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No mês de junho, o Registro Civil alcançou mais um importante marco: a par-
ceria entre a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil) e a Receita Federal do Brasil (RFB) possibilitou a realização, desde o dia 1º 
de julho, de atos de inscrições, alterações, consultas e emissão de segunda via de 
CPFs (Cadastro de Pessoas Físicas) nos 836 Cartórios de Registro Civil do Estado 
de São Paulo.

O convênio entre as duas entidades tem como base a Lei Federal nº 13.484/17, 
que transformou os Cartórios de Registro Civil em Ofícios da Cidadania. Dessa for-
ma, o Registro Civil brasileiro, devido à sua relevante capilaridade, auxilia a Receita 
a ampliar sua rede de atendimento no Estado do Paraná e em todo Brasil.

Ademais, trazemos nesta edição o Portal da Transparência do Registro Civil, que 
desde o início da pandemia do novo coronavírus tem sido amplamente recriado 
para apresentar ferramentas que auxiliem governos, imprensa e população a te-
rem uma real dimensão sobre a crise sanitária, trazendo números de óbitos em 
tempo real, local e população mais atingida.

Outra questão de grande importância a qual os cartórios têm auxiliado é a pro-
teção patrimonial e pessoal de idosos. Neste momento de isolamento social, ficou 
mais evidente a vulnerabilidade dos idosos a situações de violência. Por essa razão 
foi criada a campanha nacional Cartório Protege Idosos, que, com o apoio dos ser-
viços prestados pelos Cartórios, visa combater o crescente aumento de violência 
contra esta população.

Para que isso seja possível, atos como aqueles relacionados à antecipação de 
herança; movimentação indevida de contas bancárias; venda de imóveis; tomada 
ilegal; mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos 
receberão atenção redobrada das serventias extrajudiciais. 
Para os Cartórios, é um grande orgulho poder contribuir 
com aquilo que sabemos fazer de melhor, servir a popula-
ção com excelência.

Boa leitura!

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR

EDITORIAL
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Registro Civil do Paraná 
amplia serviços à população

“O convênio entre as duas entidades tem como base a 
Lei Federal nº 13.484/17, que transformou os Cartórios 
de Registro Civil em Ofícios da Cidadania. Dessa forma, 

o Registro Civil brasileiro, devido à sua relevante 
capilaridade, auxilia a Receita a ampliar sua rede de 
atendimento no Estado do Paraná e em todo Brasil.”
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Além de serem membros do chamado “gru-
po de risco” durante a pandemia de Co-
vid-19, os idosos também acabam ficando 
mais suscetíveis a situações de violência, em 
razão do isolamento social, adotado como 
principal medida para conter a doença. Ten-
tativas de desmonte e apropriação de seu 
patrimônio serão agora foco de atenção 
redobrada dos cartórios de todo o País, en-
gajados na campanha nacional Cartório Pro-
tege Idosos, que visa combater o crescente 
aumento de violência contra esta população.

Segundo o Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, durante a 
pandemia os casos de violência passaram 
de cerca de 3 mil em março, para quase 
17 mil no mês de maio, tendo como prin-
cipais agressores os próprios familiares 
– em 83% dos casos, fato que motivou 
a publicação, nesta quarta-feira (08.07), 
da Lei Federal nº 14.022, que dispõe de 
medidas de enfrentamento à violência de 
pessoas vulneráveis durante a pandemia. 

NACIONAL

POPULAÇÃO EM MAIOR VULNERABILIDADE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 SERÁ ALVO 
DE AÇÕES DE ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DE BENS E VALORES

Cartórios do Brasil atuarão na proteção 
patrimonial e pessoal de idosos

Embora não existam dados específicos 
relacionados à violência patrimonial, prin-
cipalmente em contratos particulares, o 
tema chama atenção na sociedade.

O movimento, que nasceu apoiado pela 
Recomendação nº 46 da Corregedoria Na-
cional de Justiça, busca esclarecer e orien-
tar a população sobre as medidas preven-
tivas para que se evitem atos de violência 
patrimonial ou financeira contra pessoas 
idosas, especialmente vulneráveis no perí-
odo de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN). Para isso, 
uma série de materiais informativos serão 
disponibilizados nos canais de mídias das 
Associações e dos 13.453 mil cartórios bra-
sileiros, com especial atenção aos atendi-
mentos físicos e digitais às pessoas idosas.

Entre os atos que merecerão atenção re-
dobrada por parte dos Cartórios de todo o 
País estão aqueles relacionados à antecipa-
ção de herança; movimentação indevida de 
contas bancárias; venda de imóveis; toma-

da ilegal; mau uso ou ocultação de fundos, 
bens ou ativos; e qualquer outra hipótese 
relacionada à exploração inapropriada ou 
ilegal de recursos financeiros e patrimoniais 
sem o devido consentimento do idoso. 
Quaisquer indícios de violência que sejam 
identificados nos atos a serem praticados 
perante notários e registradores serão co-
municados imediatamente ao Conselho 
Municipal do Idoso, à Defensoria Pública, à 
Polícia Civil ou ao Ministério Público.

“Cabe aos cartórios de todo o País a fun-
ção primordial de garantir segurança jurí-
dica aos usuários dos seus serviços, bem 
como fé pública aos documentos que re-
gistram ou emitem à população, de forma 
que nenhum cidadão, ainda mais aqueles 
que se encontram fragilizados por estarem 
em grupo de risco, possam ser prejudica-
dos por atitudes inescrupulosas de paren-
tes ou terceiros que busquem se aprovei-
tar de sua boa fé”, explica Claudio Marçal 
Freire, presidente da Associação dos Notá-
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A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil) iniciou um novo projeto institucional: a criação de 
grupos estaduais de WhatsApp, com todos os registradores civis 
do País, com o objetivo de compartilhar notícias exclusivas – e 
em primeira mão – a respeito da atividade registral, novos con-
vênios, serviços e comunicações importantes sobre a atividade.

Para estar por dentro dessa novidade, é preciso que cada ofi-
cial cadastre ou atualize seu número de celular na Central de In-
formações do Registro Civil (CRC Nacional) até o dia 30 de julho. 
A partir de agosto, o número cadastrado integrará oficialmente 
o novo canal exclusivo de comunicação da entidade.

A PARTIR DE AGOSTO, O NÚMERO CADASTRADO INTEGRARÁ OFICIALMENTE 
O NOVO CANAL EXCLUSIVO DE COMUNICAÇÃO DA ENTIDADE

Arpen-Brasil lança novo canal de 
informação exclusiva por WhatsApp

rios e Registradores do Brasil (Anoreg/BR).
Muitos dos principais riscos à população 

idosa estão relacionados à realização de 
atos sem a devida formalização legal, como 
os contratos de gaveta, que trazem riscos 
como a venda simultânea do mesmo bem a 
diferentes pessoas, do vendedor falecer sem 
assinar a transferência, de se mudar de cida-
de ou de País sem a devida quitação de com-
pra, ou ainda que se contraia uma dívida e o 
patrimônio adquirido possa vir a ser penho-
rado por estar em nome de outra pessoa.

PROTEÇÃO NA PRÁTICA
Imóveis sem escritura pública chamam 

a atenção pelos preços baixos, mas a falta 
do documento pode acabar custando caro, 
inclusive ocasionando a nulidade de uma 
compra e venda por ocorrência de simula-
ção quando o valor da compra é subnoti-
ficado. Por esta razão, registrar a proprie-
dade no Cartório de Imóveis da região é 
essencial para se garantir a propriedade do 
bem, assim como realizar a escritura públi-
ca de compra venda para a validade de ne-
gócios jurídicos que visem à constituição, 
transferência, modificação ou renúncia de 
direitos sobre bens imobiliários.

Os Cartórios de Notas, por sua vez, po-
dem lavrar os documentos em diligência 
ou por meio de videoconferência. Nesses 
modelos de atendimento, o notário pode-
rá verificar se há a efetiva vontade espon-

“Cabe aos cartórios de todo 
o País a função primordial de 

garantir segurança jurídica aos 
usuários dos seus serviços, 
bem como fé pública aos 

documentos que registram ou 
emitem à população”

Claudio Marçal Freire, 
presidente da Anoreg/BR

Segundo o presidente da Anoreg/BR, 
Cláudio Marçal Freire, os cartórios vão tra-
balhar para garantir que nenhum cidadão 
possa ser prejudicado por atitudes ines-
crupulosas de parentes ou terceiros que 
busquem se aproveitar de sua boa fé

tânea da pessoa idosa em realizar aquele 
ato, como procurações públicas, escrituras 
públicas de compra e venda ou de doação 
e testamentos, ou se este está sendo vítima 
de algum tipo de coação, neste caso inva-
lidando a prática do ato e comunicando as 
autoridades competentes.

O Estatuto do Idoso também prevê que 
aqueles que estejam no domínio de suas 
faculdades mentais têm o direito de optar 
pelo tratamento de saúde que lhes parecer 
mais favorável. Assim, em qualquer Cartório 
de Notas, é possível solicitar o testamento 
vital, documento que corresponde ao con-
junto de instruções e vontades apresenta-
das por uma pessoa especificando quais 
medidas deseja que sejam adotadas caso 
padeça de uma enfermidade que a deixe 
impossibilitada de expressar sua vontade.

Para realizar o Protesto de uma dívida é 
essencial que seja apresentado ao Cartório 
– física ou eletronicamente – o título que 
deu origem ao descumprimento, assim 
como os dados completos do credor e do 
devedor. Os Cartórios de Protesto não fa-
zem ligações para a cobrança de dívidas, 
nem pedem depósito em conta corrente 
para “limpar” o nome das pessoas. As inti-
mações, físicas ou eletrônicas, sempre são 
enviadas de forma a identificar claramente 
os dados cartório, o valor e o tipo da dívi-
da, assim como o boleto necessário à sua 
quitação em até três dias úteis.

NACIONAL
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DOCUMENTOS FORAM ESCRITOS POR REGISTRADORES 
CIVIS DE 20 ESTADOS BRASILEIROS

Projeto de Responsabilidade 
Institucional resulta em mais 
de 60 artigos sobre o RCPN

“O Registro Civil das Pessoas 
Naturais é sabidamente 

reconhecido como a 
especialidade da maior 

importância na vida social 
de cada cidadão. Falta-nos o 
reconhecimento acadêmico à 
altura de nossa importância.” 

Márcia Schwarzer, diretora Nacional 
da Arpen-Brasil

Segundo a diretora Nacional da Arpen-
Brasil, Márcia Schwarzer, o projeto não 
visa lucros, mas sim o engrandecimento 
do RCPN brasileiro

NACIONAL

A estrutura inicial poderá ser reformu-
lada posteriormente, de acordo com o 
número de registradores participantes de 
cada estado, de forma que haja equilíbrio 
entre todas as edições do livro. Como não 
há a intenção de lucro com o projeto, a 
ideia é que possíveis lucros com direitos 
autorais sejam direcionados à gestão da 
Arpen-Brasil. A expectativa é que o lan-
çamento seja feito no Conarci 2020, que 
acontecerá em novembro, na cidade de 
Brasília (DF).

O Irpen/PR demonstra seu apoio ao pro-
jeto que visa enaltecer a importância do 
trabalho desenvolvido pelo Registro Civil.

O projeto de Responsabilidade Institucio-
nal da Associação Nacional dos Registra-
dores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 
idealizado pela Diretoria de Responsabi-
lidade Institucional da entidade, resultou 
na produção de mais de 60 artigos aca-
dêmicos, escritos por registradores civis 
de 20 estados brasileiros. Os artigos serão 
distribuídos em três volumes, e a previsão 
para o lançamento da obra é em novem-
bro de 2020, durante o Congresso Nacio-
nal do Registro Civil (Conarci) 2020, em 
Brasília (DF).

Lançado em fevereiro deste ano, o pro-
jeto tem como objetivo estimular a dou-
trina escrita de qualidade relacionada ao 
Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN), 
ao Direito de Família e Sucessões e ao Di-
reito Civil, principalmente nos aspectos re-
lacionados ao RCPN. Os livros, que estão 
em fase de produção junto à editora, são 
voltados a toda comunidade jurídica que 
se interesse pelos temas tratados na obra.

A registradora civil de Mata de São João 
(BA) e diretora Nacional da Arpen-Brasil 
para Assuntos de Responsabilidade Social, 
Márcia Schwarzer, foi a responsável pela 
coordenação do projeto ao longo dos 
últimos cinco meses. A registradora des-
taca que o projeto não visa lucros, e sim 
o engrandecimento do RCPN brasileiro. 
Por isso, a sugestão é de que os eventuais 
rendimentos obtidos com a publicação da 
obra sejam revertidos à Arpen-Brasil.

“O Registro Civil das Pessoas Naturais 
é sabidamente reconhecido como a es-
pecialidade da maior importância na vida 
social de cada cidadão. É o cartório da ci-
dadania. Tudo isto já se sabe e repete-se 
à exaustão. Falta-nos o reconhecimento 
acadêmico à altura de nossa importância”, 
destaca a diretora Nacional da Arpen-Bra-
sil, Márcia Schwarzer. 

Para o registrador civil e de imóveis em 
Pirapozinho (SP) Izaías Gomes Ferro Júnior, 
o projeto visa impulsionar e motivar todos 
os colegas registradores civis para escrever 
sobre a atividade. 

“Como objetivo de implementar doutri-
na de qualidade, propusemos um projeto 
acadêmico visando a produção literária 

específica a temas relacionados ao Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais, Direito de 
Família e Sucessões e parte geral do Direi-
to Civil, pertinentes à disciplina e Registro 
Civil das Pessoas Naturais”, argumenta o 
registrador.

Além da registradora Márcia Schwarzer 
e do registrador Izaías Gomes Ferro Júnior, 
fazem parte do comitê gestor do projeto, 
o presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior, a presidente do Instituto 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen/PR) e 1ª secretária 
da Arpen-Brasil, Elizabete Regina Vedovat-
to, e a 1ª tesoureira da Arpen-Brasil Karen 
Lúcia Cordeiro Andersen.

REGISTRADORES CIVIS DO PARANÁ 
ESCREVEM ARTIGOS PARA 
PROJETO DA ARPEN-BRASIL

Registradores Civis do Paraná estão escre-
vendo artigos sobre Direito Registral Civil 
para participar do projeto Selo de Respon-
sabilidade Institucional da Arpen-Brasil. O 
projeto tem como objetivo incentivar os 
registradores civis de todo o Brasil a pro-
duzirem conteúdo acadêmico sobre temas 
pertinentes ao Registro Civil de Pessoas 
Naturais (RCPN).

Como resultado, serão produzidos livros 
que reunirão artigos de autoria de regis-
tradores civis de todos os estados brasi-
leiros. A princípio, as edições seguirão a 
seguinte organização:

1 Acre, Amazonas, 
 Rondônia e Roraima
2 Pará, Amapá, Maranhão, 
 Mato Grosso e Piauí
3 Distrito Federal, Goiás, 
 Mato Grosso do Sul e Tocantins
4 Ceará, Rio Grande do Norte, 
 Pernambuco e Paraíba
5 Alagoas, Sergipe e Bahia
6 Rio de Janeiro e Espírito Santo
7 Minas Gerais
8 São Paulo
9 Paraná
10 Santa Catarina
11 Rio Grande do Sul
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Arpen-Brasil lança 
novo sistema de painel de 
senhas via CRC Nacional
FERRAMENTA VAI DAR MAIS AGILIDADE E 
ORGANIZAÇÃO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS 
NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL

A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
lançará em breve um novo módulo em sua Central Nacional de Informações 
do Registro Civil (CRC Nacional) destinado a atender uma demanda importan-
te de comunicação dos cartórios integrada a um completo serviço digital de 
Painel de Senhas de Atendimento.

A nova funcionalidade vai estar disponível para uso dos Cartórios de Registro 
Civil de todo o país por meio da CRC Nacional. Com o novo painel, o objetivo 
da Associação é oferecer uma ferramenta que possa dar mais agilidade e or-
ganização aos atendimentos realizados nas serventias e, também, padronizar 
a forma como eles são realizados nas diferentes regiões do País.

O novo sistema foi criado pelo núcleo de desenvolvimento da CRC Nacional. 
Entre as suas funcionalidades, estão a geração de senhas por tipo de serviço 
(registro de óbito, de nascimento ou de casamento, por exemplo) e o controle 
de tempo dos atendimentos realizados.

O painel manterá visível aos usuários o número das senhas chamadas, nú-
mero do guichê de atendimento, o nome do cliente e o tipo de serviço solicita-
do por ele. Outra vantagem trazida pelo painel é que, por meio do controle do 
tempo dos atendimentos realizados, os oficiais das serventias poderão extrair 
relatórios estatísticos sobre os serviços e, assim, melhor gerenciar o dia a dia 
do Cartório.

A plataforma contará ainda com um amplo espaço para a exibição de comu-
nicações sobre a atividade, vídeos explicativos, novos serviços disponibilizados 
à sociedade e explicações sobre a importância dos atos realizados pelos Cartó-
rios de Registro Civil. A programação, desenvolvida e produzida pela equipe de 
comunicação da Arpen-Brasil, estará disponível via Youtube para ser baixada 
em todos os painéis.

O sistema está em fase de homologação e será disponibilizado dentro da CRC 
Nacional, sem a necessidade de instalação de nenhum programa ou software. 
Em breve, a Arpen-Brasil divulgará um manual com o passo a passo dos procedi-
mentos para configuração e manuseio do novo painel de senhas.

Entre as funcionalidades do novo painel de senhas estão a geração de se-
nhas por tipo de serviço e o controle de tempo dos atendimentos realizados

NACIONAL

CONHEÇA OS PARTICIPANTES 
DO ESTADO DO PARANÁ

Cristina Tonet Colodel, 
advogada, e Anderson 
Marcel Colodel, servidor 
no Tribunal de Justiça 
do Paraná, são 
convidados do Irpen 
e se encontram na última 
fase do Concurso 
de Provas e Títulos para 
a Outorga de Delegações 
de Notas e Registro 
do Estado do Paraná

Léia Fernanda de Souza 
Ritti Ricci, registradora 
civil do Serviço Distrital 
de Florestópolis (PR), 
comarca de Porecatu

Yuri Amorim da Cunha, 
titular do Cartório Serviço 
de Registro Civil das 
Pessoas Naturais 
e Serviço de Registro 
de Títulos e Documentos 
e Civil das Pessoas 
Jurídicas, de Sarandi (PR)

Rafael Vano Canela 
é assessor jurídico 
do Irpen/PR

Évelly Miranda 
é registradora 
no Serviço Distrital 
de Araruna, comarca 
de Peabiru (PR)

Elisana Carneiro Crema 
é titular do Tabelionato 
de Notas e Protesto da 
comarca de São João (PR)
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O presidente da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), Arion Toledo Cavalheiro Júnior, par-
ticipou, no dia 8 de agosto, do II Encontro 
Ibero-Americano da Agenda 2030 do Po-
der Judiciário, realizado pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). 

O evento teve como objetivo apresentar 
a atuação do Poder Judiciário brasileiro no 
cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, 
especificados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) aos 193 países-membros.

Na ocasião, como parte do painel “Da-
dos Estatísticos do Poder Judiciário relacio-
nados à Agenda 2030”, o presidente da 
Arpen-Brasil apresentou os números do 
Portal da Transparência do Registro Civil, 
incluindo o Especial Covid-19. A platafor-
ma possui 174 milhões de registros e, de 
acordo com Arion, “relata grande parte da 
história civil do brasileiro”.

“Os nossos dados estão disponíveis ao 
público e qualquer pessoa pode acompa-
nhar os registros oficiais. O Portal é supervi-

NACIONAL

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO APRESENTOU DADOS DO PORTAL DURANTE O 
II ENCONTRO IBERO-AMERICANO DA AGENDA 2030 DO PODER JUDICIÁRIO

Arpen-Brasil destaca Portal da Transparência 
em evento internacional da Agenda 2030

“Os nossos dados estão 
disponíveis ao público e 
qualquer pessoa pode 

acompanhar os registros 
oficiais. O Portal é 

supervisionado pelo CNJ. 
Os cartórios são a fonte 
primária dos registros de 

nascimento, casamento e óbito. 
Acreditamos que esse banco 

de dados contribui muito com 
a Agenda 2030, porque não 

é apenas uma questão de 
estatística, mas atinge a vida 

civil dos brasileiros.” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

sionado pelo CNJ. Os cartórios são a fonte 
primária dos registros de nascimento, casa-
mento e óbito. Acreditamos que esse ban-
co de dados contribui muito com a Agenda 
2030, porque não é apenas uma questão 
de estatística, mas atinge a vida civil dos 
brasileiros. Tenho certeza de que o Brasil 
vai se destacar muito no cumprimento da 
Agenda 2030”, afirmou o presidente da 
Arpen-Brasil.

PANDEMIA DE COVID-19
Ao analisar os dados do Portal da Trans-

parência, Arion pontuou um comparativo 
entre o primeiro semestre de 2019 e o de 
2020, que já inclui os números das vítimas 
por Covid-19. Os cartórios registraram 
608.265 óbitos no ano passado, uma mé-
dia de 100 mil por mês. No mesmo período 
deste ano, o aumento nesse número foi de 
9,7%, com 667.258 registros.

“Esse aumento acontece todos os anos, 
devido à idade da população, mas foi maior 
em decorrência da pandemia. A porcenta-
gem de diferença entre os anos, de 9,7%, é 
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Durante o período de pandemia, o Instituto de Re-
gistro Civil de Pessoas Naturais do Paraná (Irpen/
PR) tem realizado série de reuniões setoriais com 
todos os associados do Instituto, de diferentes lo-
calidades do Estado.

Com o intuito de levar aos membros notícias 
internas sobre as ações da diretoria e novidades 
relacionadas aos Registro Civil, tanto em nível 
nacional quanto em nível estadual, o Irpen/PR se 
reinventou para suprir a falta das reuniões presen-
ciais. Desde o mês de junho, a entidade vem rea-
lizando cerca de quatro reuniões virtuais por mês.

Tendo a possiblidade de obter maior alcance 
com a plataforma online, as reuniões setoriais tem 
como objetivo alcançar os associados de todo o 
Estado do Paraná, resultando em uma troca de 
ideias muito positiva a respeito das pautas debati-
das durante os encontros.

As reuniões descentralizadas estão sendo reali-
zadas desde o início do mês de junho, estenden-
do-se pelos meses de julho e agosto. Os encon-
tros online são abertos aos associados, sendo livre 
a participação individual e abordagem de temas 
que julgam serem pertinentes.

grande. Ao olharmos a causa, tivemos uma 
diminuição nos óbitos por acidentes, mas au-
mento de 31% de falecimento em residência. 
Por conta do medo de ir ao hospital, as pes-
soas ficam em casa se cuidando, e acabam 
falecendo na residência mesmo”, analisou.

Durante a cerimônia de abertura do En-
contro, a conselheira Maria Tereza Uille Go-
mes, presidente da Comissão Permanente 
de Acompanhamento dos ODS e da Agen-
da 2030 do CNJ, destacou a relevância do 
Portal da Transparência do Registro Civil 
para o cenário nacional durante a pande-
mia de Covid-19.

“Nós gostaríamos de destacar um traba-
lho que vem sendo feito no Brasil durante 
a pandemia. Nós conseguimos, por inter-
médio dos cartórios extrajudiciais, reunir no 
Portal de Transparência do Registro Civil in-
formações diárias dos óbitos que ocorrem 
no país, mostrando o número de homens, 
de mulheres e a idade das pessoas que es-
tão sendo atingidas”, ressaltou. Ela desta-
cou ainda que, no Brasil, 18 entidades fa-
zem parte da Estratégia Nacional do Poder 
Judiciário da Agenda 2030, lista que inclui 
a Arpen-Brasil e a Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil (Anoreg/BR).

Reuniões virtuais têm sido realizadas desde o mês de junho e buscam suprir a falta das 
reuniões presenciais

AS REUNIÕES 
SETORIAIS ABRANGEM 
AS SEGUINTES CIDADES:

INSTITUCIONAL

ENCONTROS ONLINES ACONTECEM DESDE JUNHO COM 
O OBJETIVO DE SUPRIR A FALTA DAS REUNIÕES PRESENCIAIS

Irpen/PR faz reuniões virtuais 
com associados de todo o Estado

Nós gostaríamos de destacar 
um trabalho que vem sendo 

feito no Brasil durante a 
pandemia. Nós conseguimos, 
por intermédio dos cartórios 
extrajudiciais, reunir no Portal 
de Transparência do Registro 
Civil informações diárias dos 
óbitos que ocorrem no país, 

mostrando o número de 
homens, de mulheres e a 

idade das pessoas que 
estão sendo atingidas.” 

Maria Tereza Uille Gomes,
 conselheira do CNJ

• Paranavaí
• Umuarama
• Goioerê
• Cianorte
• Campo Mourão
• Astorga
• Porecatu
• Maringá
• Londrina
• Faxinal
• Ivaiporã
• Assaí
• Cornélio Procópio
• Jacarezinho
• Ibaiti
• Wenceslau Braz
• Telêmaco Borba
• Jaguariaiva
• Ponta Grossa
• Toledo
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CAPA

NOVIDADE DISPONÍVEL NAS 515 UNIDADES DE REGISTRO CIVIL DO ESTADO 
ESTÁ EM PROCESSO DE EXPANSÃO PARA TODO O BRASIL, POSSIBILITANDO OS 
ATOS DE INSCRIÇÃO, ALTERAÇÃO, CONSULTA E EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CPF

Cartórios do Paraná 
passam a realizar serviços 
de regularização de CPF
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Atos de inscrição, alteração, consulta e 
emissão de segunda via de CPF (Cadastro 
de Pessoas Físicas) agora podem ser fei-
tos nos 515 Cartórios de Registro Civil do 
Estado do Paraná. O convênio firmado 
entre a Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) tem como 
base a Lei Federal nº 13.484/17, que trans-
formou os Cartórios de Registro Civil, pre-
sentes em todos os municípios e distritos 
do País, em Ofícios da Cidadania, podendo 
realizar parcerias com órgãos públicos para 
a solicitação e entrega de documentos de 
identificação. 

A novidade, que está em expansão para 
todos os estados brasileiros e para o DF, 
permitirá ao cidadão sair do Cartório já 
com o documento regularizado para sua 
utilização e, nos casos em que o sistema 
interligado com a Receita Federal apontar a 
necessidade de complementação do aten-
dimento, o acompanhamento da situação 
poderá ser feito de forma online pelo site 
www.registrocivil.org.br, mediante entrega 
de login/senha ao cidadão. 

Para a presidente do Instituto do Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais do Estado do 
Paraná (Irpen/PR), Elizabete Regina Vedo-
vatto, a presença dos cartórios em todos 
os municípios do País é uma facilidade 
que começa a ser melhor explorada pelo 
Poder Público. “É uma nova opção para o 
cidadão, que pode realizar os atos em uma 
gama muito maior de estabelecimentos, 
inclusive em seu próprio bairro ou cidade, 
sem precisar se deslocar grandes distâncias, 
já que os cartórios de Registro Civil estão 
presentes em todas as cidades do Paraná”, 
diz. “Além disso, para fazer o CPF a pessoa 
precisava da certidão de nascimento, que 
também é emitida no cartório. Agora ela já 
faz tudo em um só local”. 

Para a Receita Federal do Brasil (RFB), 
o convênio amplia em quase 1.720% sua 
rede de atendimento no Paraná, até então 

composta por 30 unidades físicas, além 
do site www.receita.economia.gov.br. Se-
gundo o coordenador-geral de Gestão de 
Cadastros, Clovis Belbute Peres, “Com essa 
iniciativa damos mais um passo na simpli-
ficação para o cidadão e, sobretudo, para 
o aumento da confiabilidade daquele que 
já é o mais qualificado cadastro de pessoas 
do Brasil, o CPF”. 

Para fins de sustentabilidade dos servi-
ços, os Cartórios de Registro Civil poderão 
cobrar do solicitante uma tarifa de conve-
niência no valor de R$ 7,00. Já os principais 
serviços feitos em Cartórios permanecem 
gratuitos: inscrição no CPF realizada no ato 
do registro de nascimento e cancelamento 
no caso de óbito.

MARCO HISTÓRICO
Segundo o coordenador-geral de Gestão 
de Cadastros da RFB, Clovis Belbute Peres, 
a novidade representa um momento mar-
cante na história do País. “Em meio a toda 
essa dificuldade, podemos trazer soluções 
importantes, impactantes para a nossa 
população. Essa solução que se apresenta 
agora é fruto de um longo trabalho dos 
registradores, da Receita Federal e da so-
ciedade organizada. É algo que nos enche 
de orgulho e nos dá um senso de responsa-
bilidade muito grande”, comentou. 

Ainda de acordo com ele, “os cartórios 
de pessoas naturais já são os maiores emis-
sores de CPF do país. E dos três milhões de 
brasileirinhos que nascem todos os anos, 
2,7 milhões já tem essa felicidade de poder 
nascer com o CPF, que é um número cida-
dão”. Para fins de sustentabilidade dos ser-
viços, os Cartórios de Registro Civil poderão 
cobrar do solicitante uma tarifa de conveni-
ência no valor de R$ 7,00. Já os principais 
serviços feitos em cartórios permanecem 
gratuitos: inscrição no CPF realizada no ato 
do registro de nascimento, cancelamento 
no caso de óbito e alteração de nome por 
ocasião do casamento.
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VEJA QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DOS 
CARTÓRIOS PARA O ATENDIMENTO DE CPF

l O atendimento relacionado ao 
CPF somente poderá ser solicitado 
pelo próprio interessado ou seu 
representante legal; 

l Os documentos necessários ao 
atendimento precisam ser originais 
ou cópias autenticadas; 

l Poderá ser exigida tradução 
juramentada de documentos em 
língua estrangeira; 

l O atendimento poderá ser 
realizado para o próprio 
interessado (com 16 anos ou 
mais) ou seu representante legal, 
devidamente identificados; 

CONHEÇA OS SERVIÇOS 
RELACIONADOS AO CPF QUE 
PODEM SER REALIZADOS 
PELOS CARTÓRIOS 
EXTRAJUDICIAIS

CAPA

l Atender e orientar os interessados 
nos serviços relativos ao CPF; 

l Verificar se a documentação 
apresentada pelo interessado 
preenche os requisitos 
necessários ao atendimento 
solicitado; 

l Coletar os dados dos documentos 
apresentados e transcrevê-los 
fielmente no sistema de inscrição/
alteração no CPF; 

l Digitalizar e anexar os documen-
tos apresentados e/ou informar a 
matrícula da Certidão de Nasci-
mento ou Casamento no sistema 
de inscrição/alteração no CPF;

l Fornecer o protocolo de 
atendimento e orientar o 
interessado sobre os documentos 
que deverão ser apresentados, 
em caso de atendimento não 
conclusivo direcionado à RFB;

l Utilizar os dados que lhe forem 
fornecidos somente nas atividades 
previstas no convênio, não poden-
do transferi-los a terceiros, seja a 
título oneroso ou gratuito, ou, de 
qualquer forma, divulgá-los;

l Comunicar à RFB, por intermédio 
da Arpen/BR, qualquer 
anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos 
julgados necessários.

l Inscrição da pessoa física; 

l Alteração de dados cadastrais; 

l Correção de dados cadastrais; 

l Emissão de 2ª Via do Compro-
vante de Inscrição no CPF; 

l Emissão do Comprovante de 
Situação Cadastral no CPF.

Obs.: As pessoas físicas, mesmo 
que não estejam obrigadas a se 
inscrever no CPF, podem solicitar 
a inscrição.

SAIBA QUAIS SÃO AS REGRAS PARA O ATENDIMENTO 
DE CPF NOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS

l É permitido o atendimento 
através de procurador portando 
procuração pública ou particular 
com firma reconhecida; 

l É obrigatória a informação do 
CPF do representante legal nos 
atendimentos realizados para 
os seus representados. No caso 
de atendimento realizado por 
procuração, o CPF do procurador 
deve ser informado como 
representante legal.

l São representantes legais: pai/mãe 
(para crianças com até 17 anos), tu-
tor, avô/avó (quando os pais forem 
solteiros com menos de 16 anos); 

l Além do procurador, também 
podem ser representantes legais 
das pessoas maiores de 18 anos 
com deficiência que impeçam 
o seu deslocamento, em razão 
de sua limitação funcional 
atestada mediante laudo médico: 
cônjuge, convivente, ascendente, 
descendente ou parente colateral 
até o 3º grau (irmãos, tios e 
sobrinhos), desde que comprove o 
vínculo de casamento, convivência 
ou parentesco;
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Presidente da Arpen-Brasil, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior afirmou que 
o lançamento do convênio era muito 
esperado pela entidade

“Com essa iniciativa, 
damos mais um passo na 

simplificação para o cidadão e, 
sobretudo, para o aumento da 
confiabilidade daquele que já é 
o mais qualificado cadastro de 

pessoas do Brasil, o CPF”

Clovis Belbute Peres, 
coordenador-geral de Gestão 

de Cadastros da RFB

“Nos cinco anos de existência 
deste primeiro convênio 

entre as instituições, já foram 
emitidos mais de 10 milhões 

de CPFs nas certidões de 
nascimento”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

Para o coordenador-geral de Gestão de 
Cadastros da RFB, Clovis Belbute Peres, 
a novidade é fruto de um longo trabalho 
dos registradores e da Receita Federal

Para a presidente do Irpen/PR, Elizabete 
Regina Vedovatto, a capilaridade dos car-
tórios é uma facilidade que começa a ser 
melhor explorada pelo Poder Público

O coordenador-geral da Receita, Clo-
vis Belbute Peres, ressaltou como é im-
portante, neste momento tão difícil para 
os brasileiros, por conta da pandemia de 
Covid-19, celebrar algo que será positivo 
para os registradores civis e para a RFB. “É 
um desafio e uma alegria muito grande”.

Já o vice-presidente da Arpen/SP, Gus-
tavo Fiscarelli, destacou que a parceria é 
mais um instrumento utilizado pela Ar-
pen-Brasil para a realização de sua função 
social, atuando junto à sociedade. “É im-
portante trazermos esses novos serviços 
para o Registro Civil e fazer com que, aos 
poucos, nosso balcão seja realmente para 
todos os tipos de serviços públicos”, disse 
o secretário nacional. Ele também lem-

TREINAMENTO ONLINE 
Para preparar os registradores civis para 
este novo serviço, a Arpen-Brasil e a Recei-
ta Federal realizaram treinamento online 
sobre o novo convênio estabelecido. 

Com quase 4 mil espectadores nos ca-
nais da entidade, o webinar apresentou a 
nova atividade e esclareceu dúvidas de re-
gistradores civis de todo o país. 

Participaram do treinamento o presiden-
te da Arpen-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior; o vice-presidente da Associação, 
Luis Carlos Vendramin Júnior; o vice-pre-
sidente da Arpen/SP e secretário nacional 
da Arpen-Brasil, Gustavo Fiscarelli; o co-
ordenador-geral de Gestão de Cadastros 
da RFB, Clovis Belbute Peres, e o chefe da 

equipe de cadastro da Divisão de Interação 
com o Cidadão da Superintendência Regio-
nal da RFB, Fernando Massatoshi.

O presidente da Arpen-Brasil iniciou a 
transmissão enfatizando que a iniciativa é 
motivo de grande satisfação para a Asso-
ciação, já que o lançamento desse convê-
nio era muito esperado pela entidade. “Já 
foi um grande sucesso quando iniciamos a 
inclusão do CPF nas certidões de nascimen-
to dos recém-nascidos, o que mostrou que 
se trata de uma parceria muito bem-suce-
dida”, disse. “Nos cinco anos de existência 
deste primeiro convênio entre as institui-
ções, já foram emitidos mais de 10 milhões 
de CPFs nas certidões de nascimento”, 
completou. 

“É uma nova opção para o 
cidadão, que pode realizar 

os atos em uma gama muito 
maior de estabelecimentos, 

inclusive em seu próprio bairro 
ou cidade”

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR
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CAPA

Vice-presidente da Arpen-Brasil, Luis Car-
los Vendramin Júnior esclareceu dúvidas 
dos registradores civis sobre a novidade 
e falou a respeito da não obrigatoriedade 
do convênio para as serventias

brou que “agora cabe a cada um dos ofi-
ciais entender esses serviços e adicioná-los 
à rotina do Cartório”. 

De acordo com Fernando Massatoshi, 
“é importante que se faça esse primeiro 
teste, com apenas um estado, antes de 
expandir as atividades para todo o Brasil”. 

Ainda antes de iniciar a parte prática do 
webinar, Vendramin esclareceu dúvidas 
dos registradores civis sobre a novidade. 
O vice-presidente da Arpen-Brasil falou a 
respeito da não obrigatoriedade do con-
vênio para as serventias, dos valores que 
serão cobrados aos usuários para cada 
serviço, entre outros pontos principais. 

Partindo para o treinamento sobre a 
aplicação do convênio na CRC, foram de-
monstrados aos participantes o passo a 
passo para realização das atividades liga-
das ao CPF, na plataforma. Também foram 
explicadas algumas regras para o serviço, 
como idade mínima para solicitação e 
quem pode realizá-la, além de instruções 
específicas para cada caso que pode ser 
encontrado pelos registradores civis du-
rante a prática do convênio no dia a dia. 

OFÍCIOS DA CIDADANIA 
A parceria com a Receita Federal é fruto 
de uma longa luta por parte dos Cartórios 
de Registro Civil, que começou a ganhar 
corpo com a publicação no Diário Oficial 
de 27 de setembro de 2017 da Lei Federal 
nº 13.484/17, que transformou os Cartó-
rios de Registro Civil brasileiros em Ofícios 
da Cidadania. 

Com esta mudança, as unidades pude-
ram, mediante parceria com algumas enti-
dades, emitir documentos que antes eram 
feitos apenas em órgãos públicos.

Na época, a mudança visou aproveitar 
a capilaridade dos cartórios como braço 
facilitador da obtenção de diversos docu-
mentos essenciais à cidadania pela popu-
lação, uma vez que os cidadãos podiam 
deixar de ter que se deslocar para os gran-
des centros em busca destes serviços. 

Além disso, visou utilizar toda a estru-
tura física de prestação de serviços dos 
Cartórios, não incorrendo em gastos aos 
cofres públicos. 

“Desburocratização. Este é o carro-che-
fe do Ofício da Cidadania, pois documen-

tos que antes a pessoa só podia tirar em 
postos autorizados pelo Governo e que 
estavam apenas em grandes cidades, po-
derão ser feitos no cartório mais próximo 
da casa do cidadão, sem a necessidade 
dele se deslocar grandes distâncias para 
realizar esta tarefa e sem precisar agen-
dar”, destacou na época o presidente da 
Arpen-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Jú-
nior. 

Em maio de 2019, a Instrução Normati-
va RFB nº 1890/2019 trouxe mais facilida-
de aos cidadãos que precisavam de algum 
serviço relativo ao Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), tais como a pesquisa do nú-
mero de inscrição ou alteração dos dados 
cadastrais. 

Os principais serviços permaneceram 
gratuitos: inscrição no CPF realizada na la-
vratura do registro de nascimento e cance-
lamento no caso de óbito. Além disso, foi 
disponibilizada a alteração gratuita de nome 
por ocasião do registro de casamento.

A parceria ampliou de forma considerá-
vel a rede de atendimento terceirizada da 
Receita Federal, pois as unidades dos Cor-
reios, Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal continuaram a prestar serviços de 
CPF. Além disso, o cidadão pôde solicitar 
atos de inscrição e de alteração de dados 
cadastrais, gratuitamente, por meio do 
site da Receita Federal na internet.

“É importante trazermos esses 
novos serviços para o Registro 

Civil e fazer com que, aos 
poucos, nosso balcão seja 

realmente para todos os tipos 
de serviços públicos”

Gustavo Fiscarelli,
 presidente da Arpen/SP
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Coordenador-Geral de Gestão de Cadas-
tros da Receita Federal do Brasil (RFB), Clo-
vis Belbute Peres vem acompanhando com 
atenção as possibilidades que os cartórios 
extrajudiciais oferecem para atender a po-
pulação. 

Um dos responsáveis pelo convênio que 
possibilita atos de inscrições, alterações, 
consultas e emissão de segunda via de CPFs 
(Cadastro de Pessoas Físicas) nos cartórios 
de Registro Civil, ele enaltece, em entrevista 
para a Revista do Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen/PR) o trabalho das serventias e elogia 
a Lei Federal nº 13.484/17, que transformou 
os cartórios, presentes em todos os muni-
cípios e distritos do País, em Ofícios da Ci-
dadania. 

Segundo o auditor fiscal, “a capilaridade 
dos cartórios é a única no país a se tornar 
fundamental para a boa prestação dos ser-
viços públicos”.

Revista do Irpen/PR - Desde o dia 1º 
de julho, uma série de atos, inclusive 
a emissão de segunda via de CPFs, po-
dem ser feitas nos Cartórios de Regis-
tro Civil do Estado de São Paulo. Qual 
a importância desse convênio com a 
Receita Federal?
Clovis Belbute Peres - A importância é 
enorme, não apenas para a RFB, mas, so-
bretudo, para a sociedade. A capilaridade 
dos cartórios é única no país e torna-se fun-
damental para a boa prestação dos serviços 
públicos, de todos os tipos, inclusive aqueles 
ofertados pela RFB.

Revista do Irpen/PR - O convênio tem 
como base a Lei Federal nº 13.484/17, 
que transformou os Cartórios de Regis-

tro Civil, presentes em todos os muni-
cípios e distritos do País, em Ofícios da 
Cidadania. Qual a relevância dessa lei? 
Clovis Belbute Peres - Um divisor de 
águas. A partir dela e da instituição dos Ofí-
cios da Cidadania, abriu-se a possibilidade 
de atender muito mais brasileiros e brasilei-
ras em suas inúmeras necessidades legais. O 
que se vê é que os Ofícios da Cidadania são 
o Estado aparecendo para o cidadão nos di-
ferentes locais do nosso país.

Revista do Irpen/PR - O convênio am-
plia em quase 800% sua rede de aten-
dimento somente no Estado de São 
Paulo. A capilaridade dos cartórios foi 
um fator fundamental para que essa 
parceria fosse concretizada? 
Clovis Belbute Peres - Sem dúvida algu-
ma, o pilar da efetividade do convênio é a 
capilaridade dos cartórios. Contudo, outro 
ponto embasa o convênio, a reconhecida 
qualidade do serviço que os cartórios pres-
tam à população. Ampliar sem observar a 
qualidade não seria desejável. Ambas carac-
terísticas impulsionaram o convênio e serão 
a fonte dos bons serviços a serem prestados.

Revista do Irpen/PR - Esse convênio 
ganha ainda mais relevância devido 
ao momento que estamos enfrentan-
do por causa da Covid-19? Ele se torna 
um facilitador em época de pandemia? 
Clovis Belbute Peres - Nessa época, mais 
do que nunca, pois o cidadão e a RFB sabem 
que os cartórios estarão lá, fisicamente pró-
ximo de cada demandante, prestando um 
serviço de qualidade.

Revista do Irpen/PR - No dia 30 de ju-
nho, a Associação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil) realizou um treinamento sobre 
o novo convênio com a Receita Fede-
ral. Como foi participar desse debate?
Clovis Belbute Peres - Foi um enorme 
prazer poder dividir a mesa com os cole-
gas Registradores e com os colegas da RFB. 
Uma oportunidade única de mostrar como 

se pode trabalhar em conjunto para servir a 
população. O feedback recebido posterior-
mente à reunião foi muito positivo.

Revista do Irpen/PR - Qual a visão da 
Receita Federal sobre as parcerias fir-
madas com os Cartórios de Registro 
Civil ao longo dos anos? Enxerga em 
um futuro próximo uma expansão das 
atividades e convênios? 
Clovis Belbute Peres - Todo sistema de 
grande amplitude tem seus desafios nos 
primeiros passos. À medida que os sistemas 
se estabilizam e é ajustado para as situações 
que só na prática aparecem, ele é natural-
mente expandido para outros estados. Esse 
não é um evento isolado. A parceria com a 
RFB tem ocorrido ao longo dos últimos cin-
co anos e propiciado um melhor serviço à 
sociedade brasileira. Há, sem dúvida, muito 
a se evoluir.

“Sem dúvida alguma o pilar 
da efetividade do convênio é a 

capilaridade dos cartórios”

PARA O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE CADASTROS DA RFB, CLOVIS BELBUTE 
PERES, A PARCERIA COM A RECEITA SÓ FOI POSSÍVEL DEVIDO À RECONHECIDA 
QUALIDADE DO SERVIÇO QUE OS CARTÓRIOS PRESTAM À POPULAÇÃO

“A capilaridade dos cartórios é a única 
no País a se tornar fundamental para 
a boa prestação dos serviços públicos”

“A parceria com a RFB tem 
ocorrido ao longo dos últimos 
cinco anos e propiciado um 
melhor serviço à sociedade 
brasileira. Há, sem dúvida, 

muito a se evoluir.”
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INSTITUCIONAL

CASAMENTO, DIVÓRCIO E REGIME 
DE BENS SÃO OS PRINCIPAIS TEMAS

Assessor jurídico do Irpen 
responde dúvidas dos associados
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Assessor jurídico do Irpen/PR Rafael 
Canela responde dúvidas dos associados

O advogado Rafael Canela, assessor jurídi-
co do Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR), 
abre seção para esclarecer as principais dú-
vidas dos associados. 

As dúvidas respondidas nesta edição da 
Revista do Irpen/PR são referentes a comu-
nicações de ressarcimento ao Fundo de 
Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais 
(Funarpen), habilitação de casamento, di-
vórcio e regime de bens.

O assessor jurídico do Irpen é formado 
em Direito pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e possui pós-graduação em 
Direito Público pela Fundação Escola do 
Ministério Público do Estado do Paraná 
(FEMPAR).

Pergunta – Estamos com dificuldades 
em distinguir averbações de anota-
ções. Precisamos dessa distinção para 
comunicações de ressarcimentos ao 
Funarpen, bem como comunicados ao 
SIRC-CRC. Peço esclarecimentos quan-
to ao tema.
Resposta – Averbações são atos que alte-
ram o conteúdo ou os efeitos do registro, ou 
que o complementam. A averbação é feita à 
margem direito do assento e encontra pre-
visão legal no art. 97 da Lei nº. 6.015/1973. 

Não há rol taxativo, sendo possível aver-
bar, além dos atos previstos em lei, qual-
quer ato ou fato que altere o conteúdo ou 
efeito do registro.

Exemplos: Averbação do divórcio (art. 
10, inciso I, do Código Civil); Averbação 
de reconhecimento de paternidade (art. 
10, inciso II, do Código Civil). Averbação 
de mudança de sexo (Provimento nº 73 
do Conselho Nacional de Justiça); Cancela-
mento de óbito.

Noutra via, as Anotações são remissões 
a outros registros ou averbações relativos 
ao registrado, são, em verdade, indicações 
da existência de outros registros civis relati-
vos à mesma pessoa, o que permite a que 
a publicidade seja completa e que uma cer-
tidão atualizada imediatamente indique a 
existência e localização de atos registrários 
posteriores que alteram o estado da pessoa 
natural. A anotação encontra previsão no 
art. 106 da Lei nº. 6.015/1973 e pode ser 
realizada de ofício.

Como se nota, a melhor forma de distin-
guir a averbação da anotação é visualizar se 
a pretensão ALTERA o conteúdo do REGIS-
TRO. Tratando-se apenas de remissão a ou-
tros assentos, estar-se-á diante de anotação.

Caso as dúvidas persistam, estou à dis-
posição.

Pergunta – Bom dia, conforme conta-
to telefônico, segue uma dúvida so-
bre a habilitação de um determinado 
casamento, no qual ambas as partes 
residem em Iretama (PR) e irão se ca-
sar em outro município, Nova Tebas 
(PR), outra Comarca. Na qualificação 
dos contraentes, ambos estão como 
residentes de Iretama (PR), neste caso 
poderá proceder com o casamento 
em Nova Tebas (PR), ou existe alguma 
fundamentação jurídica em respeito à 
territorialidade?
Resposta – Trata-se de dúvida referente à 
habilitação de casamento. Questiona-se a 
possibilidade de realização do casamento em 
Nova Tebas (PR) quando, conforme a quali-
ficação, ambos residem em Iretama (PR).

Inicialmente, é necessário tecer uma dis-
tinção. A habilitação para o casamento é o 
procedimento realizado perante o oficial de 
Registro Civil. A serventia competente para 
realizar a habilitação é aquela da residência 
de um dos cônjuges, conforme dispõe o 
caput do art. 67 da Lei de Registros Públi-
cos (Lei n. 6.015/73), in verbis: 



18

Art. 67. Na habilitação para o casa-
mento, os interessados, apresentando 
os documentos exigidos pela lei civil, 
requererão ao oficial do registro do 
distrito de residência de um dos 
nubentes, que lhes expeça certidão 
de que se acham habilitados para se 
casarem. (realcei)

O Código Civil, por sua vez, dispõe que a 
habilitação será feita pessoalmente perante 
o oficial do Registro Civil, e, estando a do-
cumentação em ordem, o oficial extrairá o 
edital, que se afixará durante quinze dias nas 
circunscrições do Registro Civil de ambos os 
nubentes. (art. 1.525, 1526 e 1527 do CC).

Nesse sentido, escólio de Mario de Assis 
Moura: 
“A habilitação dos nubentes processa-se no 
cartório do distrito de paz em que residem 
os nubentes, ou, residindo em distritos di-
ferentes, no cartório de qualquer um deles, 
praticando-se, porem, sempre, em ambos 
os distritos, as formalidades de publicação 
de proclamas. . . “ (Instituto das Correições. 
Pag. 386).”

A celebração, por sua vez, é a solenidade 
pela qual os noivos manifestam a vontade 
livre e espontânea de contraírem o casa-
mento, perante autoridade civil ou religiosa 
e testemunhas (art. 1533 do Código Civil).

Podendo ser realizada perante qualquer 
autoridade que houver de presidir o ato, 
mediante petição dos contraentes, contanto 
que se mostrem habilitados com a certidão 
de habilitação (art. 1.531 do Código Civil).

Portanto, quanto ao caso trazido à 
apreciação, como os nubentes residem na 
Comarca de Iretama (PR), a habilitação, 
obrigatoriamente, deve ser realizada 
em Iretama (PR), residência dos nubentes. 
A celebração pode ser realizada em Nova 
Tebas (PR), desde que os nubentes tenham 
em mãos a certidão de habilitação.

Salienta-se, em arremate, que é nulo o 
casamento contraído perante autori-
dade incompetente (incompetência rela-
tiva, territorial) (art. 192, 194, 195 e 198 
do Código Civil). 

No mesmo sentido:
“Proferido em processo n. 4.510, da co-

marca de Bananal: Somente a justiça ordi-
nária, com jurisdição contenciosa, poderá 
dizer da nulidade do casamento, cujo as-
sento foi tomado nos livros de escrivão de 
paz de outro distrito, onde os contraentes 
não residiam. Todavia, constitui o fato gra-

ve irregularidade, que deve ser evitada cau-
telosamente. S. Paulo, 9-X-47 - (a.) Amorim 
Lima -- (Diário Oficial do dia 10 de outubro 
de 1.947).”

A fim de evitar eventuais nulidades, de-
ve-se proceder a habilitação em Iretama-PR. 

Fico à disposição para dirimir eventuais 
dúvidas.

Pergunta – Solicito que me esclare-
ça uma dúvida sobre um registro de 
nascimento feito em minha serven-
tia, de uma pessoa que nasceu no dia 
15 de março de 1968. Depois de 50 
anos, o registrado declara que a data 
de nascimento dele não é 1968, mas 
sim 1967. Eu recusei fazer a correção 
e informei que só é possível mudar o 
ano com ordem judicial. Preciso de 
um esclarecimento de vossa senhoria, 
eu posso corrigir via administrativa ou 
tem que ser judicial? Tenho medo que 
o interessado esteja pleiteando apo-
sentadoria e queira mudar o ano de 
nascimento.
Resposta – A retificação de registro civil, 
compreendida como correção de informa-
ções ou dados constantes do assento, re-
gularmente é motivo de dúvidas.

Isso porque as retificações distinguem-se 
em administrativas e judiciais.

A Lei 6.015/73 traz, ao artigo 110, inciso 
I, os atos do registro civil que podem ser 
retificados, a pedido do interessado ou por 
via judicial, in verbis:

Art. 110. O oficial retificará o registro, 
a averbação ou a anotação, de ofício 
ou a requerimento do interessado, me-
diante petição assinada pelo interessa-
do, representante legal ou procurador, 
independentemente de prévia autoriza-
ção judicial ou manifestação do Minis-
tério Público, nos casos de: (Redação 
dada pela Lei nº 13.484, de 2017)
I - erros que não exijam qualquer 
indagação para a constatação 
imediata de necessidade de sua 
correção; (Incluído pela Lei nº 13.484, 
de 2017)
II - erro na transposição dos elementos 
constantes em ordens e mandados ju-
diciais, termos ou requerimentos, bem 
como outros títulos a serem registra-
dos, averbados ou anotados, e o docu-
mento utilizado para a referida averba-
ção e/ou retificação ficará arquivado no 

registro no cartório; (Incluído pela Lei 
nº 13.484, de 2017)
III - inexatidão da ordem cronológica 
e sucessiva referente à numeração do 
livro, da folha, da página, do termo, 
bem como da data do registro; (Incluí-
do pela Lei nº 13.484, de 2017) (...)

Como se sabe, uma vez lavrado e assina-
do o registro, qualquer alteração só pode 
ser feita mediante autorização do Poder 
Judiciário, fato que impede, por exemplo, 
que o oficial registrador faça determinadas 
alterações.

O caso trazido à baila refere-se à mudan-
ça da data de nascimento, de 15 de março 
de 1968 (conforme consta na serventia) 
para 15 de março de 1967 (conforme do-
cumento anexado pelo interessado, prove-
niente do CRC).

Da análise sincrética do caso, não há 
como enquadrar a retificação da data de 
nascimento – que apesar de constar o mes-
mo dia, pode ter impactos na aposentado-
ria, como asseverado na questão -.

Veja-se que apesar da existência de um 
documento com data de batismo, há, na 
serventia, outro com data divergente, o 
que, por si só, afasta a incidência do inciso 
I do art, 110 da Lei 6.015/73.

Não se olvida a possibilidade de retifica-
ção da data, mas esta deve ser realizada 
pela via judicial, conforme depreende-se 
de diversos julgados, vejamos: 

Ementa: Apelação cível. Registro civil. 
Data de nascimento. Erro. Prova hábil. 
Certidão de batismo. - A certidão de 
batismo serve como prova significativa 
da existência de equívoco no registro 
civil, quando há divergência considerá-
vel em relação à data de nascimento. 
- Ficando demonstrada a ocorrência 
de erro na lavratura do registro civil de 
nascimento, feito muitos anos após o 
nascimento, é cabível promover a sua 
retificação. - Inteligência dos arts. 109 
e seguintes da Lei de Registros Públicos. 
(Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 
1.0024.12.251039-9/001 - Comarca 
de Belo Horizonte - Apelante: Iracema 
Alves da Cruz - Relatora: DES.ª HELOÍSA 
COMBAT)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – AL-
TERAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO 
= EQUÍVOCO NA DATA REGISTRADA – 
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. 

INSTITUCIONAL
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(APELAÇÃO CIVIL N. 10000.19.124589-
3/001 – COMARCA DE PARACATU 
– APELANTE (S): MARIA VALDA PIRES 
TEIXEIRA – APELADO (A) (S): CARTORIO 
DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA-
TURAIS 

Diferente da retificação do nome, como 
nos casos de mudança de sexo, em que o 
STF decidiu pela possibilidade de mudança 
dos nomes sem a necessidade de ajuiza-
mento de ação judicial, a mudança de data 
de nascimento não encontra supedâneo no 
núcleo subjetivo do interessado: não im-
porta se gosta ou não da data, inexistindo 
a possiblidade de mudança por questões 
subjetivas. 

Conclusão:
Como exposto, orienta-se no sentido 
de não promover a retificação ad-
ministrativa, sobretudo pela ausência 
de enquadramento nas possibilidades 
legais.
As retificações administrativas, apesar 
de ampliadas pela Lei. 13.484/2017, 
dirigem-se às mudanças mais nítidas e 
incólumes, vale dizer: àquelas que ine-
xistam dúvidas e sejam indenes de es-
peculações, como a retificação de erros 
de ortografia, por exemplo. 
No caso apresentado, a mudança na 
data de nascimento depende de 
autorização judicial, que deve ser 
ajuizada pelo interessado perante o 
foro de domicílio do requerente ou no 
foro do local do cartório onde se acha 
o assento.

Pergunta – Gostaria de saber, os ca-
samentos habilitados em 08/02/2020, 
28/02/2020, 29/02/2020, 07/03/2020, 
e 16/03/2020 poderão ser realizados 
até qual dia, pelo entendimento seria 
prorrogado o prazo de mais 90 dias a 
contar dos 90.
Resposta – Questiona-se o prazo para 
habilitação dos casamentos habilitados 
em 08/02/2020, 28/02/2020, 29/02/2020, 
07/03/2020, e 16/03/2020.

Conforme relatado por telefone, a Por-
taria 3.320/2020 determinou a prorroga-
ção automática, por mais 90 (noventa) 
dias, do prazo de validade dos certificados 
de habilitação de casamentos que expira-
rem dentro de 60 (sessenta) dias contados 
de 23/03/2020, iniciando-se o prazo da 

prorrogação na data da expiração do cer-
tificado. 

O Código Civil estabelece, ao art, 1.532, 
que o prazo de eficácia da habilitação de ca-
samento será de 90 (noventa) dias a contar 
da data em que foi extraído o certificado.

Portanto, o casamento habilitado em 
08/02/2020 – como teria sua eficácia esgo-
tada dentro dos 60 (sessenta) dias conta-
dos da publicação da Portaria (23/03/2020) 
, expirando em 08/05/2020, fica prorro-
gada por mais 90 (noventa) dias a contar 
do prazo que se daria a expiração, ou seja, 
mais 90 (noventa) dias a partir do dia 
08/05/2020, tendo como prazo máximo 
08/08/2020.

No entanto, os demais casos extrapo-
lam o período de 60 dias a contar do dia 
23/03/2020, pois a dilatação do prazo so-
mente se enquadra nos casos em que a ex-
piração se daria até 23/05/2020.

Como o prazo de habilitação do ca-
samento do dia 28/02/2020 ocorreu em 
28/05/2020, ou seja, 65 dias após a publi-
cação da portaria, considera-se expirado.

 A mesma regra aplica-se para os ca-
sos dos dias 29/02/2020, 07/03/2020 e 
16/03/2020, que, do mesmo modo, estão 
expirados.

Nesse sentido: 
“Desse modo, esta Assessoria Correi-
cional manifesta-se no sentido de que 
os casais que obtiveram certidão de 
habilitação de casamento que tenha 
expirado dentro de 60 (sessenta) dias 
a contar da data da publicação da Por-
taria sob nº 3.320/20 em 23/03/2020, 
terão a eficácia da certidão prorrogada 
por mais 90 (noventa) dias da data em 
que se daria a sua expiração”

Ressalta-se que a fundamentação acima 
teve como supedâneo o parecer emitido 
pela Corregedoria-Geral da Justiça Estadu-
al (em anexo) após provocação do IRPEN, 
bem como a Portaria 3320/2020.

Fico à disposição para dirimir eventuais 
dúvidas e agradeço o contato.

Pergunta – Tendo em vista solicita-
ção do pretendente divorciado com a 
partilha dos bens em andamento, de 
acordo com a sentença da magistra-
da descrito a seguir: (Assim, com ful-
cro no artigo 356, I do CPC decreto 
o divórcio das partes, prosseguindo a 
demanda no que concerne a partilha 

dos bens), ele deseja casar-se com o 
Regime de Separação Total de Bens 
por Escritura Pública, diferentemente 
com usual Regime de Separação Obri-
gatória de Bens. 

Pela situação acima descrita, peço 
orientação no sentido de resolver o 
imbróglio de tal maneira a assegurar 
a decisão para tal fim.

Estando à disposição para esclare-
cimento de quaisquer necessidades 
para complementar a questão, anteci-
padamente agradeço a atenção.
Resposta – Alega a consultante que a 
parte requerente, ora divorciada, pretende 
casar-se com o regime de separação total 
de bens por escritura pública. No entanto, 
apesar do divórcio ter sido homologado 
pela Magistrada competente, ainda não há 
definição quanto à partilha dos bens.

Passa-se à análise.
Como se sabe, os nubentes têm liber-

dade para estipular, antes do casamento, 
o que lhes aprouver quanto aos seus bens 
(art. 1.639 do Código Civil), ressalvados, 
todavia, os casos em que a lei impõe o re-
gime de separação obrigatória de bens (art. 
1.641, CC).

In casu, conforme documento encami-
nhado, o divórcio foi homologado pelo 
Juízo, ao passo que a partilha dos bens 
continua sub judice. Nesse sentido, há im-
pedimento legal para que se proceda à pre-
tensão da parte. 

Isso porque, dispõe o art. 1641 do Código 
Civil que devem adotar o Regime de Sepa-
ração Obrigatória de Bens as pessoas que 
contraírem o casamento com inobservância 
das causas suspensivas do casamento. 

Ora, o art. 1523 do Código Civil é expres-
so ao afirmar que “não devem casar – o 
divorciado, enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha 
dos bens do casal“.

Deste modo, considerando (i) que ainda 
não há homologação ou decisão sobre a 
partilha de bens; e (ii) o art. 1641 do Códi-
go Civil é claro ao afirmar que se deve pro-
ceder ao Regime Obrigatório de bens nes-
ses casos, orienta-se no sentido de não 
proceder à lavratura do Regime de Sepa-
ração Total de Bens, ao menos enquanto 
não houver decisão ou homologação do 
Regime anterior.

Coloco-me à disposição para dirimir 
eventuais dúvidas.
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ESPECIAL

NOVO MÓDULO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO REGISTRO CIVIL APRESENTA 
NÚMEROS DE MORTES DISTRIBUÍDOS POR RAÇA NO PAÍS, ESTADOS E MUNICÍPIOS

Cartórios do Paraná apontam que óbitos durante 
a pandemia atingem mais pretos e pardos

Enquanto a população branca registrou uma queda de -4,3% no número de mortes, os pardos viram o número crescer 7,7%
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A população de pessoas declaradas como 
pretas e pardas foram as que mais tiveram 
óbitos por causas naturais no Paraná, des-
de o início da pandemia causada pelo novo 
coronavírus. Entre 16 de março e 30 de 
junho deste ano, o Estado registrou uma 
queda de -1,8% no total geral de mortes, 
mas a distribuição foi desigual entre sua 
população em comparação com 2019. En-
quanto a população branca registrou uma 
queda de -4,3% no número de mortes, os 
pardos viram o número crescer 7,7%; para 
os pretos, o crescimento foi de 3,3%. Os 
óbitos entre a população indígena regis-
traram uma queda expressiva de -38,7%, 
enquanto o de amarelos aumentou 2,5%.

As informações estão no novo módulo 
do Portal da Transparência, plataforma de-
senvolvida pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), que reúne os registros de óbitos fei-
tos pelos cartórios brasileiros e disponibiliza 
a toda sociedade desde o dia 13 de julho 
dentro da página Especial Covid (https://
transparencia.registrocivil.org.br/especial-
-covid). Os dados utilizam como base as 
informações contidas nas Declarações de 
Óbitos (DOs), emitidas pelos médicos no 
ato de falecimento, e que são a base da 
certidão de óbito.

Em números absolutos, as mortes regis-
tradas em cartórios paranaenses neste perí-
odo totalizaram 18.824, sendo 12.410 óbi-
tos de pessoas declaradas brancas, 2.653 
de pardos e 593 de pretos. Os indígenas 
representaram 19 falecimentos e a popu-
lação declarada amarela 124. Constam, 
ainda, 3.025 óbitos cuja raça/cor não foi 
declarada pelo médico e/ou o declarante 
no momento do registro de óbito. 

Os óbitos apenas por Covid-19 atingiram 
os paranaenses, basicamente, na mesma 
proporção de sua distribuição. Foram 52,5% 
óbitos de pessoas declaradas brancas, 
13,6% de pessoas declaradas pardas e 3,2% 
da população preta. Os declarados amarelos 
representaram 0,8% dos mortos pelo novo 
coronavírus, enquanto que a população in-
dígena não teve nenhum registro de óbito 
por Covid-19. Os que constam como raça/
cor ignorada representam 29,8% dos óbitos 
causados pela doença. Em contrapartida, os 

números nacionais mostram uma porcenta-
gem menor no registro de óbitos de pessoas 
brancas e mais mortes de pessoas pardas e 
pretas, quando comparados com o Paraná. 
No Brasil, 44,4% de óbitos por Covid-19 
foram de pessoas declaradas brancas, já as 
pessoas pardas correspondem a 38,4% des-
ses óbitos e 8,2% representam os declara-
dos pretos. Os indígenas foram um total de 
0,24% e os amarelos 1,5%; constam com 
raça/cor ignorada 7,2% dos óbitos causados 
pela doença.

DESIGUALDADE SOCIAL 
Segundo estudo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), entre os 4,2 
milhões de brasileiros que apresentaram 
sintomas da Covid-19 em maio, 70% deles 
eram de cor preta ou parda.

“Como a população preta e parda já pas-
sou dos 50% da população residente, em 
termos proporcionais seria de se esperar que 
tivesse também mais pessoas com sintomas. 
É uma questão demográfica. Entretanto, há 
também o fato de que esta população apre-
senta condições socioeconômicas menos fa-
voráveis que a população branca, não tendo 
tanta facilidade de fazer o distanciamento 
social e, possivelmente, precisando realizar 
(ou buscar) trabalhos temporários durante 
o afastamento”, ressalta a coordenadora de 
Trabalho e Rendimento do IBGE, Maria Lucia 
França Pontes Vieira. 

Outro estudo, feito em maio pelo Nú-
cleo de Operações e Inteligência em Saú-
de da PUC-Rio com base em uma análise 
de quase 30 mil internações por Covid-19, 
apontou que as chances de um paciente 
preto ou pardo e analfabeto morrer em de-
corrência do novo coronavírus no Brasil são 
3,8 vezes maiores do que de um paciente 
branco e com nível superior. 

“A taxa de letalidade do Brasil é muito 
elevada, influenciada pelas desigualdades 
no acesso ao tratamento. Conforme os re-
gistros do Ministério da Saúde, quase dez 
mil infectados se identificaram como bran-
cos e quase nove mil como pretos e par-
dos. Apesar da proximidade dos números, 
ao avaliar os óbitos, as diferenças se evi-
denciam: quase 55% dos pretos e pardos 
faleceram enquanto que, entre os brancos, 
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esse valor ficou em 38%. A letalidade em 
pretos e pardos sempre é superior à dos 
brancos, mesmo analisando pacientes da 
mesma faixa etária ou do mesmo nível de 
escolaridade”, argumenta o professor Sil-
vio Hamacher, do Núcleo de Operações e 
Inteligência em saúde e do Departamento 
de Engenharia Industrial do Centro Técnico 
Científico da PUC-Rio. 

No Portal da Transparência do Registro Ci-
vil, as mortes decorrentes da Covid-19 entre 
pretos e pardos em São Paulo, no período 
entre 16 de março e 06 de agosto, chega ao 
número dos 39.172 casos. Além disso, há 
um aumento de 25% nas mortes decorren-
tes de causas naturais, contra um acréscimo 
de apenas 2% da população branca.

ESPECIAL

“A gente pode fazer um Portal 
bem interessante para que as 

pessoas como um todo acabem 
se informando pelos nossos 

números. É mais um Portal de 
confiança, de estatística com os 

números oficiais do Brasil.”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-BR

Para o presidente da Arpen-Brasil, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, o Portal da 
Transparência é interessante para que a 
população saiba aquilo que está sendo 
registrado no momento no Brasil

“Esta população apresenta 
condições socioeconômicas 

menos favoráveis que a 
população branca, não tendo 

tanta facilidade de fazer o 
distanciamento social”

Maria Lucia França Pontes Vieira, 
coordenadora de Trabalho 

e Rendimento do IBGE

Coordenadora do IBGE, Maria Vieira 
diz que as mortes refletem tanto uma 
questão demográfica como aspectos 
socioeconômicos que envolvem a 
população preta e parda no País

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
Mesmo a plataforma sendo um retrato 
fidedigno de todos os óbitos registrados 
pelos Cartórios de Registro Civil do País, 
os prazos legais para a realização do regis-
tro e para seu posterior envio à Central de 
Informações do Registro Civil (CRC Nacio-
nal), regulamentada pelo Provimento nº 
46 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
base de dados do Portal da Transparência, 
podem fazer com que os números sejam 
ainda maiores. 

Isto porque a Lei Federal 6.015/73 prevê 
um prazo para registro de até 24 horas do 
falecimento, podendo ser expandido para 
até 15 dias em alguns casos. Na pande-
mia, alguns estados abriram a possibilida-
de um prazo ainda maior, chegando a até 
60 dias. A Lei 6.015/73 prevê um prazo de 
até cinco dias para a lavratura do registro 
de óbito, enquanto a norma do CNJ prevê 
que os cartórios devam enviar seus regis-
tros à Central Nacional em até oito dias 
após a efetuação do óbito.

Para o presidente da Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil), Arion Toledo Cavalheiro Jú-
nior, o Portal da Transparência é interes-
sante para que a população saiba aquilo 
que está sendo registrado no momento 
no Brasil. 

“Mostra a nossa importância junto à 
comunidade, mostra a nossa credibilida-
de, pois olham o portal e confiam naqui-
lo que está sendo publicado. Acho que a 
população tem acompanhado os números 
de morte e de infecções pelo coronavírus 
e acaba comparando os nossos dados 
também. Acho que os nossos números 
ganham muita credibilidade, porque os 
Cartórios de Registro Civil sempre deram 
muita credibilidade”, indica o presidente 
da Arpen-Brasil. 

Ainda de acordo com ele, o Portal da 
Transparência tem sido aperfeiçoado coti-
dianamente e pode trazer mais novidades 
dependendo da demanda da população. 

“Nós vamos adequando com as solicita-
ções da própria comunidade e com outras 
informações que temos. A gente pode fa-
zer um Portal bem interessante para que 
as pessoas como um todo acabem se in-
formando pelos nossos números. É mais 

um Portal de confiança, de estatística com 
os números oficiais do Brasil”, comple-
menta o presidente da Arpen-Brasil. 

Segundo o vice-presidente da Arpen-
-Brasil, Luis Carlos Vendramin Júnior, o 
Portal da Transparência do Registro Civil 
tem se mostrado um importante instru-
mento de informações à sociedade e ao 
Poder Público. 

“O Portal da Transparência do Registro 
Civil se mostrou um importante instru-
mento de informações à sociedade e ao 
Poder Público, gerando o interesse de 
outras áreas em mapear o impacto da 
pandemia em sua especialidade”, conclui 
Vendramin.
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ENTRE 16 DE MARÇO E 6 DE AGOSTO DESTE ANO, 
O PAÍS REGISTROU UM AUMENTO DE 6,9% NO TOTAL 
GERAL DE MORTES EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO

Causa da morte (População geral) 2019 2020 %

Causas naturais (geral) 474.287 507.097 6,90%

Insuficiência respiratória 34.451 30.201 -12,30%

Cardiovasculares inespecíficas 28.896 35.146 21,60%

Covid 19 0 88.298

Fonte: Portal da Transparência 

ENTRE 16 DE MARÇO E 6 DE AGOSTO DESTE ANO, HOUVE UM 
ACRÉSCIMO DE 25%, EM TODO O PAÍS, NAS MORTES POR CAUSAS 
NATURAIS ENTRE PRETOS E PARDOS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019

Causa da morte (Pretos e pardos) 2019 2020 %

Causas naturais (geral) 152.522 191.029 25%

Insuficiência respiratória 10.602 10.824 2,00%

Cardiovasculares inespecíficas 9.470 13.248 39,89%

Covid 19 0 39.172

Fonte: Portal da Transparência 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
Considerando-se apenas as doenças res-
piratórias disponíveis no Portal – COVID, 
Insuficiência Respiratória, Pneumonia, 
Septicemia e Síndrome Respiratória Grave 
(SRAG) – registrou-se queda de -0,3% no 
número de óbitos no período de 16 de 
março a 30 de junho de 2020 em relação 
a 2019 no Paraná. Dessa vez, a população 
mais atingida foi a amarela, representando 
um aumento de 17,1% de óbitos por es-
tes tipos de doença, seguidos dos pardos, 
que tiveram aumento de 9,6%. Já o cresci-
mento de óbitos por estas doenças entre 
os pretos ficou em 4,8%. Os brancos regis-
traram uma queda de -5,4% e os indígenas 
de -45,5%. Já no País, nesse mesmo perí-
odo, o total de mortes teve um aumento 
de 34,5%, com os pardos e pretos sendo 
os mais atingidos: a população parda viu 
crescer 72,8% os óbitos por doenças res-
piratórias, enquanto os pretos registraram 
aumento de 70,2%. O crescimento de óbi-
tos entre os brancos ficou em 24,5%. Os 
índios registraram aumento de 45,5% e os 
amarelos de 40,4%. 

DOENÇAS CARDÍACAS
Os dados de óbitos por doenças cardíacas 
disponíveis no Portal – AVC, Infarto, De-
mais Doenças Cardiológicas (que corres-
pondem à morte súbita, parada cardiorres-
piratória e choque cardiogênico) – também 
registraram uma queda no mesmo período 
analisado: -1,2%. Nos falecimentos por 
estas doenças, as populações que nova-
mente registraram maior aumento foram 
os pretos (19,2%) e os pardos (7,6%). Já 
as populações branca, amarela e indígena 
registraram diminuição no período: -4,1%, 
-3,3% e -42,9%, respectivamente. Os nú-
meros nacionais representam, no total, 
um pequeno aumento no mesmo período 
analisado: 0,7%. O aumento de óbitos está 
presente entre os pretos 13,7%, pardos 
8,4% e indígenas 2,2%. A população bran-
ca (-0,5%) e a população amarela (-0,3%) 
tiveram queda em seus índices. 

PRAZOS DO REGISTRO
Mesmo a plataforma sendo um retrato 
fidedigno de todos os óbitos registrados 
pelos Cartórios de Registro Civil do País, os 

prazos legais para a realização do registro 
e para seu posterior envio à Central de In-
formações do Registro Civil (CRC Nacional), 
regulamentada pelo Provimento nº 46 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), base de 
dados do Portal da Transparência, podem 
fazer com que os números sejam ainda 
maiores. 

Isto por que a Lei Federal 6.015/73 prevê 
um prazo para registro de até 24 horas do 

falecimento, podendo ser expandido para 
até 15 dias em alguns casos. Na pande-
mia, alguns Estados abriram a possibilidade 
um prazo ainda maior, chegando a até 60 
dias. A Lei 6.015/73 prevê um prazo de até 
cinco dias para a lavratura do registro de 
óbito, enquanto a norma do CNJ prevê que 
os cartórios devam enviar seus registros à 
Central Nacional em até oito dias após a 
efetuação do óbito.
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No Paraná já é possível 
solicitar certidões online pelo site 
www.e-certidões.com.br 

Solicite pela internet 
e receba em sua casa

Nascimento . Casamento . Óbito


