Cartórios de Registro Civil, tal como ser-
viços eletrônicos e integrados, ofícios da 
cidadania, base de dados, desburocratiza-
ção, entre outros. A cada semana, a CBN 
vai divulgar conteúdos informativos dos 
Cartórios de Registro Civil toda sexta-feira 
das 7h às 8h, no Jornal 1º Edição, nas cida-
des de Cascavel, Curitiba, Londrina, Marin-
gá, Ponta Grossa e União da Vitória.

INICIATIVA TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO DIVULGAR OS SERVIÇOS 
OFERECIDOS PELOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL DO ESTADO

Irpen/PR firma parceria com a rádio CBN
e com a Gazeta do Povo, do Paraná

“A ideia de firmar parcerias com 
a imprensa tem como principal 
objetivo divulgar para o cidadão 
o trabalho desenvolvido dentro 

dos cartórios”

Elizabete Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

Já o Jornal Gazeta do Povo disponibiliza-
rá matérias semanais sobre as últimas ações 
desenvolvidas pelos cartórios paranaenses. 
Segundo a presidente do Irpen/PR, a esco-
lha do veículo teve como objetivo atender 
ao grande número de pessoas que utili-
zam apenas a internet para se manter in-
formado. Além dos textos, a parceria com 
a Gazeta do Povo também contará com 
propagandas publicitárias no site. “Atual-
mente, muitas pessoas buscam informação 
apenas no online. Assim, a parceria com a 
Gazeta do Povo suprirá a informação para 
esse público. Já para os mais tradicionais, 
que preferem escutar as notícias no rádio, 
a informação estará disponível por meio da 
CBN”, explica Elizabete. 

O Irpen/PR realizou a parceria com a Ga-
zeta do Povo e com a rádio CBN em con-
junto com a Associação dos Registradores 
de Imóveis do Paraná (Aripar) e com o Ins-
tituto de Estudos de Protesto de Títulos do 
Brasil – Seção Paraná (IEPTB-PR).

INSTITUCIONAL
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O Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR) re-
alizou, no dia 14 de fevereiro, um curso de 
gestão de pessoas ministrado pela coach e 
instrutora do SENAI/CIC, Lilian Renata de 
Souza Campos Ferreira, no Auditório Ano-
reg/PR, em Curitiba.

O evento teve participação de funcio-
nários e associados do Irpen, do Fundo de 
Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais 
(Funarpen), da Associação dos Notários e 
Registradores do Estado do Paraná (Ano-
reg/PR), da Associação dos Registradores 
de Imóveis do Paraná (Aripar) e de escre-
ventes de cartórios da região metropolitana 
de Curitiba.

O curso, voltado à liderança, tomou 
como base o mundo atual, em que predo-
minam a volatidade, as incertezas, a am-
biguidade e a complexidade. A palestrante 
fez algumas dinâmicas e promoveu debate 
entre os participantes.

Os temas principais da atividade foram o 
papel do líder e a liderança positiva. Foi apre-
sentado um conjunto de práticas e estraté-
gias para líderes, com o objetivo de incenti-
var o melhor de cada liderado no ambiente 
de trabalho. A palestrante apresentou novos 
conceitos de liderança e fez os participantes 
buscarem um olhar diferente em relação ao 
mundo em que vivem, passando a ideia de 
que todos podem ser incluídos de alguma 
forma, mesmo aqueles que  ainda se sentem 

O curso foi ministrado pela coach e instrutora do SENAI/CIC, Lilian Renata de Souza 
Campos Ferreira

FORMAÇÃO FOI DIRECIONADA A FUNCIONÁRIOS E ASSOCIADOS DO IRPEN, FUNARPEN, 
ANOREG E ESCREVENTES DE CARTÓRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (PR)

Liderança Autêntica foi tema 
de curso oferecido pelo Irpen/PR

perdidos e deslocados no meio da inovação 
e de conflitos gerenciais. 

A participante Elizete Mendes, tecnóloga 
em Recursos Humanos e Administração, 
parabenizou a iniciativa do curso e afirmou 
ter conseguido bons resultados. “O curso 
foi muito produtivo. Acredito que vai servir 
como um ponto de partida para eu com-

O treinamento foi direcionado a funcionários e associados do 
Irpen, Funarpen, Anoreg e escreventes de cartório da região 
metropolitana de Curitiba (PR)

Treinamento contou com dinâmicas e promoveu debates entre os 
participantes 

preender o meu dia-a-dia, principalmente 
nos relacionamentos”, disse.

Já a instrutora ficou satisfeita com o fe-
edback dos participantes. “Vi que todos 
estavam muito reflexivos, o que é normal, 
porque as ideias são novas para eles. Mas 
também senti que deram retorno, então fi-
quei feliz com isso”, contou.

INSTITUCIONAL
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Foi no ano de 1875 que o Cartório de Paz 
e Anexos abriu as portas pela primeira vez 
no município de Guaraqueçaba – uma das 
primeiras ocupações existentes no Estado 
do Paraná por colonizadores portugueses 
em 1545 – tendo como primeiro escrivão 
de Paz o senhor Manoel Antônio Coelho. 
Seu Manoel era casado com Marcília Lo-
pes Barbosa, considerada a Madrinha de 
Guaraqueçaba por ter trabalhado duran-
te toda sua vida em prol da comunidade 
guaraqueçabense.

Em meados dos anos de 1970, após a 
aposentadoria de Manoel Antônio Coelho 
como titular, seu sobrinho, ainda jovem, 
Edson Nascimento – o saudoso “Seu Didi” 
– assume a responsabilidade do cartório 

“O momento é de reencontro 
da população com algo que fez 

parte da vida de muitos”

Hayssan Colombes Zahoui, 
prefeito de Guaraqueçaba

IRPEN/PR, ATRAVÉS DO PROJETO “IRPEN COMUNIDADE”, FOI À CIDADE 
E DEU APOIO NOS TRABALHOS INICIAIS DE REINSTALAÇÃO DO CARTÓRIO

Guaraqueçaba:
Uma nova chance para o acesso à cidadania

Cartório de Guaraqueçaba antes e depois da ação feita pelo Irpen Comunidade

da cidade, iniciando uma trajetória longa 
e marcante na história de Guaraqueçaba. 

O cartório era a antiga casa em que Ma-
noel e Marcília moravam. Assumido por Ed-
son, a casa foi se transformando em escri-
tório para suas serventias, passando, com o 
tempo, a ser a sede oficial do Cartório de 
Paz e Anexos do município.

Segundo relatos de familiares, a vida de 
Seu Didi girava em torno do cartório. Tra-
balhava além do horário comercial e fazia 
questão de atender a população em finais 
de semana e feriados. Todo o trabalho fei-
to por Edson foi sempre focado no acesso 
ao direito de cidadania dos moradores de 
Guaraqueçaba e municípios lindeiros. Aten-
dia os 8 mil habitantes (de acordo com os 
dados do IBGE) da cidade e o restante dos 
habitantes da ilha. 

O cartório de Guaraqueçaba era o único 
ponto de referência de registro de qual-
quer documento básico de cidadania para 
os moradores da ilha, além da serventia de 
tabelionato de notas. A trajetória de horas 
em um barco ou em um carro na estrada 
de chão para chegar ao cartório foi feita 
por diversas pessoas ao longo dos anos na 

busca de documentos. Apesar da distância, 
a dificuldade de acesso seria maior se não 
fosse a luta diária de Seu Didi em man-
ter o cartório sempre aberto àqueles que 
necessitavam e moravam longe, já que o 
cartório mais próximo ficava na cidade de 
Antonina, a 90 km de Guaraqueçaba. A úl-
tima alternativa para a população seria ir à 
Paranaguá, a 137 km de distância.

Edson nascimento devotou muitos anos 
à serventia do Cartório, possibilitando o 
registro de nascimentos, óbitos e casa-
mentos de milhares de moradores duran-
te o tempo em que foi titular. De acordo 
com Eurival Nascimento, irmão de Edson, 
funcionário aposentado da prefeitura – e 
que também auxiliou no cartório – Seu 
Didi trabalhou quase 50 anos no cartório, 
dedicando sua vida aos serviços prestados 
à população de Guaraqueçaba.

No ano de 2017, Edson Nascimento fa-
leceu. Deixou a vida em seu cartório, junto 
com suas revistinhas de caça-palavras – 
passatempo favorito das poucas horas va-
gas que possuía. Deixou diversos registros 
de novos cidadãos, casais realizados em 
seus casamentos e pessoas descansadas 
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dal, sobrinha de Edson Nascimento, acabou 
assumindo o cartório da cidade, trabalhan-
do anos na serventia como registradora. 

À espera de um bebê, Lislaine deixou de 
exercer a função de titular. Não havendo 
ninguém na sucessão para assumir o car-
go, o cartório de Guaraqueçaba acabou 
fechando as portas depois de anos em 
funcionamento. E então, Elenise Maria do 
Nascimento entra para a história. 

Elenise (Nise como todos a chamam) e 
seu esposo, Paulo Benhur dos Santos, tra-
balham há anos na pastoral da criança do 
município, desenvolvendo uma série de 
atividades com a população infantil, além 
de trabalhos voluntários e arrecadação de 
brinquedos para os necessitados. 

Paulinho, como é conhecido na cidade, 
sempre viajou bastante a trabalho, dessa 
forma foi percebendo a dificuldade que a 
população local da ilha tinha para ter aces-
so aos documentos de cartório e ao cartó-
rio em si. Problemas que os moradores ti-
nham com documentação não podiam ser 
resolvidos pela falta de cartório na cidade 
ou pela dificuldade de se deslocarem até 
Antonina ou Paranaguá.

Foi então que Nise e Paulinho decidiram 
reabrir o cartório na cidade. Depois de qua-
se dois anos fechado, o casal teve que se 
deslocar duas vezes até Antonina para bus-
car todo o arquivo do cartório que havia 
sido transferido para lá depois de encerra-
das as atividades.

Nesse meio tempo, havia um diálogo 
com o Corregedor da Justiça do Estado do 
Paraná para a liberação da reabertura do 
Cartório de Registo Civil e Tabelionato de 
Notas em Guaraqueçaba. Vendo a urgente 
necessidade da população, Nise começou 
a trabalhar mesmo com pouca experiência 
e ambiente precário. Passou a orientar os 
usuários com informações a respeito de 
carteiras de identidade, CPF, como e onde 
fazer registros de documento, indo além 
do trabalho que fazia. Sua prima, Lislaine, 
como antiga registradora, passou a dar su-
porte e orientação, mesmo não exercendo 
mais a função no cartório. 

Num grande ato de coragem e com aval 
da Corregedoria do Estado do Paraná, Eleni-
se e Paulo reabriram o cartório de forma in-
dependente, sem respaldo municipal, para 

“Não existem palavras para 
explicar como facilita nosso 
acesso aos serviços tendo o 

cartório”

Ivã Simões de Miranda,
 professor de Guaraqueçaba

Manoel Antônio Coelho, primeiro titular 
do cartório de Guaraqueçaba junto com 
sua esposa Marcília Lopes Barbosa, 
considerada Madrinha da cidade

Edson Nascimento, que assumiu a 
titularidade do cartório nos anos 1970

a população ter uma nova chance de aces-
so aos documentos básicos da cidadania. 

Alguns meses depois, após conhecer a 
história do cartório de Guaraqueçaba, a pre-
sidente do Instituto do Registro Civil das Pes-
soas Naturais do Estado do Paraná (Irpen/
PR), Elizabete Regina Vedovatto, visitou a 
cidade com o Irpen Comunidade, no dia 13 
de novembro de 2019, para prestar o auxílio 
necessário à Elenise, então recém nomeada 
registradora civil interina do cartório. 

A casa, não muito espaçosa, tinha a re-

com dignidade. Edson estava há dois anos 
esperando sua aposentadoria como titular 
de cartório, mas nunca chegou a receber. 

Para não deixar a população na mão e 
continuar dando a oportunidade de ter do-
cumentos básicos da cidadania, Lislaine Vi-
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cepção logo à esquerda. Um balcão, duas 
cadeiras de espera, dificuldade de obter 
fibra óptica e um arquivo físico enorme: 
essa era a visível dificuldade que o cartório 
estava passando. 

Nesse dia, o Irpen/PR, em parceria com 
a Ansata, forneceram de forma gratuita o 
programa de emissão de certidões de regis-
tro para o cartório. A presidente entregou 
o Código de Normas para Elenise, junta-
mente com um material de estudo sobre 
a serventia. Paulo mostrou todo o arquivo 
do cartório. Caixas e mais caixas empilha-
das, todas separadas por datas e documen-
tação, com muita organização e zelo por 
parte de Nise e Paulinho. 

Enquanto um dos representantes da An-
sata estava tentando instalar o software 
no computador do cartório, o estudante 
de agronomia, Orivaldo Rodrigues de Lima 
Junior, 20 anos, chegou com sua compa-
nheira procurando fazer a certificação de 
casamento do casal. Tendo que se deslocar 
de sua cidade, Tagaçaba (a duas horas de 
distância), o rapaz compartilhou sua opi-
nião sobre ter um cartório mais próximo de 
sua casa, segundo ele “é bom termos um 
cartório perto [da cidade] porque é difícil o 
acesso na ilha, então tem muito benefício”.

Nessa visita também foi possível conver-
sar com o prefeito de Guaraqueçaba, Hays-
san Colombes Zahoui. Ele contou sobre a 
comoção que houve na cidade quando o 
cartório fechou após a morte de Seu Didi, 
pois era o único lugar que fornecia serviços 
cartoriais na ilha, além de Antonina e Para-
naguá. De forma bastante aberta e sincera, 

o prefeito afirmou que o cartório “é o pa-
trimônio da cidade”.

Um mês depois, nos dias 12 e 13 de 
dezembro, o Irpen Comunidade retornou 
à ilha para prestigiar a reinauguração ofi-
cial do Cartório Distrital de Guaraqueçaba. 
Além da reabertura, que teve a presença do 
prefeito, do vice-prefeito, Zito, do ex pre-
feito Riad Said Zahoui, além de moradores, 
a visita consolidou o projeto de instalação 
do programa de emissão de certidões de 
registros para o cartório.

Nesta segunda ida à serventia, o Irpen/ 
PR orientou e acompanhou mais de perto 
os desafios diários que o cartório enfrenta 
para atender todas as demandas da popu-
lação local, além do mais, os associados do 
Instituto auxiliaram Elenise em relação aos 
serviços prestados. Na ocasião, foi iniciada 
também a operação do programa fornecido 
pela Ansata. O sistema servirá para aperfei-
çoar o trabalho e melhorar a logística do 
processo que antes precisava ser manual e 
que, agora, poderá ser feito em instantes. 

Logo após a instalação do software, 
que garante resultados melhores no de-
senvolvimento das funções, as demandas 
que chegaram já obtiveram um direciona-
mento mais eficaz no cartório. Nise con-
tou sobre as dificuldades que encontrava 
para atender todos os processos que che-
gavam com urgência em suas mãos. “Em 
algumas situações, tenho dificuldade em 
usar a CRC (Central de Registro Civil), mas 
com o sistema da Ansata vai ficar muito 
mais fácil de resolver”, disse.

Algumas pessoas presentes se pronun-

ciaram a respeito da reabertura do cartó-
rio na cidade. Para Ivã Simões de Miranda, 
professor de 54 anos “não existem palavras 
para explicar como facilita nosso acesso aos 
serviços tendo o cartório. Antes precisáva-
mos viajar para longe, é muito demorado, 
perdíamos um dia todo de trabalho” disse. 
Ele acompanhou a desativação e relatou 
que foi um período conturbado. “Ficava 
perguntando para todos quando ia voltar a 
funcionar. Aqui no cartório os funcionários 
são muito prestativos, fazem de tudo para 
nos ajudar a resolver as questões”, contou. 

É visível que é de comum acordo entre os 
moradores da região o quanto a desativação 
do cartório foi problemática em relação ao 
alcance dos registros civis por parte da po-
pulação. A professora Katia Miranda, de 39 
anos, reforçou a importância de ter um car-
tório na região, “principalmente por conta 
da questão de as crianças serem registradas 
onde moram, para que haja controle e me-
lhor distribuição de renda e verba pública, 
para que todos sejam beneficiados” disse. 

Na solenidade, o prefeito da cidade enal-
teceu a importância que a reabertura do 
cartório e seu pleno funcionamento têm 
para a vida da população que reconhece o 
local como parte histórica da cidade. Na rei-
nauguração, ele se pronunciou dizendo que 
“hoje é um dia especial para a população 
guaraqueçabana, que tem sua dignidade 
restaurada com o cartório reaberto. O mo-
mento é de reencontro da população com 
algo que fez parte da vida de muitos”, frisou. 

Em relato, o professor, Paulo Conceição 
de Oliveira contou que conseguiu resolver 

Arquivo físico do cartório que anteriormente estava na cidade de Antonina/PR

Presidente do Irpen/PR, 
Elizabete Vedovatto (de 
blusa branca), prestando 
auxílio à Elenise Maria do 
Nascimento e Paulo Benhur, 
responsáveis por reabrir o 
cartório na cidade
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A reabertura foi uma solicitação da popula-
ção do município.

Revista do Irpen/PR – Como funciona 
a liberação para o cartório atuar como 
Registro Civil e Notas? 
Des. José Augusto Gomes Aniceto – 
Neste caso, por se tratar de Serviço Distrital, 
a previsão para atuação do cartório como 
Registro Civil e Tabelionato de Notas decor-
re de lei, especificamente do artigo 120, 
§2º do Código de Organização e Divisões 
Judiciárias (Lei Estadual 14.277/2003), que 
afirma que “(...) os oficiais Distritais pode-
rão acumular as funções de registrador civil 
de pessoas naturais e de tabelião de notas”.

Revista do Irpen/PR – Quando ocorreu 
o primeiro contato com o processo de 
abertura?
Des. José Augusto Gomes Aniceto – 
O conhecimento da equipe da Corregedo-
ria-Geral se deu através de reclamações das 
autoridades municipais de Guaraqueçaba 
acerca da precariedade do atendimento 
com o fechamento da serventia, sendo que 
o efetivo encaminhamento do caso para 
estudo e apreciação, como mencionei an-
teriormente, se deu em julho de 2019.

Revista do Irpen/PR – O que é neces-
sário para liberar a abertura de um 
cartório?
Des. José Augusto Gomes Aniceto –
Consciência cívica e consequente previsão 
legal, como fomento da cidadania e pleno 
desenvolvimento social.

Revista do Irpen/PR – Quanto tempo 
levou o processo inicial de reabertura 
do cartório de Guaraqueçaba?
Des. José Augusto Gomes Aniceto – 
No total, foram 5 meses de trâmite pro-
cessual, tendo a comunicação do acervo 
ocorrido em 13 de maio de 2019. Poste-
riormente foi feito o encaminhamento, no 
mês de julho, para minha análise desta Cor-
regedoria-Geral, e o cumprimento efetivo 
se deu em 14 de outubro.

Revista do Irpen/PR – Quais foram os re-
quisitos para abertura desse processo?
Des. José Augusto Gomes Aniceto –
Os requisitos legais estão previstos na Lei 
8.935/94, nos artigos 4º e 44, que dizem, 
em resumo, que os serviços notariais e de 
registro terão seus horários e dias de aten-
dimento estabelecidos pelo juízo compe-
tente, em local seguro e de fácil acesso ao 
público, e ainda, que em cada sede muni-
cipal haverá no mínimo um registrador civil 
de pessoas naturais. Além dos requisitos 
previstos em lei, foi levado em conta o 
chamado Princípio da Eficiência, uma vez 
que o atendimento na modalidade itine-
rante trazia grande prejuízo à população 
local. Assim, buscou-se a designação de 
responsável pela serventia que mantivesse 
o atendimento diário no local, e que fosse 
residente no município, evitando maiores 
transtornos à região.

Revista do Irpen/PR – Quem solicitou? 
A prefeitura?
Des. José Augusto Gomes Aniceto – 

Corregedor Geral de Justiça do Paraná, 
Des. José Augusto Gomes Aniceto

O desembargador José Augusto Gomes 
Aniceto foi empossado como Corregedor 
Geral de Justiça do Paraná para o biênio 
2019-2020 em novembro de 2018, sendo 
desembargador do Tribunal de Justiça do 
estado desde dezembro de 2004.

Em entrevista exclusiva para a Revista do 
Irpen/PR, o magistrado esclarece o proces-
so judicial que permitiu a ativação do car-
tório de Guaraqueçaba.

sua pendência em tempo hábil graças à 
implementação do software da Ansata. Ele 
compartilhou que esperava há meses para 
resolver uma pendência, então, quando 
soube que a unidade estava funcionando 
novamente, não hesitou em tomar as me-
didas necessárias para se ausentar do tra-
balho e resolver suas questões. “Estou feliz 
por ter conseguido. É muito boa essa mu-
dança que está acontecendo aqui, tem que 
acompanhar a tecnologia, o serviço rápido 
e bem feito facilita a nossa vida e já facili-
tou a minha”, concluiu.

Depois da reinauguração do cartório de 
Registro Civil e Notas do município, a imple-
mentação do software da Ansata e todo o 
auxílio prestado pelo Irpen Comunidade, Ele-
nise pôde dar continuidade ao trabalho com 
mais aptidão. “Eu precisava de algo que me 
ajudasse, como esse sistema”, afirmou.

Reinauguração do Cartório Distrital de Guaraqueçaba
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Brasília (DF) – A Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil (Anoreg/BR), acom-
panhada dos Institutos Membros, participou 
no mês de janeiro de uma reunião na sede 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 
apresentar as propostas do segmento extra-
judicial para contribuir com o cumprimento 
das metas dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), da Agenda 2030 das 
Nações Unidas. 

As propostas foram fundamentadas no 
Provimento 67/2018, que dispõe da conci-
liação e mediação nos serviços notariais e 
registrais do Brasil; no Provimento 72/2018, 
que trata das medidas de incentivo à quita-
ção ou à renegociação de dívidas protesta-
das nos tabelionatos de protesto do Brasil; 
no Provimento 88/2019, que estabelece a 
atuação dos notários e registradores na pre-
venção dos crimes de lavagem de dinheiro, 
financiamento ao terrorismo e outras pro-
vidências; e no Provimento 85/2019, que 

dispõe sobre a adoção dos ODS, pelas Cor-
regedorias do Poder Judiciário e pelo Serviço 
Extrajudicial. 

Ficou acordado que as entidades apre-
sentarão um plano conjunto com proposta 
de cursos de orientação e capacitação aos 
notários e registradores, contando com o 
apoio da equipe educacional do CNJ; um 
fluxograma com hipóteses de conciliação e 
mediação nos três casos mais corriqueiros; 
sugestões a respeito do uso da ferramenta 
de negociação eletrônica (consumidor.gov); 
uma redação com observações dos Provi-
mentos 67 e 72. 

Presidindo a mesa do encontro, a conse-
lheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Maria Tereza Uille Gomes, também sugeriu 
que as associações participem de estudos de 
caso do Laboratório do CNJ para definir a 
metodologia e possíveis novas soluções para 
os problemas identificados. Cada estudo de 
caso será debatido ao longo de três encon-

Reunião foi realizada 
na sede do Conselho 
Nacional de Justiça no 
último mês de janeiro

tros, um de início, outro de desenvolvimento 
e o terceiro para a conclusão dos trabalhos.

Além da conselheira Maria Tereza Uille, 
também participaram do encontro a dire-
tora da Associação dos Notários e Registra-
dores do Brasil (Anoreg/BR), Fernanda Abud 
Castro; a presidente do Instituto de Estudos 
de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Dis-
trito Federal (IEPTB/DF), Ionara Gaioso; o 
presidente do Instituto de Estudos de Pro-
testo de Títulos do Brasil – Seção Paraná 
(IEPTB/PR), João Norberto França Gomes; o 
presidente do Instituto de Registro de Títulos 
e Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil 
(IRTDPJBrasil), Rainey Marinho; a diretora do 
Instituto de Registradores de Títulos e Docu-
mentos e Pessoas Jurídicas de Minas Gerais 
(IRTDPJ-MG), Júlia Botelho Vidigal; a presi-
dente do Colégio Notarial do Brasil – Con-
selho Federal (CNB-CF), Giselle Barros; e a 
registradora de imóveis do Estado de Minas 
Gerais, Ana Cristina Souza Maia.

ENTIDADES APRESENTARAM PROPOSTAS DO SEGMENTO EXTRAJUDICIAL PARA O CUMPRIMENTO 
DAS METAS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU

Anoreg/BR e institutos membros se reúnem no CNJ 
para dar continuidade aos debates da Agenda 2030
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ITI e Arpen assinam acordo para intensificar ações 
contra fraudes na indústria de certificação digital

A parceria entre o Instituto Nacional de Tec-
nologia da Informação - ITI e a Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais – Ar-
pen Brasil marca um novo capítulo para o 
fortalecimento da segurança dos certifica-
dos digitais emitidos pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. No 
dia 10 de março, o diretor-presidente do ITI, 
Marcelo Buz, e o vice-presidente da Arpen 
Brasil, Luis Carlos Vendramin Jr., assinaram, 
em Brasília, um protocolo de intenções para 
a averiguação de ocorrências de registros de 
óbitos junto às bases nacionais dos cartórios 
de registro civil, de forma a auxiliar no can-
celamento e revogação de certificados digi-
tais emitidos no nome dessas pessoas.   

Assim, na emissão de um certificado di-
gital para uma pessoa, seja presencialmen-
te quando da primeira emissão, seja online 
quando das renovações, ou ainda, durante a 
vigência do certificado emitido, será realiza-
da consulta em nome da pessoa na base de 
registros de óbito, auxiliando evitar possíveis 
ocorrências de fraudes.

A Arpen Brasil é representante dos cartó-
rios de registro civil das pessoas naturais no 
Brasil, responsáveis pelos registros da vida 
civil das pessoas referentes ao nascimento, 
casamento e óbito.

O tema está em discussão pela diretoria 

O TEMA ESTÁ EM DISCUSSÃO PELA DIRETORIA DO ITI COM REPRESENTANTES 
DO SETOR DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DO GOVERNO DESDE 2019

do ITI com representantes do setor de cer-
tificação digital e do Governo desde 2019 e 
esteve na pauta durante as reuniões do Co-
mitê Gestor e do Encontro de ACs.

“Temos que modernizar os mecanismos 
sem flexibilizarmos os aspectos de segurança 
da ICP-Brasil. Avançamos para requisitos físi-
cos mais leves ao mesmo tempo que robus-

tecemos os lógicos. Essa é a materialização 
de uma das entregas da nossa gestão para 
que o ITI , enquanto AC-Raiz, dê este norte 
às empresas de certificação”, defendeu Buz.

Também representante da Arpen-SP, Ven-
dramin explica que a instituição integra a Au-
toridade Certificadora Brasileira de Registros 
– AC BR, credenciada junto à ICP-Brasil e, por 
conseguinte, comunga do interesse no aper-
feiçoamento das emissões de certificados di-
gitais por todo o sistema da Infraestrutura.

“Esse é o resultado de um esforço da Ar-
pen desde de lá do começo. Temos muito 
a contribuir com os dados biográficos para 
gerar muito mais segurança na emissão dos 
certificados e conferência do documento a 
partir do óbito”, declarou ao citar que a As-
sociação desenvolveu e administra a Central 
Nacional de Informações do Registro Civil – 
CRC Nacional.

A Central tem como objetivo atender à 
instituição do Provimento nº 46 do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), atuando como 
um sistema de gerenciamento de banco de 
dados, um localizador, cujo objetivo é inte-
grar todas as Serventias de Registro Civil do 
Brasil, possibilitando a busca, via internet, 
dos dados registrais de nascimento, casa-
mento e óbito, bem como, possibilitar a ex-
pedição de certidões eletrônicas.

O vice-presidente da Arpen-Brasil, Luis Carlos Vendramin Junior; o diretor-presidente do ITI, 
Marcelo Buz e o assessor especial Maurício Coelho na assinatura de protocolo de intenções

Acordo entre ITI e Arpen-Brasil foi assinado por certificado digital

NACIONAL
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Comitiva da Arpen-Brasil visita Cartório 
de Registro Civil em Francisco Beltrão

No dia 28 de fevereiro, presidentes e repre-
sentantes de Associações dos Registradores 
de Pessoas Naturais de diversos estados 
compareceram ao Cartório de Registro Civil, 
Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de 
Francisco Beltrão, com o objetivo de conhe-
cer as novas instalações e a infraestrutura 

AÇÃO TEVE COMO OBJETIVO CONHECER AS NOVAS INSTALAÇÕES 
E A INFRAESTRUTURA REMODELADA DA SERVENTIA

remodelada da serventia.
Presidentes e representantes de Associa-

ções dos Registradores de Pessoas Naturais 
visitaram o Cartório de Registro Civil, Títulos, 
Documentos e Pessoas Jurídicas de Francis-
co Beltrão.

Conforme intenção do oficial do cartório, 

e presidente da Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-BR), 
Arion Toledo Cavalheiro Júnior, a estrutura, 
inaugurada em novembro de 2019, traz 
soluções pensadas especialmente para ofe-
recer um atendimento de qualidade para a 
população beltranense e local.

Presidentes e 
representantes 
da Arpen-Brasil 
visitaram o Cartório 
de Registro Civil, 
Títulos, Documentos 
e Pessoas Jurídicas de 
Francisco Beltrão

NACIONAL
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A reformulação do cartório tinha como 
objetivo atender ao Provimento nº 74, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – que 
estabelece padrões mínimos de tecnolo-
gia e de segurança da informação para os 
cartórios de todo o Brasil. Dessa forma, foi 
priorizada a modernização do espaço e dos 
recursos tecnológicos utilizados.

A serventia passou, então, a oferecer um 
espaço amplo e cômodo para a comunida-
de. “O Arion fez um esforço descomunal 
para montar o cartório que a população me-
rece. Toda a estrutura está de acordo com o 
Provimento 74 do CNJ, e está especialmente 
adaptada para a segurança de dados, o que 
acaba por garantir a prestação de um servi-
ço seguro e de qualidade para os clientes”, 

disse a presidente do Instituto de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Pa-
raná (Irpen/PR), Elizabete Regina Vedovatto.

A reformulação do cartório oferece mo-
dernidade e conforto para a população.

A nova estrutura conta com um espaço 
feito especialmente para a realização de ca-
samentos. O lugar ficou semelhante a uma 
pequena capela, remetendo à ideia de ce-
lebração religiosa, tão tradicional no Brasil.

SALA DE CASAMENTOS
Uma outra novidade foi a criação de uma 
sala exclusiva para amamentação. “O car-
tório de Franciso Beltrão é o primeiro do 
Brasil a oferecer uma sala de aleitamento, 
para que quando as mamães forem registrar 

seus filhos tenham um espaço exclusivo para 
amamentá-los com todo o conforto neces-
sário”, revelou o presidente.

SALA DE AMAMENTAÇÃO.
Na visita, Arion também apresentou o andar 
superior do cartório, que concentra a sala 
dos oficiais, a sala de reuniões e um ambien-
te destinado à descompressão dos funcioná-
rios da serventia.

Sala do oficial do cartório, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior.

A comarca de Francisco Beltrão é com-
posta pelos municípios de Francisco Beltrão, 
Enéas Marques e Manfrinópolis, e fica loca-
lizada na Rua Campo Largo, 1216, no Bairro 
Industrial, em Francisco Beltrão (PR).

Fonte: Assessoria de Imprensa

Sala do oficial do cartório, Arion Toledo Cavalheiro Júnior

A reformulação do cartório oferece modernidade e conforto para a população
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Arion Toledo Cavalheiro Júnior é condecorado
pelo Irpen-PR com a Comenda Pinhão do Paraná

Na noite do último sábado (29.02), após 
o 12º Seminário Nacional Arpen-Brasil e 
o 25º Seminário de Trabalho do Irpen/PR, 
registradores e familiares se reuniram para 
prestigiar e comemorar o aniversário do 
presidente da Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil), Arion Toledo Cavalheiro Júnior.

Abrindo celebração, a presidente do Ins-
tituto de Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen/PR), Elizabete 
Regina Vedovatto, e o vice-presidente do 
Irpen/PR, Mateus Afonso Vido da Silva, 
conduziram a homenagem engrandecen-
do todo o trabalho feito pelo Arion para 
o registro civil brasileiro. “O Arion é uma 
pessoa incrível e um grande amigo, que te-

nho muito carinho e que foi meu parceiro 
por anos dentro do Irpen”, disse Elizabete. 
A presidente, visivelmente emocionada, 
agradeceu a amizade e a parceria feita com 
o colega ao longo dos anos em que estive-
ram trabalhando juntos. “Essa homenagem 
é pequena perto do que o Arion merece 
por tudo o que fez pelo registro civil no 
nosso estado e no Brasil”, ressaltou Mateus. 

Surpreendendo Arion, Elizabete chamou 
a família do presidente da Arpen-Brasil para 
fazer a entrega da condecoração mais alta 
do Irpen, a Comenda Pinhão do Paraná, em 
razão do trabalho desenvolvido em nome 
do Registro Civil na constituição da cidada-
nia do estado e do país. “A homenagem a 
ele é muito merecida, pois o Arion é uma 

pessoa que fez muito pelo Registro Civil. 
Para exemplificar, o Ofício da Cidadania foi 
uma batalha da administração dele. No Pa-
raná, fez inúmeros projetos excelentes, in-
cluindo o Irpen na Comunidade, que é um 
projeto que atende os cartórios menores e 
a população carente das cidades pequenas. 
É uma honra entregar a Comenda Pinhão 
do Paraná para uma pessoa tão dedicada 
como o Arion”, disse a presidente.

Ao lado de seus filhos e de sua esposa, 
Arion ficou comovido ao agradecer seus 
colegas de serventia e, principalmente, sua 
família, que sempre o apoiou, mesmo com 
sua constante ausência em razão das várias 
viagens que precisa fazer à trabalho. “Eu 
fico muito emocionado em receber essa 

REGISTRADORES E FAMILIARES SE REUNIRAM PARA PRESTIGIAR 
E COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DO PRESIDENTE DA ARPEN-BRASIL

Arion Toledo Cavalheiro Júnior e presidentes estaduais da Arpen-Brasil

NACIONAL
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homenagem hoje, junto de minha esposa, 
de meus filhos, de amigos antigos e amigos 
novos”, disse, ao receber da mão de seu 
filho caçula, Francisco, a Comenda Pinhão 
do Paraná. “Eu fico seguro em saber que 
aqui em Beltrão existe uma pessoa que vai 
estar sempre ao meu lado me dando supor-
te. Eu posso representar Registro Civil e de-
dicar parte da minha vida para a serventia, 
mas ela que representa todos vocês”, falou 
emocionado, enaltecendo novamente a pa-
ciência e o apoio que recebe de sua esposa. 

Arion ainda prestou sua própria homena-
gem a todos os seus colegas, principalmen-
te à presidente do Irpen. “A Bete é uma 
pessoa incrível e que trilhou o caminho no 
Irpen junto comigo. Eu não sei o que eu 
teria feito sem a ajuda dela para trabalhar-
mos na melhoria do Registro Civil do Para-
ná, que tanto me orgulha”. 

A presidente do Irpen também prestou 
homenagem ao filho menor de Arion, Fran-
cisco Moisés Cavalheiro, fazendo a entre-
ga da certidão de nascimento do menino 
emoldurada. “Nós queremos presentear o 
Francisco, pois sabemos que ele também 
sofre com a ausência do pai”, disse. “É uma 
forma de lembrar que a certidão um dia foi 
feita com papel”, brincou Elizabete. 

-Brasil em Francisco Beltrão. “Eu fico emo-
cionado e feliz em ver tantos amigos aqui, 
na minha cidade, mesmo sabendo como é 
complicado o acesso até aqui”, disse. 

Além disso, creditou aos representantes 
da Arpen-Brasil todo o trabalho feito em 
prol ao Registro Civil. “Eu acho que não 
mereço tudo isso”, declarou humildemen-
te. “É por causa de vocês e por causa do 
apoio de todos vocês que eu tenho von-
tade de me dedicar a esse trabalho”, disse 
aos colegas. 

Seu último agradecimento foi voltado 
aos funcionários de seu cartório. “É esse 
pessoal que mantém o cartório funcionan-
do todos os dias, é graças a todos eles que 
eu posso trabalhar com tranquilidade na 
Arpen e fazer todas as viagens necessárias”.

Durante a noite, Arion recebeu diversos 
discursos de colegas de serventia, amigos 
pessoais, presidentes de Arpens e, especial-
mente, a homenagem prestada pela sua 
irmã, que fez questão de contar que a his-
tória de Arion no ramo do cartório come-
çou ali mesmo, em Francisco Beltrão, junta-
mente com o pai. “O cartório faz parte da 
nossa família há mais de 50 anos e, agora, 
está nas ótimas mãos do meu irmão, que 
está continuando o trabalho que nosso pai 
realizou aqui em Beltrão”, finalizou.

Contando a história do plano desenvol-
vido por seus colegas, para que a reunião 
nacional da Arpen, o 12º Seminário da Ar-
pen-Brasil e o 25º Seminário de Trabalho do 
Irpen, fossem realizados em sua cidade na-
tal, Arion demonstrou grande gratidão por 
ter recebido os representantes da Arpen-

Arion Toledo Cavalheiro Júnior recebeu a Comenda Pinhão do Paraná de sua esposa e 
filhos. A homenagem foi prestada pela presidente e pelo vice-presidente do Irpen/PR, 
Elizabete Regina Vedovatto e Mateus Afonso Vido da Silva   

Equipe do Cartório de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Francisco 
Beltrão
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O Projeto de Lei 5762/19 prorroga por dois 
anos, de agosto de 2020 para agosto de 
2022, a vigência da maior parte da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
Os itens entrariam em vigor em janeiro, 
mas esse prazo já havia sido adiado pela Lei 
13.853/19, oriunda da Medida Provisória 
869/18.

BEZERRA: POUCAS EMPRESAS 
COMEÇARAM A SE ADAPTAR AO 
NOVO CENÁRIO JURÍDICO
A proposta está em tramitação na Câma-
ra dos Deputados. “Hoje, a poucos meses 
da entrada em vigor da LGPD, apenas uma 
pequena parcela das empresas brasileiras 
iniciou o processo de adaptação ao novo 
cenário jurídico”, disse o autor da proposta, 
deputado Carlos Bezerra (MDB-MT), ao de-
fender o adiamento.

“Soma-se a isso a morosidade na instala-
ção da Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), instituição que será respon-
sável por editar os regulamentos e procedi-
mentos sobre proteção de dados pessoais e 
privacidade, que servirão de norte para ba-
lizar as ações das empresas de adequação à 
LGPD”, continuou.

Segundo o parlamentar, ainda que a 
ANPD seja instalada com a maior brevidade 
possível, não haverá tempo hábil até agos-

O Projeto de Lei 5506/19 garante a gra-
tuidade para obtenção da primeira e da 
segunda via de documentos obrigatórios, 
definidos na proposta como aqueles ne-
cessários para o exercício da cidadania. O 
texto, do deputado Fábio Henrique (PDT-
-SE), tramita na Câmara dos Deputados.

Os documentos abrangidos pelo 
projeto são a carteira de identidade; 
o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); a 
carteira de trabalho; as certidões de 
nascimento, de casamento e de óbi-
to; o título de eleitor; e o passaporte.

Fábio Henrique lembra que, no caso da 

Câmara – Proposta adia para 2022 a vigência 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

to de 2020 para que todas as propostas de 
regulamentação sejam discutidas pela socie-
dade e aprovadas pelo órgão.

MARCO LEGAL
A LGPD cria um marco legal para a proteção 
de informações pessoais – como nome, en-
dereço, idade, estado civil, e-mail e patrimô-
nio – e visa garantir transparência na coleta, 

Câmara – Projeto garante gratuidade 
de documentos obrigatórios

carteira de identidade, a regulamentação 
da cobrança costuma ser estabelecida por 
leis estaduais. “Normalmente, se observa 
a gratuidade para a primeira via e a co-
brança para segunda via. Esta proposição 
inova ao estabelecer a gratuidade também 
para a segunda via”, observa.

Como CPF, carteira de trabalho e título 
de eleitor já são gratuitos, a proposta não 
permite que novas cobranças sejam estipu-
ladas. No caso das certidões, o projeto es-
tende para todos os cidadãos a gratuidade 
hoje vigente para as pessoas reconhecida-
mente pobres, inclusive para a segunda via.

Também o passaporte, cobrado em to-
das as suas emissões pela Polícia Federal, é 
considerado pelo deputado essencial para 
o exercício do direito de ir e vir.

O projeto altera a Lei de Registros Pú-
blicos (certidões), a Lei de Migração e o 
Decreto 5.978/06 (passaporte).

TRAMITAÇÃO
O projeto tramita em caráter conclusivo e 
será analisado pelas comissões de Finan-
ças e Tributação; e de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania.

Fonte: Câmara

processamento e compartilhamento desses 
dados. O objetivo é dar ao cidadão maior con-
trole sobre o uso das informações pessoais.

TRAMITAÇÃO
O projeto será analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. De-
pois, seguirá para o Plenário.

Fonte: Câmara
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O presidente Jair Bolsonaro sancionou, no 
dia 8 de janeiro, a Lei 13.977/20, que institui 
a Carteira de Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), de 
expedição gratuita. Com o documento, essa 
população passa a ter prioridade de atendi-
mento em serviços públicos e privados, em 
especial nas áreas de saúde, educação e as-
sistência social. A sanção foi publicada no 
Diário Oficial da União do dia 9 de janeiro.

De acordo com a lei, a carteira será expe-
dida pelos órgãos responsáveis pela execu-
ção da política de proteção dos direitos da 
pessoa com transtorno do espectro autista 
dos estados, do Distrito Federal e dos mu-
nicípios, mediante requerimento, acompa-
nhamento e relatório médico, com indica-
ção do código da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Re-
lacionados à Saúde (CID). 

O documento visa garantir prioridade de 
atendimento em serviços públicos e priva-
dos, em especial nas áreas de saúde, educa-
ção e assistência social.

A lei se originou do Projeto de Lei 10119/18, 
da deputada Rejane Dias (PT-PI), que é mãe 
de uma criança autista. O texto altera dis-
positivos da Lei 12.764/12, que instituiu a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Durante análise no Senado, foi aprovada 
emenda do senador Luis Carlos Heinze (PP- 
-RS) que deu à lei o nome de Romeo Mion, 
que é autista e filho do apresentador de TV, 
Marcos Mion, um dos principais entusiastas 
da medida. 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 
uma disfunção neurológica cujos sintomas 
englobam diferentes características como a 
dificuldade de comunicação por deficiência 
no domínio da linguagem, a dificuldade de 
formar o raciocínio lógico, a dificuldade de 
socialização, além de prejuízos a respeito do 
desenvolvimento de comportamentos restri-
tivos e repetitivos.

VETOS
Jair Bolsonaro decidiu vetar dois pontos da 
proposta aprovada no Congresso. Um deles 
é o dispositivo que obrigava os cinemas a 
reservar uma sessão mensal destinada a 
pessoas com transtorno do espectro autis-
ta, devendo a sala de exibição oferecer os 
recursos de acessibilidade necessários. Na 
justificativa para o veto, o presidente argu-
mentou que o trecho contrariava o interesse 

Câmara – Lei que cria carteira de identificação 
da pessoa autista é sancionada

público ao tratar sobre obrigações que já es-
tão previstas em outras legislações.

“Ao determinar que os estabelecimentos 
de cinema sejam obrigados a reservar uma 
sessão mensal destinada a pessoas com o 
transtorno do espectro autista, contraria-se 
o interesse público ao disciplinar matéria 
análoga ao da Medida Provisória 917/19, 
a qual dispõe que as salas de cinema terão 
mais um ano para se adequar à Lei Brasileira 
de Inclusão, a fim de oferecer a acessibili-
dade para as pessoas com deficiência visual 
e auditiva”, informou o Palácio do Planalto.

Também foi vetado o trecho que dava 
prazo de 180 dias para a regulamentação 
da norma pelo Poder Executivo, estados 
e municípios. A Presidência da República 
considerou, nesse caso, que a proposta vio-
lava o princípio da separação dos Poderes, 
já que a regulamentação de leis é compe-
tência privativa do Executivo. 

DECISÃO FINAL
O veto ainda será apreciado em sessão con-
junta do Congresso Nacional. Para derrubar 
um veto, são necessários os votos de pelo 
menos 257 deputados e 41 senadores.

Fonte: Câmara
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Quase dez anos depois de publicada, a Lei 
de Alienação Parental (LAP) tem passado 
por nova análise no Senado desde que a co-
missão parlamentar de inquérito (CPI) sobre 
maus-tratos a crianças e adolescentes, cria-
da em 2017, sugeriu sua revogação. Para o 
então senador Magno Malta, que presidiu a 
CPI, a lei desvirtua o propósito de garantir o 
convívio das crianças ou adolescentes com 
ambos os pais quando garante o direito a 
pais abusadores de terem acesso irrestrito 
aos filhos. A CPI produziu várias propostas 
que modificam a legislação. Uma delas, o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 498/2018, 
pede o fim da lei e está sendo avaliado pela 
Comissão de Direitos Humanos (CDH).

A revogação seria uma resposta aos ca-
sos nos quais pais ou mães acabam per-
dendo a guarda por denunciarem o outro 
genitor por abusos ou outras formas de 
violência que, mais tarde, não se pode 
comprovar. Atendendo a lei de alienação 
parental, no caso de uma denúncia não 
se comprovar verdadeira, é determinada 
a guarda compartilhada ou até a inversão 
da guarda em favor daquele que pode, de 
fato, ser um abusador. Por medo de uma 
inversão de guarda, e como não presen-
ciou o fato, o outro genitor pode ser leva-
do a ignorar a narrativa da própria criança 
que se diz abusada para não correr o risco 
de ser uma denúncia falsa, mantendo vivo 

um ciclo de abuso que poderia ser evitado.

EXAGERO
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) 
debateu com especialistas a proposta de 
acabar com a lei de alienação em duas au-
diências públicas sobre o tema. A senadora 
Leila Barros (PSB-DF), ao relatar o projeto, 
sugeriu que, em vez de revogar completa-
mente a Lei de Alienação Parental, o Con-
gresso corrija as brechas que possibilitam 
o mau uso das medidas nela previstas, im-
pondo sanções a quem pratique essa con-
duta. Para a relatora, descartar a lei com-
pletamente por causa de algumas falhas 
seria uma “medida exagerada”.

Senado – Senadora propõe projeto para evitar 
revogação completa da Lei de Alienação Parental
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“Isso daria plena liberdade de ação para 
os alienadores e, principalmente, em preju-
ízo das crianças e dos adolescentes, violan-
do o direito à convivência familiar”, disse 
no relatório, que deve ser votado em 2020 
pela CDH. Na sua emenda substitutiva, Lei-
la Barros pediu critérios mais rígidos para 
diferenciar a denúncia sabidamente falsa, 
que pode levar à reversão da guarda, da 
denúncia em que o pai ou mãe acredita 
de boa fé na sua veracidade. “Essa má-fé 
distingue o denunciante que tem por fina-
lidade exclusiva prejudicar o outro genitor 
daquele que está (genuinamente) preocu-
pado com a criança. Isso permite discer-
nir entre um eventual excesso de zelo, no 

segundo caso, e a alienação maliciosa, no 
primeiro”. O substitutivo passa a reconhe-
cer como alienação parental somente a 
denúncia que é sabidamente falsa desde o 
momento em que é formulada.

Leila defendeu três pilares no seu rela-
tório: o bem-estar das crianças, a seguran-
ça para que genitores possam denunciar 
suspeitas de abuso sem serem punidos e 
o envolvimento de juízes nas fases iniciais 
do processo, o que se daria em audiências 
com as partes envolvidas antes de uma 
decisão com a de reversão de guarda, por 
exemplo. Ela reforça, nos casos de pedidos 
de ampliação do regime de convivência e 
alteração ou inversão do regime de guarda, 
o respeito ao direito do contraditório e à 
ampla defesa. A senadora previu punição 
para o uso malicioso da Lei de Alienação 
Parental com objetivo de praticar crimes 
contra a criança ou o adolescente, como 
abuso sexual: multa e pena de reclusão de 
dois a oito anos, somados à pena pelo cri-
me cometido.

Além do substitutivo, Leila Barros apre-
sentou o Projeto de Lei 5.030/2019, que 
agrava a pena para crimes sexuais come-
tidos contra menor sob guarda ou tutela 
do abusador. Se a proposta for aprovada, 
as penas serão aumentadas em até um ter-
ço se o crime for praticado contra crianças 
entre seis e 14 anos. Nos casos de crimes 
contra menores de seis anos, as penas se-
rão elevadas em até dois terços. O projeto 
permite, ainda, a decretação de medidas 
protetivas de urgência para proteger os jo-
vens e dispõe sobre a perda de bens utiliza-
dos na prática criminosa. 

ARGUMENTOS
Na audiência de junho na CDH, o tema 
causou polêmica entre especialistas. Mem-
bro do Movimento Pró-Vida, o advogado 
Felicio Alonso atacou duramente a LAP, 
acusando-a de inconstitucional e feita “es-
pecificamente para defender os pedófilos”. 
A conselheira titular do Conselho Nacional 
dos Direitos Humanos (Conanda), Iolete 
Ribeiro da Silva, criticou a falta de uma de-
finição científica da síndrome da alienação 
parental. Para o conselho, a ideia de guar-
da compartilhada já seria suficiente para 
assegurar o convívio com os dois genitores, 
enquanto a LAP se mostra “inoportuna” e 
violadora dos direitos dos menores.

Já Tamara Brockhausen, vice-presiden-
te da Associação Brasileira de Psicologia 
Jurídica (ABPJ), se manifestou contra a re-
vogação da lei. Segundo a psicóloga, não 
faz sentido revogar uma lei com tamanho 
impacto nacional na proteção emocional 
da prole, com a justificativa de mau uso em 
casos isolados. Tamara sugeriu pequenas 
modificações à LAP, evitando que denún-
cias não comprovadas, ou decorrentes de 
equívoco, levem à presunção automática 
da prática de alienação parental. Ela acha, 
por exemplo, que a inversão da guarda 
diante de falsa denúncia só poderia acon-
tecer se for interesse da criança e desde 
que preservadas as condições parentais do 
outro genitor.

ALIENAÇÃO
A Lei 12.318 considera ato de alienação 

parental a interferência na formação psico-
lógica da criança ou do adolescente — pro-
movida ou induzida por um dos genitores, 
pelos avós ou pelos que tenham a criança 
ou adolescente sob a sua autoridade, guar-
da ou vigilância — para que repudie o pai 
ou a mãe ou que cause prejuízo ao esta-
belecimento ou à manutenção de vínculos 
com os genitores.

De acordo com a lei, são exemplos de 
alienação parental fazer campanha de des-
qualificação da conduta do genitor no exer-
cício da paternidade ou maternidade, difi-
cultar o exercício da autoridade parental, 
dificultar contato de criança ou adolescente 
com genitor e dificultar o exercício do direi-
to regulamentado de convivência familiar.

A lei também considera alienação paren-
tal os atos de omitir deliberadamente do 
genitor informações pessoais relevantes so-
bre a criança ou adolescente, inclusive es-
colares, médicas e alterações de endereço; 
apresentar falsa denúncia contra genitor, 
contra familiares deste ou contra avós, para 
obstar ou dificultar a convivência deles com 
a criança ou adolescente; e mudar o do-
micílio para local distante, sem justificativa, 
visando dificultar a convivência da criança 
ou adolescente com o outro genitor, com 
familiares deste ou com avós.

Antes de ir ao Plenário do Senado, a pro-
posta será votada na CDH e, na sequên-
cia, pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ).

Fonte: Agência Senado
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A Lei de Alienação Parental (12.318/2010) 
deve seguir entre os principais temas nas 
casas legislativas brasileiras ao longo de 
2020. No último ano, a Comissão de Di-
reitos Humanos – CDH do Senado reuniu 
especialistas em duas audiências públicas 
para discutir as controvérsias e a possibili-
dade de revogação da norma. Em ambas 

IBDFAM – Projeto de lei busca maior punição 
para má-fé no uso da Lei de Alienação Parental

as ocasiões, o Instituto Brasileiro de Direi-
to de Família – IBDFAM marcou presença, 
posicionando-se contrário à revogação e a 
favor da manutenção da lei.

A senadora Leila Barros (PSB-DF) é autora 
do Projeto de Lei 5.030/2019, que altera 
o decretos-leis 2.848/1940 e 3.689/1940 
para elevar penas e aumentar as proteções 

penais dos crimes que envolvam vítimas 
menores de 14 anos. Trata-se de uma res-
posta aos principais argumentos contrários 
à Lei de Alienação Parental, que apontam 
casos em que a legislação é usada por pais 
abusivos, violentos e pedófilos.

Ao relatar o projeto, Leila sugeriu que, 
em vez de revogar completamente a Lei 
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anos, somados à pena pelo crime cometido.
Em emenda substitutiva, ela pediu cri-

térios mais rígidos para diferenciação das 
denúncias falsas, o que poderia levar à re-
versão da guarda. Nos próximos meses, o 
texto será votado na CDH e, na sequência, 
na Comissão de Constituição e Justiça – CCJ.

LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL 
FORTALECE RELAÇÕES PARENTAIS E 
REFORÇA DIREITOS DA CRIANÇA
Presidente da Comissão de Relações Go-
vernamentais e Institucionais do IBDFAM, a 
advogada Renata Cysne é uma das repre-
sentantes do Instituto na luta contra a revo-
gação da norma. Ela faz apontamentos so-
bre o projeto de lei da senadora Leila Barros.

“Apesar de não propor a alteração dire-
ta da Lei da Alienação Parental, a propos-
ta da senadora visa também combater o 
mau uso da referida lei”, avalia Renata. “A 
ampliação da proteção das crianças e dos 
adolescentes, especialmente no ambiente 
intrafamiliar, perpassa pelas diversas áreas 
do Direito, e a proposta da senadora am-
plia a discussão ao levar o debate também 
para o âmbito penal”.

Por outro lado, a especialista ressalta que 
a abordagem do tema não deve estar restri-
ta à possibilidade de má-fé, por alguns, ao 
acionar a referida lei. “Para tratarmos da alie-
nação parental, temos que buscar também 
alternativas extrajudiciais para fortalecer as 
relações parentais e para que as famílias em 
conflito possam compreender a criança e 
o adolescente como sujeitos de direito”.

“Importante também que qualquer alte-
ração na Lei de Alienação Parental tenha 
como foco a proteção das crianças e dos 
adolescentes e não seja realizada, unica-
mente, sob a perspectiva de gênero”, res-
salta Renata.

VIOLÊNCIA POR PARTE DOS 
TUTORES É UMA REALIDADE, 
SEGUNDO ADVOGADA
A advogada não perde de vista que os 
abusos e a violência sexual contra me-
nores de idade por parte de seus tutores 
também é questão que carece de urgente 
enfrentamento. A Lei de Alienação Paren-
tal, por sua vez, também traz a proteção 
integral da criança e do adolescente entre 
seus objetivos.

“A violência deve ser combatida em todas 

as camadas. A violência doméstica, seja ela 
física, psíquica, patrimonial e/ou sexual tem 
permeado diversos lares. Os números que 
retratam a violência intrafamiliar são assus-
tadores e estão em escala crescente, e, nes-
se cenário, as crianças e os adolescentes 
são vítimas em potencial”, observa Renata.

Nesse contexto, o PL 5.030/2019 é bem-
-vindo, mas demandaria certos esforços 
para encontrar efetividade. “A alteração le-
gislativa proposta no PL, que agrava a pena 
de crimes cometidos contra pessoas que es-
tejam sob a autoridade do agressor, inclusi-
ve as que estão sob sua tutela e vigilância, 
pode contribuir na diminuição dos casos de 
abuso e violência”, acredita a advogada.

“Para tanto, é necessário que venha 
acompanhada de outras políticas públicas 
e de maior participação da sociedade, da 
família e do Estado na proteção das crian-
ças e adolescentes, caso contrário continu-
aremos a assistir a elevação dos casos de 
violência”, acrescenta Renata.

DISCUSSÃO NÃO DEVE SE ESGOTAR 
AO LONGO DO ANO
A Lei de Alienação Parental considera “ato 
de alienação parental a interferência na 
formação psicológica da criança ou do 
adolescente – promovida ou induzida por 
um dos genitores, pelos avós ou pelos que 
tenham a criança ou o adolescente sob a 
sua autoridade, guarda ou vigilância – para 
que repudie genitor ou que cause prejuízo 
ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculos com este”.

Sua revogação começou a ser discutida 
em 2017, em Comissão Parlamentar de In-
quérito – CPI sobre maus-tratos a crianças e 
adolescentes. Desde então, produziram-se 
várias propostas pela modificação ou revo-
gação da norma, a exemplo do Projeto de 
Lei do Senado 498/2018, ainda em fase de 
avaliação na CDH.

Segundo Renata Cysne, sua validade, 
necessidade e aplicação devem continuar 
em discussão ao longo de 2020. Além dos 
projetos de lei, o tema será tratado pelo Su-
premo Tribunal Federal – STF com a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 6.273, por 
meio da qual a Associação de Advogadas 
pela Igualdade de Gênero – AAIG requer 
a declaração de inconstitucionalidade da 
integralidade da lei.

Fonte: IBDFAM

de Alienação Parental, o Congresso corri-
ja brechas que possibilitam o mau uso das 
medidas nela previstas, impondo sanções a 
quem pratique tal conduta. Sua proposta 
prevê punição para a má-fé no uso da re-
ferida lei com o objetivo de praticar crimes 
contra a criança ou o adolescente, com 
multa e pena de reclusão de dois a oito 
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ARTIGO

A Lei Federal nº 13.140/2015 trata da 
mediação extrajudicial; o Provimento nº 
67/2018 do CNJ dispõe sobre  procedimen-
tos de conciliação e de mediação nos servi-
ços notariais e de registro; Resolução Nº 125 
de 29/11/2010, com as alterações que lhe 
foram impingidas pela Emenda nº 1/2013, 
Emenda 2/2016, e Resolução nº 290/2019, 
consagra no parágrafo único do seu artigo 
1º que: conforme o art. 334 do Novo Códi-
go de Processo Civil combinado com o art. 
27 da Lei de Mediação, antes da solução 
dada por sentença, há que se oferecer aos 
litigantes outros mecanismos de soluções 
de controvérsias, em especial os chamados 
meios consensuais, como a mediação e a 
conciliação.

Com fulcro nesses dispositivos legais, 
no Paraná criou-se o Núcleo Permanen-
te de Métodos Consensuais de Solução 

POR FERNANDO ABREU COSTA JÚNIOR, ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO DO IRPEN

Mediação e conciliação:
esclarecimentos

de Conflitos – NUPEMEC, mercê da Reso-
lução 13/2011, do Órgão Especial desta 
Corte, alterada pelas Resoluções 59/2012 
e 180/2017, também do OE, que é respon-
sável pelo desenvolvimento, no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Paraná, da Po-
lítica Judiciária Nacional de Tratamento Ade-
quado dos Conflitos de Interesse, instituída 
pela Resolução 125/2010-CNJ, o NUPEMEC, 
dentre suas atribuições merecem destaque 
a) deliberar sobre a política de autocompo-
sição e métodos consensuais de solução de 
conflitos (conciliação e mediação) no âmbito 
estadual; b) a instalação dos Centros Judi-
ciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
- CEJUSCs; c) estabelecer normas para a ce-
lebração de convênios e parcerias com entes 
públicos e privados para atender os fins da 
Resolução 125 do CNJ; d) incentivar ou pro-
mover a capacitação, treinamento e atuali-

zação permanente de magistrados, servido-
res, conciliadores e mediadores acerca dos 
métodos consensuais de solução e conflitos.

A diferenciação entre mediação e conci-
liação foi estabelecida pelo TJPR nos seguin-
tes termos:

“A Mediação é uma forma de solução de 
conflitos na qual uma terceira pessoa, neutra 
e imparcial, facilita o diálogo entre as partes, 
para que elas construam, com autonomia e 
solidariedade, a melhor solução para o con-
flito. Em regra, é utilizada em conflitos mul-
tidimensionais ou complexos. A Mediação é 
um procedimento estruturado, não tem um 
prazo definido e pode terminar ou não em 
acordo, pois as partes têm autonomia para 
buscar soluções que compatibilizem seus in-
teresses e necessidades.

A Conciliação é um método utilizado em 
conflitos mais simples, ou restritos, no qual o 
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terceiro facilitador pode adotar uma posição 
mais ativa, porém neutra com relação ao 
conflito e imparcial. É um processo consen-
sual breve, que busca uma efetiva harmoni-
zação social e a restauração, dentro dos li-
mites possíveis, da relação social das partes.

As duas técnicas são norteadas por prin-
cípios como informalidade, simplicidade, 
economia processual, celeridade, oralidade 
e flexibilidade processual.

Os mediadores e conciliadores atuam 
de acordo com princípios fundamentais, 
estabelecidos na Resolução n. 125/2010: 
confidencialidade, decisão informada, com-
petência, imparcialidade, independência e 
autonomia, respeito à ordem pública e às 
leis vigentes, empoderamento e validação”. 
Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.tjpr.jus.br/conciliacao-media-
cao (Acesso em 11/02/2020).

Atualmente encontra-se em andamento, 
disponibilizado ao foro extrajudicial, um cur-
so sobre este tema proporcionado pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado do Paraná através 
do NUPEMEC e do CEJUSC de excepcional 
qualidade, ministrado por professores de es-
cola com duração de 100 horas, sendo que 
as 40 horas teóricas já foram cumpridas, res-
tando as 60 horas de prática.

Pessoalmente entendo que a mediação 
e a conciliação são um caminho sem volta, 
é o futuro que bate às nossas portas; igno-
rá-lo equivale no passado àquelas pessoas 
que acreditavam na eternização da foto-
grafia com rolo de filmes e com os famosos 
negativos, elas não creram na tecnologia de 
vanguarda da fotografia digital; não há ne-
cessidade que declinemos o que aconteceu 
com elas e com suas empresas que se torna-
ram obsoletas, retrógradas e desapareceram 
encobertas pelas estradas empoeiradas de 
um passado sombrio.

Encaremos o futuro, e mais do que isso, 
nos preparemos para ele.

Conscientizemo-nos de que, hodierna-
mente, encontramo-nos em uma região 
fronteiriça. Que está ocorrendo mudança de 
paradigmas. No passado, a judicialização era 
considerada um modelo seguro de solução 
de conflitos de interesse, mas no processo 
judicial, o que se observa, é que a coerção 
é aumentada e que a probabilidade de um 
resultado distributivo, ou seja, ganha-perde, 
é imenso, o que traz, sem dúvida alguma, 

frustração para a parte perdedora, todavia, 
não raras são as vezes em que a parte ven-
dedora também se sente frustrada, quer pela 
demora do processo, quer por ser inexe-
quível seu crédito judicialmente, visto ser o 
executado insolvente, portanto, no mais das 
vezes o que se observa é um perde-perde.

A bem da verdade, a autocomposição na 
figura da mediação e da conciliação pode 
perfeitamente se converter em harmonia 
entre as partes. Aliás, o que frequentemente 
se observa na mediação, por exemplo, é que 
na autocomposição dá-se o empoderamen-
to dos mediandos, pelo fato deles mesmos 
resolverem seus conflitos e não dependerem 
de terceira pessoa para fazê-lo.

A mediação, em meu entendimento, é 
um extraordinário método de prevenção e 
de solução de conflito quando já instalado. 
É também um extraordinário método de 
prevenção de conflitos de interesse, sendo 
que a prevenção de conflitos está no DNA 
dos cartórios, visto que sempre atuaram 
preventivamente e na desjudicialização. Por 
esse motivo, segundo penso, a mediação 
tem toda a chance de se tornar um estron-
doso sucesso no foro extrajudicial, quer pela 
imensa capilaridade dos cartórios, quer pela 
excelência dos profissionais de direito (agen-
tes delegados) que têm por princípio sempre 
primar pela imparcialidade no exercício de 
seus misteres. 

Estamos diante de uma mudança de pa-
radigmas, como já exaltado, e disso não 
resta dúvida: esse sistema multiportas para 
solução dos conflitos de interesse é ora au-
tocompositivo, ora heterocompositivo. 

Encerro este meu artigo, o qual senti ne-
cessidade em escrevê-lo para abordar as ex-
celentes novidades sobre o tema, da mesma 
maneira que encerrei artigo análogo tam-
bém de minha lavra para essa mesma revista 
do IRPEN meses atrás, senão vejamos: “Es-
peremos que a sensibilidade das autorida-
des, precipuamente as judiciárias, levem-nas 
a se conscientizarem do imenso valor social 
que tem a mediação e, por consequência, 
tornem-na atrativa para que, no foro extra-
judicial, seja economicamente compensador 
ao agente delegado se especializar nessa se-
ara e, de modo realmente efetivo, em futuro 
próximo, promover mediações.”

Essa é a nossa esperança, é nisso que 
apostamos.
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Neste ano, o maior encontro 
do Registro Civil de Pessoas 

Naturais (RCPN) do Brasil 
acontecerá entre os dias 3 e 5 de 

setembro, na cidade de São Paulo.

O Congresso Nacional 
do Registro Civil (Conarci) 2020 
já tem data marcada!


