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No mês de novembro, o Registro Civil brasileiro terá a oportunidade de se reunir 
novamente naquele que é considerado o maior evento da atividade, o Congresso 
Nacional do Registro Civil - Conarci 2020. Após meses sem eventos presenciais 
devido à pandemia do novo coronavírus, a Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) realizará em Brasília o Congresso no formato 
híbrido – presencial e online.

A novidade oferece a oportunidade de participação a um maior número de 
registradores civis, uma vez que aqueles que são considerados grupo de risco ou 
que, por questões financeiras ou outras questões, não podem estar presentes fi-
sicamente, podem acompanhar os debates no conforto de seu lar ou no próprio 
cartório, na companhia de seus colaboradores.

A edição de 2020 trará nomes que são referência para a atividade para debater 
temas atuais de grande relevância para o Registro Civil. Um deles é a nova Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). Em vigor desde setembro, o texto que estabelece 
regras para o tratamento e armazenamento de dados pessoais terá grande im-
pacto sobre a atividade registral, por essa razão, quanto mais aprofundado for o 
conhecimento no tema, mais resguardado estará o registrador civil.

A Agenda 2030 também será outro ponto de discussão durante o Conarci 2020. 
Isso porque o trabalho dos cartórios brasileiros será de extrema importância para 
auxiliar o País a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (ONU). Os objetivos são um apelo global para erradicar a pobreza, proteger 
o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam 
desfrutar de paz e de prosperidade. 

E por fim, trazemos, nesta edição, uma homenagem à equipe administrativa e 
jurídica do Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen/PR) formada pelas meninas do Instituto, como são 
conhecidas internamente, e pelo recém-chegado advo-
gado Rafael Canela, assessor jurídico da entidade. A eles, 
deixo nosso agradecimento pela dedicação e carinho com 
o Registro Civil. É essa equipe que faz a diferença no dia a 
dia do Instituto.

Boa leitura!

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR

EDITORIAL
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Conarci 2020 celebra importantes 
mudanças para o Registro Civil

“A novidade oferece a oportunidade de participação a um maior 
número de registradores civis, uma vez que aqueles que são 

considerados grupo de risco ou que, por questões financeiras ou 
outras questões, não podem estar presentes fisicamente, podem 

acompanhar os debates no conforto de seu lar ou no próprio 
cartório, na companhia de seus colaboradores”
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O Instituto do Registro Civil das Pessoas Natu-
rais do Estado do Paraná (Irpen/PR) realizou, 
no dia 1º de outubro, uma live para tratar so-
bre assuntos relacionados ao Registro Civil. O 
tema abordado no encontro foi “Casamento 
e União Estável: distinções e semelhanças na 
atualidade à luz da doutrina e jurisprudência”. 
O evento online foi transmitido pelos perfis do 
Instagram e do Youtube do Irpen.

No início dos trabalhos, a presidente do 
Irpen, Elizabete Regina Vedovatto, saudou 
os convidados e ressaltou a importância do 
encontro. “O conhecimento dos nossos par-
ticipantes é muito importante para transmitir 
aos colegas que nos assistem. Esse formato 
disponibilizado, hoje, acaba alcançando regis-
tradores de qualquer cidade do Paraná e do 
Brasil, por isso, é uma alegria imensa ter essa 
live com pessoas tão experientes na área do 
Registro Civil”.

Na sequência, o doutor em Direito Civil 
pela Universidade de São Paulo (USP) e diretor 
da Arpen-Brasil, Christiano Cassettari, apre-
sentou contexto histórico do surgimento da 
união estável que, segundo ele, “surgiu para 

INSTITUCIONAL

EVENTO ONLINE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 
DE DIRETORES DA ARPEN-BRASIL E DO IBDFAM

Irpen promove live sobre diferenças e 
semelhanças entre casamento e união estável

união estável algo que ela não tem, que é a 
formalização”.

Cassettari levantou, ainda, questionamen-
tos a respeito da união estável com jovens 
menores de 16 anos e a falta de jurispru-
dência em relação ao assunto. Outro ponto 
abordado pelo palestrante foi a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou 
inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil, 
que trata da sucessão do companheiro.

Dando continuidade à discussão, Rodrigo 
Toscano de Brito, doutor e mestre em Direito 
Civil pela PUC-SP e membro da diretoria na-
cional do Instituto Brasileiro de Direito de Fa-
mília (IBDFAM), destacou pontos para compor 
a problemática do tema abordado. Para ele, 
“há uma tendência em tentar fazer uma seg-
mentação dos pensamentos jurídicos em tor-
no da temática da distinção entre casamento 
e união estável”.

O acadêmico reforça o fato de não haver 
estabilização legislativa e doutrinária em re-
lação ao ato feito em tabelionato. “Quando 
se busca na jurisprudência, onde seria possí-
vel encontrar um panorama mais apropriado 

“A própria jurisprudência 
acaba diversificando muito, 
então, a união estável acaba 

funcionando como uma 
sanfona, ora próxima do 
casamento, ora distante” 

Rodrigo Toscano de Brito,
 doutor e mestre em 

Direito Civil e membro da 
Diretoria nacional do IBDFAM

desestimular os relacionamentos longevos”. 
Para o registrador, ao longo dos anos, a união 
estável foi sendo deturpada. “A luta doutri-
nária foi no sentido de que seria necessário 
estender todos os efeitos do casamento para 
a união estável, assim, acabou ficando sem 
rumo, porque a união estável não foi criada 
para isso. As pessoas começaram a cobrar da 
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Rodrigo Toscano de Brito, membro do IBDFAM, e Christiano Cassettari, diretor da Arpen-Brasil, debateram o tema com a presidente e 
com o assessor jurídico do Irpen/PR, Elizabete Vedovatto e Rafael Canela

de segurança, a própria jurisprudência acaba 
diversificando muito, então, a união estável 
acaba funcionando como uma sanfona, ora 
próxima do casamento, ora distante”.

Para Brito, a instabilidade que a união 
estável tem passado nos últimos anos está 
relacionada ao marco trazido pela Consti-
tuição de 1988, que elencou quais eram as 
hipóteses de família no Brasil. “A Constitui-
ção trouxe essas hipóteses de família, nós 
começamos a debater esse assunto, cami-
nhamos com esse assunto para uma análi-
se civil constitucional e quem se debruçou 
sobre esse tema, tratando à luz do Direito 
Civil constitucional, concluiu que a família 
brasileira não era eminentemente apenas ba-
seada no casamento, surgindo, assim, outras 
alternativas, como a união estável”.

Para assistir ao debate na íntegra, basta 
acessar o Instagram ou o YouTube do Irpen.

“O conhecimento dos 
nossos participantes é muito 

importante para transmitir aos 
colegas que nos assistem. Esse 
formato disponibilizado, hoje, 

acaba alcançando registradores 
de qualquer cidade do Paraná 

e do Brasil, por isso, é uma 
alegria imensa ter essa live com 
pessoas tão experientes na área 

do Registro Civil.” 

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

“A luta doutrinária foi no 
sentido de que seria necessário 

estender todos os efeitos do 
casamento para a união estável, 

assim, acabou ficando sem 
rumo, porque a união estável 
não foi criada para isso. As 

pessoas começaram a cobrar da 
união estável algo que ela não 

tem, que é a formalização.” 

Christiano Cassettari, 
diretor da Arpen-Brasil
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ções do registrador civil são de três naturezas: 
primeiro, em relação à abrangência da lei; se-
gundo, em relação à operacionalização da lei 
no dia a dia; e, terceiro, a maior de todas, é a 
responsabilização”.

“De todas as especialidades, a do registro 
civil talvez seja aquela que trabalha com os 
dados mais sensíveis – porque os dados de 
todas as pessoas estão no registro civil – e, 
paralelamente, é a especialidade que mais so-
fre com falta de estrutura em razão da má re-
muneração. É uma situação que deve ser pon-
tuada, porque, sendo a estrutura precária ou 
não, todos os registradores estão obrigados 

INSTITUCIONAL

LEI QUE ENTROU EM VIGOR NO DIA 18 DE SETEMBRO PROTEGE BASE DE 
DADOS DOS REGISTRADORES CIVIS EM RELAÇÃO A COMPARTILHAMENTOS

Live do Irpen debate perspectivas 
da nova LGPD para o Registro Civil

a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados”, 
complementou o oficial de Registro Civil.

Com o intuito de apresentar um panorama 
geral a respeito de como a Central de Informa-
ções do Registro Civil (CRC) está se adaptando 
para a preservação dos dados enviados pelos 
Cartórios de Registro Civil, o supervisor de su-
porte da plataforma, Humberto Briones, refor-
çou a importância da segurança dos dados. 

“A segurança de todos os dados armazena-
dos na CRC é muito importante, por isso, es-
tamos desde 2015 fazendo, constantemente, 
ajustes, antes mesmo da existência da LGPD”, 
salientou. “Um dos pré-requisitos para manter 
as informações seguras é garantir a atualiza-
ção da tecnologia que é utilizada no desen-
volvimento e na construção da Central. De 
maneira geral, para atender os critérios da 
LGDP, muitas coisas já foram atualizadas”, 
concluiu Briones.

“De todas as especialidades, 
a do registro civil talvez seja 

aquela que trabalha com 
os dados mais sensíveis – 
porque os dados de todas 

as pessoas estão no registro 
civil – e, paralelamente, é a 

especialidade que mais sofre 
com falta de estrutura em razão 

da má remuneração” 

Bruno Azzolin Medeiros, oficial de 
Registro Civil em Bandeirantes (PR)

“Os registros públicos têm uma 
lei específica que salvaguarda 

a atividade de todos os 
registradores e que opera em 

relação aos direitos dos usuários” 

Pedro Giamberardino, 
advogado

“Um dos pré-requisitos para 
manter as informações seguras 

é garantir a atualização da 
tecnologia que é utilizada 
no desenvolvimento e na 
construção da Central. De 

maneira geral, para atender os 
critérios da LGDP, muitas coisas 

já foram atualizadas.” 

Humberto Briones, supervisor 
de suporte da CRC Nacional

O Instituto do Registro Civil das Pessoas Natu-
rais do Estado do Paraná (Irpen) realizou, no 
dia 25 de setembro, live para debater sobre 
“A nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): 
perspectivas para o Registro Civil”. A mediação 
do debate foi feita pelo assessor jurídico do Ir-
pen Rafael Vano Canela. O encontro foi trans-
mitido nas mídias sociais do Irpen/PR e está dis-
ponível no Instagram e no canal do YouTube.

Iniciando os trabalhos, o assessor jurídico 
destacou que a nova Lei Geral de Proteção 
de Dados vem para trazer “mais direitos aos 
titulares em relação à privacidade de seus da-
dos, ao passo que os oficiais de registros civis 
conferem publicidade aos atos. Portanto, é 
com essa aparente incongruência que vamos 
introduzir o tema nos trabalhos de hoje”.

Dando continuidade, o advogado do Irpen 
Pedro Giamberardino comentou a impor-
tância de mostrar e levar ao debate a forma 
como é problematizada a LGPD em relação à 
atividade do Registro Civil. “A lei entrou em 
vigor e, de alguma forma, ela protege a base 
de dados dos registradores civis em relação 
a compartilhamentos de dados que são des-
proporcionais. Os registros públicos têm uma 
lei específica que salvaguarda a atividade de 
todos os registradores e que opera em relação 
aos direitos dos usuários”.

Na ocasião, o oficial de Registro Civil de 
Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e 
Pessoas Jurídicas de Bandeirantes (PR) Bruno 
Azzolin Medeiros destacou as preocupações 
por parte dos registradores civis em relação 
à nova lei. “Creio que as maiores preocupa-

Live foi mediada pelo assessor jurídico do Irpen/PR Rafael Canela e contou com a pre-
sença do oficial de registros de Bandeirantes (PR) Bruno Azzolin Medeiros, do advogado 
Pedro Giamberardino e do supervisor de suporte da CRC Nacional, Humberto Briones
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Corregedoria-Geral da Justiça 
Instrução Normativa nº 27/2020 - CGJ 

O Desembargador José Augusto Gomes Ani-
ceto, corregedor-geral da Justiça do Estado 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

CONSIDERANDO a previsão do Provimento 
nº 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça 
que regulamenta o procedimento de alte-
ração de prenome e/ou gênero de pessoas 
transgêneros; 

CONSIDERANDO a omissão quanto ao pra-
zo de emissão das certidões atualizadas de 
nascimento e casamento elencadas nos inci-

TEXTO DISPÕE SOBRE PRAZOS DE ALTERAÇÃO EM CERTIDÕES 
DE NASCIMENTO E CASAMENTO DE TRANSGÊNEROS

O Funarpen, com apoio do Instituto do Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais do Estado do 
Paraná (Irpen/PR) e do corregedor-geral de 
Justiça do Paraná, desembargador José Au-
gusto Gomes Aniceto, pagará, dentro de sua 
viabilidade econômica e até que projeto de 
Lei seja aprovado pelo Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça e encaminhado à Assembleia 
Legislativa do Paraná (ALEP), um auxílio que 
visa garantir que mais de duzentos registros 
civis paranaenses tenham condições de dar 
continuidade na prestação de seus serviços.

A solução é emergencial e deve aplacar os 
efeitos da pandemia nas serventias deficitárias 
do Estado. Conforme informações prestadas 
pelo Funarpen, atualmente, mais da metade 
dos registros civis existentes no Estado do Pa-
raná não conseguem obter rendimento supe-
rior a mil e quinhentos reais.

Considerando que é o agente delegado 
quem suporta as despesas de funcionamento 

LEGISLAÇÃO

INSTITUCIONAL

SOLUÇÃO É EMERGENCIAL E DEVE APLACAR OS 
EFEITOS DA PANDEMIA NAS SERVENTIAS DEFICITÁRIAS

Irpen auxiliará cartórios deficitários 
do Paraná a não fechar as portas

da Serventia (luz, água, aluguel, materiais e 
sistemas de informática, papel de seguran-
ça, despesas trabalhistas e tributárias, entre 

CGJ/PR publica Instrução 
Normativa nº 27/2020

sos I e II do § 6º do art. 4º do Provimento nº 
73/2018, para instrução do pedido de altera-
ção de prenome e/ou gênero;

CONSIDERANDO que a certidão de nasci-
mento ou casamento atualizada visa compro-
var o estado civil da pessoa transgênero no 
momento do requerimento da alteração de 
prenome e/ou gênero na Serventia de Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais;

CONSIDERANDO, por fim, a consulta 
e as decisões contidas no SEI 0065497-
84.2020.8.16.6000, resolve baixar a presente 

Instrução Normativa, para estabelecer 
que as certidões de nascimento e casamen-

to atualizadas previstas nos incisos I e II do § 
6º do art. 4º do Provimento nº 73/2018, que 
instruem o pedido de alteração de prenome 
e/ou gênero de pessoas transgêneros, sejam 
emitidas no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias anteriores à data do requerimento de al-
teração de prenome e/ou gênero no Serviço 
de Registro Civil das Pessoas Naturais. 

A presente Instrução Normativa entrará em 
vigor na data de sua publicação. Publique-se 
e cumpra-se. 

Curitiba, 29 de setembro de 2020.

Des. José Aniceto 
Corregedor-Geral da Justiça

outros), caso a renda mínima não fosse im-
plementada, o funcionamento das serventias 
deficitárias seria comprometido.
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LEGISLAÇÃO

NOVA LEI TROUXE ALGUNS 
VETOS EM RELAÇÃO AO 

PROJETO APROVADO 
NO CONGRESSO NACIONAL

Lei que simplifica assinatura digital 
em documento público é sancionada

Para ampliar o acesso a serviços públicos digi-
tais, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a 
Lei 14.063, de 2020, que tem como objetivo 
desburocratizar e facilitar o uso de documen-
tos assinados digitalmente. 

A iniciativa, publicada no dia 24 de setem-
bro no Diário Oficial da União (DOU), teve 
origem na Medida Provisória 983/2020 apro-
vada no início de setembro pelo Senado na 
forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 
32/2020. A lei determina que todos os siste-
mas que utilizem assinaturas eletrônicas se 
adaptem às regras do projeto até 1º de julho 
de 2021.

A aplicação de tecnologias digitais por 
meio do uso de assinaturas eletrônicas e da 
digitalização de registros e documentos sim-
plifica, dá agilidade e evita contato presencial 
em diversas transações.

A Lei também garantirá segurança jurídica 
necessária nos documentos que servem de 
suporte a outros documentos e transações na 
prestação de serviços, inclusive quando relati-
vos a atos médicos e de demais profissionais 
de saúde, incluindo receituários de medica-
mentos sujeitos a controle especial e os ates-

tados médicos em meio eletrônico, previstos 
em ato do Ministério da Saúde.

Contudo, com o objetivo de adequar o 
projeto à constitucionalidade, bem como ao 
interesse público, o presidente da República, 
após manifestação técnica dos ministérios 
competentes, decidiu vetar alguns dispositi-
vos do projeto. 

Em que pese a boa intenção do legislador, 
um dos vetos alcançou a exigência de certifi-
cado digital em qualquer situação que inclua 
“sigilo constitucional, legal ou fiscal”, o que 
inviabilizava inúmeras iniciativas da adminis-
tração pública. Por exemplo, não seria possí-
vel fazer a requisição de algum benefício as-
sistencial sem o certificado digital, porque, ao 
realizar a solicitação, seria necessário fornecer 
informações referentes à situação econômica 
do requerente, dado indiscutivelmente sigilo-
so. Já ao realizar o simples ato de apresentar 
a declaração de Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica, documento repleto de informações com 
limitação de acesso, todos os contribuintes 
estariam obrigados a ter certificado digital ou 
a apresentar a declaração fisicamente.

Outro ponto de destaque de veto presiden-

cial foi sobre a transferência de propriedade de 
veículos automotores. O interesse público, pois 
poderia inviabilizar a transferência de veículos 
pela via eletrônica, tendo em vista que, dos 
100 milhões de veículos, apenas 4,9 milhões 
possuem certificados da Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) emitidos.

Diante desse cenário, sancionar o referido 
artigo iria manter o contexto de uso de assi-
naturas físicas com firma reconhecida em car-
tório e impediria a simplificação burocrática, 
a redução de custo financeiro e a economia 
do tempo gasto por empresas e pelo cidadão 
na realização de uma transação de grande im-
portância à economia do país.

Por fim, cabe destacar que o Veto Presiden-
cial não representa um ato de confronto do 
Poder Executivo ao Poder Legislativo. Caso o 
Presidente da República considere um pro-
jeto, no todo ou em parte, inconstitucional, 
deverá aplicar o veto jurídico. Por outro lado, 
caso o Presidente da República considere a 
proposta, ou parte dela, contrária ao interesse 
público, poderá aplicar o veto político. Entre-
tanto, a decisão final sobre esses vetos cabe 
ao Parlamento.
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1) REGRAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE PARTICULARES E 
ENTES PÚBLICOS:

l Possibilita requerimentos administrativos com comprovação 
de autoria por meios eletrônicos mais simplificados do que a 
certificação digital nos termos da ICP-Brasil.

l As assinaturas eletrônicas para a hipótese ficam divididas em:
 “simples”, algo como login e senha;
 “avançada”, algo como dupla verificação; e
 “qualificada”, com certificado da ICP-Brasil.

l O titular de cada Poder em cada ente federativo definirá o 
nível mínimo de assinatura eletrônica permitido para o ato 
conforme o nível de segurança que parece necessário, ou 
seja, trata-se de norma para a administração pública de todos 
os entes federados e não apenas para a União.

l Foram garantidos níveis mínimos para determinados atos. Por 
exemplo, transmissão de propriedade de imóvel ou assinatura 
de ato normativo relevante terá, como hoje, de ser assinado 
com certificado digital.

2) REGRAS NA COMUNICAÇÃO EM QUESTÕES DE SAÚDE:
l Autoriza receitas e atestados médicos em meio eletrônico, 

desde que atendidos requisitos mínimos de segurança

Confira os principais pontos do Projeto de Lei 
de Conversão da Medida Provisória nº 983/2020:

l Atestados e receitas de medicamentos controlados estarão 
sujeitos a certificação digital, exceto as hipóteses de menor 
risco, nas quais ato do Ministro de Estado da Saúde poderá 
estabelecer o uso de assinatura avançada.

3) ATOS DURANTE A PANDEMIA
l Atos durante a pandemia poderão adotar regras mais bran-

das de confirmação da autoria se for necessário para permitir 
que sejam executados sem contato presencial.

4) SISTEMAS DE ENTES PÚBLICOS
l Fica autorizada a emissão de certificados da ICP-Brasil por 

meios não presenciais, como por exemplo, a partir de video-
conferência com meios de se aferir a identidade.

5) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
l Fica estabelecido em lei que os sistemas de informação de-

senvolvidos exclusivamente por entes públicos são regidos 
por licença de código aberto, permitida a sua utilização, có-
pia, alteração e distribuição sem restrições por todos os de-
mais entes públicos de todos os Poderes e entes federados. 
Tal medida facilitará a adoção de sistemas de processo admi-
nistrativo eletrônico de melhor qualidade e com condições de 
terem desenvolvimento constante.
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“Meu trabalho é trabalhar 
para o Registro Civil, acredito 
que em qualquer momento 
seja indispensável o respeito 
e o zelo pela reputação do 

Irpen, é assim que minha vida 
profissional se estabelece”

Bianca Kulapski, 
pedagoga de formação e especialista 

em Direito Notarial e Registral, 
colaboradora do Irpen desde 2001

ESPECIAL

IRPEN/PR PRESTA HOMENAGEM A COLABORADORES QUE REALIZAM 
O TRABALHO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DA ENTIDADE

Nos bastidores: Irpen apresenta 
equipe que faz o Instituto acontecer

Equipe administrativa do Irpen, da dir. para a esq. Halana Piantavini, Taciane Kuhn de 
Azevedo e Bianca Kulapski

Como qualquer outra organização, o Instituto 
do Registro Civil das Pessoas Naturais do Esta-
do do Paraná (Irpen/PR) também possui uma 
diretoria para manter um bom fluxo interno 
e garantir consenso nas tomadas de decisões 
sobre os assuntos de interesse da classe. Mas 
tão importante quanto uma diretoria, é a exis-
tência de uma equipe de trabalho que ajuda 
na secretaria, no financeiro, na administração, 
na organização e na criação de eventos, na 
comunicação interna com associados, e que, 
em geral, faz uma empresa acontecer.

A administração do Irpen possui uma 
equipe composta por pessoas dedicadas e 
eficientes, sendo digna de ser reconhecida 
pelo Instituto e apresentada para o restante 
dos associados do Estado.

Desde 2001 o Instituto do Registro Civil 
paranaense conta com a ajuda de Bianca 
Kulapski, o braço direito do administrativo. 
Pedagoga de formação, especialista em Di-
reito Notarial e Registral e mãe de uma filha, 
Bianca relata que começou a compor a equi-
pe quando o Irpen ainda abrangia Títulos e 
Documentos e Pessoas Jurídicas, além de já 
Instituto de Registro Civil. “Entrei no Irpen 
para trabalhar no projeto de natureza de Tí-
tulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, tra-
tava-se do Registro de Alienação Fiduciária 
de Veículos Automóveis, então eu cuidava 

especificamente da logística dos contratos 
aos pagamentos”, relata. 

Como todos os registradores de títulos e 
documentos eram registradores civis, desde 
o começo passou a ter contato com a classe, 
se familiarizando aos poucos com o mundo 
que envolve o Registro Civil. “Desde o início 
das minhas funções fui convocada para via-
gens, seja na organização de seminários ou 
eventos em que o Registro Civil era inserido”, 
conta. “Nesse trabalho conhecemos pesso-
almente personalidades diferentes e o que 
mais marca para mim é justamente isso, o 
experimento que temos nas relações”.

Para Bianca, mesmo com o trabalho ro-
tineiro, se dedicar ao Registro Civil signi-
fica sempre se deparar com ideias novas e 
demandas diferentes para executar. “Meu 
trabalho é trabalhar para o Registro Civil, 
acredito que em qualquer momento seja 
indispensável o respeito e o zelo pela repu-
tação do Irpen, é assim que minha vida pro-
fissional se estabelece”, conclui. 

A exemplo de Bianca, que tanto doou 
para o Irpen ao longo de quase 20 anos, ou-
tras pessoas também colaboram para manter 
a organização do Instituto.

Desde 2017 a administradora Halana 
Piantavini de Souza Dalmonech dedica sua 
vida profissional aos trabalhos diários do Ir-

pen. Tendo conhecido o Instituto por meio 
de processo seletivo da empresa RH Brasil, a 
colaboradora conta que durante o processo 
de adaptação, o aprendizado foi um ponto 
constante na trajetória. “Todo o processo de 
adaptação e trabalho no Irpen é de constan-
te aprendizado, experiência e crescimento 
profissional”. 

O trabalho diário no Irpen envolve tarefas 
rotineiras na parte administrativa e financei-
ra, como: prestação de contas, relatórios de 
despesas/receitas, organização de eventos e 
seminários, porém, para a colaboradora o 
que mais agrega valor na função é o traba-
lho em equipe. “O trabalho em equipe é um 
fator essencial para conseguirmos trabalhar 
juntos com mais qualidade e eficiência, tanto 
nos projetos mais simples aos mais comple-
xos. Sempre ajudamos uns aos outros, mes-
mo nos pequenos detalhes, para alcançar-
mos o melhor resultado”, afirma.
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“O trabalho em equipe é um 
fator essencial para conseguirmos 

trabalhar juntos com mais 
qualidade e eficiência, tanto nos 
projetos mais simples aos mais 

complexos. Sempre ajudamos uns 
aos outros, mesmo nos pequenos 

detalhes, para alcançarmos o 
melhor resultado”

Halana Piantavini de Souza Dalmonech, 
administradora e colaboradora 

do Irpen desde 2017

“A dedicação que tenho 
com a minha família procuro 
manter no Irpen, pois além 
de profissionais dedicados à 

causa de servir à comunidade 
e aos colaboradores, sinto-me 
acolhida como por uma família 

no Irpen”

Taciane Kuhn de Azevedo, 
graduanda em Gestão Ambiental, 

é colaboradora do Irpen desde 2018

“O serviço notarial e 
de registro demanda 

absoluta especialização e 
comprometimento, pois os 

deveres dos oficiais são muitos, 
ao passo que os direitos nem 

sempre são abarcados de 
maneira justa”

Rafael Canela, assessor 
jurídico do Irpen desde 2020

Fechando o trio, conhecido como “As 
Meninas do Irpen”, temos Taciane Kuhn de 
Azevedo, mãe de dois filhos e graduanda em 
Gestão Ambiental. Começou sua jornada no 
Instituto um ano depois de Halana, em 2018, 
também por meio de processo seletivo. Desde 
que entrou no Instituto colabora na realização 
de atividades administrativas e no auxílio de 
organização de eventos.

Assim como as colegas, Taciane é um 
exemplo de dedicação e organização na fun-
ção que desempenha. “A dedicação que te-
nho com a minha família procuro manter no 
Irpen, pois além de profissionais dedicados à 
causa de servir a comunidade e aos colabora-
dores, sinto-me acolhida como em uma famí-
lia no Irpen”, conta.

Para “Taci”, como é carinhosamente cha-
mada pelos colegas, os funcionários costu-
mam ser sempre estimulados “a ir além, com 
um olhar humano, sem perder o senso de 
responsabilidade e foco no resultado”. “Sou 
grata pela oportunidade de participar dessa 
equipe. Pude realmente vivenciar o espírito de 
equipe, no qual somamos as forças como um 
verdadeiro time em prol de um objetivo maior 
que é atender o Registro Civil”, complementa.

NOVO MEMBRO
Em 2020, o Irpen recebeu o mais novo mem-
bro da equipe, integrado para exercer o pa-
pel de assessor jurídico. Rafael Vano Canela é 
formado em Direito pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) e advogado. Seu primeiro 
contato com o Registro Civil foi durante a 
graduação, quando fez estágio em cartório. 
Conheceu o Irpen pelas mídias sociais e por 
sua própria experiência anterior.

Atual responsável por mediar as lives do 
Instituto, para Rafael, o processo de começar 
a trabalhar na entidade foi “um desafio”. “O 
serviço notarial e de registro demanda abso-
luta especialização e comprometimento, pois 
os deveres dos oficiais são muitos, ao passo 
que os direitos nem sempre são abarcados de 
maneira justa”, explica. 

Tendo conquistado a confiança da Direto-
ria, o assessor demonstra profundo interesse 
no aprendizado nos assuntos do ramo, tendo 
disposição em participar de projetos impor-
tantes para o Registro Civil, como o que re-
sultou na aprovação da linha de crédito, pela 
Fomento Paraná, em socorro às pequenas ser-
ventias – momento que é considerado o mais 
marcante desde a sua chegada.

Para o advogado, o Irpen representa “a 
união de diversas pessoas em prol de um ob-
jetivo comum: trazer dignidade e manter o Re-
gistro Civil de Pessoas Naturais desempenhan-
do um papel de excelência na sociedade”.

O trabalho impecável e de alta qualidade 
que é desempenhado pela equipe apresen-
tada resulta em um Instituto forte, ativo, or-
ganizado, equilibrado e respeitável perante 
a sociedade e demais órgãos públicos. Cada 
indivíduo representa uma peça essencial para 
garantir o funcionamento do Irpen, o qual 
não existiria sem o trabalho feito diariamente 
pelos membros dessa equipe, que hoje dedica 
a vida para colaborar com o Registro Civil no 
Paraná.

O Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná é referência es-
tadual no que tange aos assuntos de Registro 
Civil, porém não teria alcançado tal nível sem 
o apoio e dedicação diários de colaboradores 
como Bianca, Halana, Taciane e Rafael. É por 
meio dessas palavras que o Irpen presta sua 
mais profunda homenagem e agradece os 
trabalhos prestados pela equipe administrati-
va e jurídica.
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CAPA

MAIOR EVENTO DO REGISTRO CIVIL BRASILEIRO SERÁ REALIZADO NOS FORMATOS 
ONLINE E PRESENCIAL EM BRASÍLIA, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO

Conarci 2020 abordará o Registro Civil 
e o Ofício da Cidadania como 
protagonistas de um novo tempo

O Congresso Nacional do Registro Civil 
(Conarci) 2020, realizado pela Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Na-
turais (Arpen-Brasil), acontecerá nos dias 20 
e 21 de novembro, em Brasília, no Distrito 
Federal, e terá como tema: “Registro Civil e 
o Ofício da Cidadania como protagonistas de 
um novo tempo”. Registradores civis, cola-
boradores, estudantes e o público em geral, 
que quiserem se inteirar sobre os principais 
assuntos do Registro Civil nacional também 
poderão acompanhar, pelo computador, as 
discussões que serão transmitidas de forma 
online para todo o País.

Para o secretário nacional da Arpen-Brasil 

e presidente da Associação dos Registrado-
res de Pessoas Naturais do Estado de São 
Paulo (Arpen/SP), Gustavo Renato Fiscarelli, 
o Conarci irá debater os temas mais relevan-
tes ao futuro da atividade, sendo a ocasião 
perfeita para os registradores civis de todo 
o Brasil se confraternizarem e trocarem ex-
periências. 

Ainda de acordo com ele, a realização do 
Congresso de forma online e também pre-
sencial, é ideal para que o público possa 
acompanhar as discussões do evento duran-
te a pandemia do novo coronavírus. 

“O estado de emergência sanitária pelo 
qual passamos exige o distanciamento so-

cial como medida profilática à propagação 
da doença, e esse modelo híbrido busca jus-
tamente o bem-estar e o resguardo da saú-
de de nossos registradores. Por outro lado, 
a tradição do debate e da informação deve 
ser mantida. Por isso, o modelo apresentado 
proporcionará que o registrador civil acom-
panhe toda a programação do evento no 
conforto e segurança de seu lar, a partir da 
transmissão online das palestras”, afirma o 
secretário nacional da Arpen-Brasil. 

Assim como Fiscarelli, o presidente da Ar-
pen-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
acredita que o modelo adotado fará grande 
sucesso entre os registradores civis e aqueles 
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A presidente do Irpen/PR, Elizabete 
Regina Vedovatto, acredita que o 
Registro Civil está no rumo das novas 
tecnologias em um país com diferentes 
culturas e pouco “uniforme” em termos 
de igualdade social

Presidente da Arpen-Brasil, Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior acredita que 
o modelo híbrido adotado durante o 
Congresso fará grande sucesso entre os 
registradores civis

Segundo o presidente do Colégio Permanen-
te de Corregedores Gerais, desembargador 
Fernando Tourinho, convidado a palestrar no 
Conarci, o evento é essencial pela constante 
necessidade de os registradores civis de pes-
soas naturais se manterem atualizados

O Congresso,além de 
proporcionar aos colegas 

atualizações das normas e do 
conhecimento, contribui para 
a confraternização da classe e 
para a troca de boas práticas” 

Elizabete Regina Vedovatto, 
presidente do Irpen/PR

“Faremos um Congresso 
especialmente formatado para 
o público, de forma presencial 
e também virtual. Podendo ser 
assistido de casa, do cartório e 
ao lado dos colaboradores.” 

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

“Nesse atual cenário de 
pandemia, a necessidade da 

troca de ideias, de experiências 
e de reflexão coletiva acerca 

dos problemas é ainda maior” 

Fernando Tourinho, presidente do Colégio 
Permanente de Corregedores Gerais e 
convidado a palestrante do Conarci

que se propuserem a acompanhar as discus-
sões travadas durante o evento. 

“Faremos um Congresso especialmente for-
matado para o público, de forma presencial e 
também virtual. Podendo ser assistido de casa, 
do cartório, e ao lado dos colaboradores. 
Atingiremos todos os colegas do nosso País, 
levando atualização, levando temas extrema-
mente importantes e inerentes ao nosso dia a 
dia, abordado por mestres e doutores espe-
cialistas em cada assunto”, afirma o presiden-
te da Arpen/BR, ao convidar todos os registra-
dores civis espalhados pelos rincões do País. 

Um dos convidados para palestrar no even-
to, o corregedor-geral da Justiça do Estado de 
Alagoas e presidente do Colégio Permanente 

de Corregedores Gerais dos Tribunais de Jus-
tiça do Brasil (CCOGE), desembargador Fer-
nando Tourinho de Omena Souza, diz que o 
evento é essencial pela constante necessidade 
dos registradores civis de pessoas naturais se 
manterem atualizados acerca da temática que 
envolve as suas atividades.

“Nesse atual cenário de pandemia, a neces-
sidade da troca de ideias, de experiências e 
de reflexão coletiva acerca dos problemas é 
ainda maior, constituindo-se em uma oportu-
nidade de imensa magnitude para trazer dife-
rentes realidades, problemáticas e trocas de 
experiências de profissionais de todas as áreas 
do nosso país”, relata o corregedor.

Outro convidado a palestrante, o diretor 

do Departamento de Segurança e Justiça do 
Ministério das Relações Exteriores, André Ve-
ras Guimarães, acredita que o Conarci é um 
evento de grande importância para a socie-
dade brasileira, dada a natureza fundamental 
das funções dos cartórios do registro civil para 
o exercício da cidadania. 

“O indivíduo que não é registrado e, por con-
seguinte, não tem sua certidão de nascimento 
emitida, não existe para a sociedade e para o 
Estado, pois, somente por meio dela o indiví-
duo pode exercer sua condição de agente de 
direitos e deveres e comprovar seus laços com 
a sociedade e com o Estado brasileiro. Sem esse 
documento, o cidadão fica privados de seus 
direitos mais fundamentais”, diz Guimarães.
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CAPA

“Outros serviços à parte dos 
cartorários serão prestados por 
meio de convênios com órgãos 

públicos e outras entidades 
interessadas, beneficiando a 

população”

Manfredo Goes Vieira de Melo, 
presidente da Arpen/PB

PROTAGONISTAS 
DE UM NOVO TEMPO
Como o tema principal do Congresso é “Re-
gistro Civil e o Ofício da Cidadania como 
protagonistas de um novo tempo”, regis-
tradores civis endossam a importância de 
se discutir o futuro da atividade perante a 
sociedade brasileira.

Para o presidente da Associação dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais do Estado 
de Goiás (Arpen/GO), Bruno Quintiliano, os 
esforços capitaneados pela Arpen-Brasil, na 
figura do presidente Arion, têm gerado re-
sultados extraordinários para a atividade do 
registro civil no País. 

“O Registro Civil é conhecido como car-
tório da cidadania. Mensalmente este emite 
estatísticas de interesse do Estado, que visa 
conhecer aspectos formais de seus cidadãos: 
onde nasceram, qual o número de homens 
e mulheres, quantos se casaram, e com que 
idade; quantos divórcios ocorreram, qual a 
idade dos óbitos; se a causa dos óbitos foi 
natural ou violenta; dentre inúmeros outros 
aspectos sociais e estatísticos, a fim de pro-
mover políticas públicas visando a melhoria 
de toda a sociedade”, revela o presidente da 
Arpen/GO. 

De acordo com o presidente da Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais do Es-
tado da Paraíba (Arpen/PB), Manfredo Goes 
Vieira de Melo, os registradores civis das pes-
soas naturais estão espalhados por todos os 
municípios do Brasil, e, por terem tão grande 
capilaridade, tem plena e totais condições de 
desempenhar muito bem o papel de facilita-
dores da cidadania. 

“Outros serviços à parte dos cartorários se-
rão prestados por meio de convênios com ór-
gãos públicos e outras entidades interessadas, 
beneficiando a população e economizando, 
significativamente, tempo e custos com des-
locamentos por vezes muito grandes”, decla-
ra o presidente da Arpen/PB. 

Vale lembrar que desde julho, atos de ins-
crições, alterações, consultas e emissão de 
segunda via de CPFs (Cadastro de Pessoas Fí-
sicas) podem ser realizados nos cartórios bra-
sileiros. A iniciativa possibilita que os cidadãos 
regularizem seus documentos. 

O convênio firmado entre a Arpen-Brasil e a 
Receita Federal do Brasil (RFB) tem como base 
a Lei Federal nº 13.484/17, que transformou 
os Cartórios de Registro Civil, presentes em 
todos os municípios e distritos do País, em 
Ofícios da Cidadania, podendo realizar parce-
rias com órgãos públicos para a solicitação e 
entrega de documentos de identificação.

NOVAS TECNOLOGIAS E A LGPD
Outros temas discutidos durante o evento são 
as novas tecnologias que rondam o trabalho 
dos registradores civis, além da lei de prote-
ção de dados e a responsabilidade do Regis-
trador Civil. 

Segundo o tabelião e registrador do 1º Ofí-
cio de Notas, Registro Civil, Protesto, Registro 
de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do 
Distrito Federal, Hércules Alexandre da Costa 
Benício, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 
13.709/2018), que entrou em vigor em 18 de 
setembro de 2020, traz importantes dispo-
sitivos que garantem aos cidadãos (titulares 
de dados pessoais) os direitos fundamentais 

de liberdade, de intimidade e de privacidade. 
“Ao mesmo tempo em que explicita tais di-

reitos, a norma impõe ao prestador de serviço 
registral, como é o caso do oficial de Registro 
Civil, na qualidade de controlador (LGPD, art. 
5º, inc. VI), especial cuidado quanto à neces-
sidade que sejam informadas as hipóteses em 
que, no exercício de suas competências, rea-
lizam o tratamento de dados pessoais, forne-
cendo informações claras e atualizadas sobre 
a previsão legal, a finalidade, os procedimen-
tos e as práticas utilizadas para a execução 
dessas atividades”, argumenta Benício. 

Segundo ele, os serviços notariais e de re-
gistro terão o mesmo tratamento dispensa-
do às pessoas jurídicas de direito público e 
devem fornecer acesso aos dados por meio 
eletrônico para a administração pública. 
“Paulatinamente, as serventias consegui-
rão se adequar às exigências da LGPD, em 
conformidade com a regulamentação a ser 
exarada pela autoridade nacional, no âmbi-
to de suas competências, em conformidade 
com o art. 55-J da Lei 13.709/2018”, diz o 
delegatário. 

No entanto, para o registrador civil no Es-
tado do Paraná e diretor acadêmico do Insti-
tuto do Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen/PR), Yuri Amorim da 
Cunha, nos últimos anos têm sido criadas e 
impostas novas obrigações aos registradores 
civis, sem a devida contrapartida financeira, o 
que acaba por sensibilizar o equilíbrio econô-
mico-financeiro das serventias. 

“Isso tem implicações quanto à aplicabi-
lidade da Lei Geral de Proteção de Dados, 
pois ela possui diversos dispositivos que estão 

Segundo o presidente da Arpen/GO, Bru-
no Quintiliano, os esforços capitaneados 
pela Arpen-Brasil têm gerado resultados 
extraordinários para a atividade do regis-
tro civil no País

De acordo com o presidente da Arpen/PB, 
Manfredo Goes, os registradores civis têm 
plena e totais condições de desempenhar 
muito bem o papel de facilitadores da 
cidadania



15

umbilicalmente ligados aos serviços dos regis-
tradores civis, afinal, os Registros Civis lidam 
a todo tempo com dados pessoais. No atual 
estágio, vislumbro a inocorrência do seu aten-
dimento de forma integral por parte de todos 
os registradores civis do País, pois muitos pos-
suem um faturamento insuficiente para im-
plementar todas as medidas necessárias por 
ora. Existem inúmeras serventias deficitárias, 
e é por isso e outros fatores que todos os Tri-
bunais de Justiça do País devem implementar 
o quanto antes os fundos de renda mínima, 
determinação esta contida no Provimento nº 
81/2018 do Conselho Nacional de Justiça”, 
argumenta o registrador civil. 

“O Registro Civil está no rumo das novas 
tecnologias desde sempre, o que percebo é 
que nossos colegas precisam despertar para 
essas mudanças, eis que temos um País com 
diferentes culturas e pouco ‘uniforme’ em ter-
mos de igualdade social, o que eu vejo como 
preocupação para abarcar essas mudanças 
num futuro próximo”, salienta a presidente 
do Irpen/PR, Elizabete Regina Vedovatto. 

“O registrador civil precisa estar atento à 
evolução que chega e não pode ficar espe-
rando que a atividade seja levada por falta 
de adequação às novas tecnologias. E nesse 
sentido, entendo como fundamental o enga-
jamento das associações de classe. Elas preci-
sam estar firmes no propósito de buscar solu-
ções que atendam às exigências tecnológicas, 
para que nossa atividade seja mantida por sua 
importância e seus méritos”, complementa a 
presidente da Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Estado de Santa Cata-
rina (Arpen/SC), Liane Alves Rodrigues. 

“O desenvolvimento sustentável 
é algo que todo registrador 

tem que ter em mente. Isso é 
uma postura mundial, tanto 

na inciativa privada, como na 
iniciativa pública.”

Naiada Rodrigues Silva, 
presidente da Arpen/RR

Para a presidente da Arpen/SC, Liane 
Alves Rodrigues, o registrador civil precisa 
estar atento à evolução que chega e não 
pode ficar esperando que a atividade seja 
levada por falta de adequação às novas 
tecnologias

Segundo o tabelião e registrador do 1º 
Ofício de Notas e Registro Civil do Distrito 
Federal Hércules Benício, os serviços 
notariais e de registro terão o mesmo tra-
tamento dispensado às pessoas jurídicas 
de direito público em relação à LGPD

Para o diretor acadêmico do Irpen/PR, Yuri 
Amorim da Cunha, nos últimos anos têm 
sido criadas e impostas novas obrigações 
aos registradores civis, sem a devida con-
trapartida financeira

AGENDA 2030 
Um dos debates mais esperados do evento 
tem como foco discutir o trabalho dos car-
tórios brasileiros para ajudar o País a atingir 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas. 

Conhecidos como Agenda 2030, os objetivos 
são um apelo global à ação para acabar com a 
pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e 
garantir que as pessoas, em todos os lugares, 
possam desfrutar de paz e de prosperidade. 

“Os Cartórios de Registro Civil desem-
penham um papel de grande relevância na 
Agenda 2030. Hoje já fazemos gratuitamente 
o registro de nascimento e a inscrição de CPF 
dos recém-nascidos. Da mesma forma esta-
mos trilhando o caminho que nos levará a 
conveniar com os Institutos de Identificação 
estaduais a fim de facilitar o fornecimento 
das carteiras de identidade, de forma que a 
cidadania básica será viabilizada dentro de 
um único cartório, e de forma integrada, por 
meio destes três importantes documentos”, 
aponta o presidente da Arpen-PB, Manfredo 
Goes Vieira de Melo. 

“O desenvolvimento sustentável é algo que 
todo registrador tem que ter em mente. Isso 
é uma postura mundial, tanto na inciativa pri-
vada, como na iniciativa pública. Isso é uma 
meta que nós temos que adotar, tanto como 
prestadores de serviços públicos ou como 
cidadão. Acredito que o registro civil pode 
colaborar com uma maior conscientização de 
redução de insumos. E que isso seja a nível 
tanto nacional, como local. Se tivermos uma 
política alinhada, nós podemos exercer sim 
um desenvolvimento sustentável nos Cartó-

rios de Registro Civil de todo o Brasil”, explica 
a presidente da Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Estado de Roraima 
(Arpen/RR), Naiada Rodrigues Silva. 

O presidente da Arpen/SP, Gustavo Fisca-
relli, lembra que a Agenda 2030, composta 
por 17 objetivos e 169 metas, representa o 
compromisso do Brasil, e de mais 192 países, 
de efetivação dos Direitos Humanos e fomen-
to ao Desenvolvimento Sustentável, no perío-
do de 2016 a 2030. 

“Nesta agenda, o Registro Civil tem papel 
de destaque, participando de forma direta 
dos Objetivos 6 e 12, que abordam questões 
relacionadas ao Desenvolvimento Sustentá-
vel, assim como, principalmente, do Objeti-
vo 16, que trata da Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes, cuja meta 16.9 estabelece o com-
promisso de fornecer identidade legal para 
todos, incluindo o registro de nascimento”, 
conclui Fiscarelli.
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A presidente do Instituto do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen/PR), Elizabete Regina Vedovatto, é 
uma das presenças no Congresso Nacional 
do Registro Civil (Conarci) 2020, que será 
realizado nos dias 20 e 21 de novembro, 
em Brasília, no Distrito Federal. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Na-
turais no município de Colombo (PR), Eli-
zabete vê a realização do evento de forma 
híbrida, online e presencial, como uma 
oportunidade de participar e interagir sem 
gastar o tempo do deslocamento e o custo 
de hospedagem. 

Em entrevista à Revista do Irpen/PR, 
a presidente do Instituto paranaense fala 
sobre a importância do evento e de se 
discutir temas de relevância para o Regis-
tro Civil. Em relação ao futuro e às novas 
tecnologias que rondam a atividade, Eliza-
bete afirma: “o Registro Civil está no rumo 
das novas tecnologias desde sempre, o que 
percebo é que nossos colegas precisam 
despertar para essas mudanças”.

PRESIDENTE DO IRPEN/PR, ELIZABETE REGINA VEDOVATTO FALA SOBRE 
A IMPORTÂNCIA DO CONARCI 2020 PARA OS REGISTRADORES CIVIS

“O evento é de grande importância, 
pois aproxima e uniformiza o entendimento 
de colegas de todas as regiões do Brasil”

CAPA
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Revista do Irpen/PR - O Congresso Nacio-
nal do Registro Civil (Conarci) 2020 será 
realizado nos dias 20 e 21 de novembro, 
em Brasília (DF). Como avalia a importân-
cia desse evento?
Elizabete Regina Vedovatto - O evento é de 
grande importância, pois aproxima e uniformiza 
o entendimento de colegas de todas as regiões 
do Brasil na entrega da cidadania. O Congres-
so, além de proporcionar aos colegas atualiza-
ções das normas e do conhecimento, contribui 
para a confraternização da classe e para a troca 
de boas práticas para o melhor atendimento 
e organização dentro de nossas serventias.

Revista do Irpen/PR - Neste ano, o evento 
será presencial e também online devido 
à pandemia do novo coronavírus. Como 
enxerga esse modelo híbrido de Congres-
so? É um atrativo a mais para quem vive 
distante dos grandes centros?
Elizabete Regina Vedovatto - Nossa vida, 
de maneira geral, é dinâmica e está sempre em 
constante evolução e, neste ano, por conta 
da pandemia, estaremos experimentando um 
modelo que já deveria ter sido feito há algum 
tempo. Esse novo modelo só favorece aos co-
legas, pois desta forma temos a oportunidade 
de participar e interagir sem gastar o tempo do 
deslocamento e o custo de hospedagem, além 
de poder contar com palestrantes renomados.

Revista do Irpen/PR - O tema principal 
do Congresso é o “Registro Civil e o Ofí-
cio da Cidadania como protagonistas de 
um novo tempo”. Esse tema foi pensado 
levando em conta o atual momento do 
registrador civil?
Elizabete Regina Vedovatto - Esse tema 

tem o condão de levar ao conhecimento de 
todos, que o Registro Civil, pela sua grande 
importância, tornou-se o Ofício da Cidadania, 
onde as pessoas podem obter, em um único lu-
gar, todos os documentos, ou seja, o Registro 
Civil é, a partir do ofício da cidadania, um faci-
litador para desburocratizar a vida do cidadão.

Revista do Irpen/PR - Outro tema discuti-
do durante o Congresso é a lei de proteção 
de dados e a responsabilidade do Regis-
trador Civil. Como enxerga a aplicabilida-
de dessa lei? As serventias têm consegui-
do se adequar às exigências da LGPD?
Elizabete Regina Vedovatto - Existe uma 
grande preocupação de todos os colegas na 
adequação para a LGPD, especialmente con-
siderando as exigências do Provimento nº 74 
do CNJ, que demandam adaptações estrutu-
rais para que as serventias sejam ajustadas às 
normas de segurança de seus acervos, cuja 
demanda sempre esbarra na sustentabilidade, 
pois, muitos colegas dependem de renda míni-
ma para sobreviver e manter o serviço funcio-
nando. Penso que com a ajuda das associações 
de classe em especial a Arpen-Brasil, todas as 
exigências serão cumpridas.

Elizabete Regina Vedovatto - Também se 
discute o futuro e as novas tecnologias 
que rondam o trabalho dos registradores 
civis. A atividade está preparada para 
lidar com as inovações tecnológicas da 
sociedade? 
Elizabete Regina Vedovatto - O Registro Civil 
está no rumo das novas tecnologias desde sem-
pre, o que percebo é que nossos colegas pre-
cisam despertar para essas mudanças, eis que 
temos um País com diferentes culturas e pouco 
“uniforme” em termos de igualdade social, o 
que eu vejo como preocupação para abarcar 
essas mudanças num futuro próximo.

“Nossa vida, de maneira geral, 
é dinâmica e está sempre em 
constante evolução e, neste 
ano, por conta da pandemia, 

estaremos experimentando um 
modelo que já deveria ter sido 

feito há algum tempo”

“Esse tema tem o condão de 
levar ao conhecimento de 

todos, que o Registro Civil, pela 
sua grande importância, tornou-

se o Ofício da Cidadania”
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A edição 2020 do Congresso Nacional do Re-
gistro Civil (Conarci) acontecerá nos dias 20 
e 21 de novembro e trará muitas novidades 
para os registradores civis. Uma delas é o Pré-
-Conarci, que será realizado entre os dias de 
16 e 19 de novembro. Neste evento, colabo-
radores dos cartórios de todo o País poderão 
participar de oficinas ministradas por registra-
dores civis sobre temas atuais e de destaque 
na atividade registral.

O objetivo das oficinas é debater assuntos 
recorrentes do Registro Civil e, desta forma, 
sanar dúvidas e agregar conhecimentos im-
portantes a todos os participantes. Os pales-
trantes responsáveis pelas oficinas são alguns 
dos 71 autores de artigos que fazem parte do 

livro resultado do Projeto de Responsabilidade 
Institucional da Arpen-Brasil.

Ao longo deste ano, oficiais de mais de 20 
estados brasileiros produziram 71 artigos a 
respeito de temas pertinentes ao Registro Civil 
nacional. Os materiais foram distribuídos em 
quatro volumes, de acordo com os assuntos 
tratados por cada um. Segundo a diretora da 
Arpen-Brasil e oficial do Cartório de Praia do 
Forte, Distrito de Mata de São João (BA), Már-
cia Rosália Schwarzer, o objetivo do projeto 
é enaltecer a atividade e estimular a doutrina 
escrita de qualidade sobre tópicos relevantes 
relacionados ao Registro Civil das Pessoas Na-
turais (RCPN).

“No Conarci 2019, tivemos a ideia de or-
ganizar uma coletânea de artigos escritos por 
colegas registradores civis e alguns convida-
dos. O fato é realidade com o lançamento de 
quatro livros, nos quais constam 70 artigos 
atuais. Os artigos foram escritos de forma a 
levar a reflexão sobre o tema individualmente 
abordado. Cada leitor se deparará com insti-
gantes posições. O livro físico, provavelmente, 
não teremos em mãos, por causa dos atrasos 
com a pandemia, mas muito em breve todos 
terão acesso”, explica o coordenador do pro-
jeto e registrador civil em Pirapozinho (SP) Iza-
ías Ferro Júnior. 

O lançamento dos livros desenvolvidos pela 

CAPA

PROJETO DE RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL 
LANÇARÁ LIVRO DURANTE EVENTO QUE REÚNE 
ARTIGOS DE 70 REGISTRADORES CIVIS

Pré-Conarci 2020 promove 
oficinas diárias sobre temas 
práticos e atuais do RCPN

Diretoria de Responsabilidade Social da asso-
ciação, liderada por Márcia Rosália Schwarzer, 
acontecerá no dia 20 de novembro.

A diretora da Arpen-Brasil também é res-
ponsável pela coordenação do projeto e das 
oficinas junto ao registrador civil Izaías Ferro Jú-
nior e à tabeliã Martha El Debs. “Faremos salas 
temáticas, bate-papos, e vídeos de alguns dos 
autores sobre assuntos integrantes dos livros. 
Será fantástico!”, comemora Schwarzer. 

“Essa coleção será um marco para a ativida-
de registral civil. Foram abordados temas atu-
ais e relacionados às atividades desenvolvidas 
diariamente nas serventias, de forma teórica, 
prática e de fácil compreensão. Os Registra-
dores Civis brasileiros e seus colaboradores 
têm desenvolvido um excelente trabalho pe-
rante a classe e, principalmente, um crucial 
papel para a sociedade. São verdadeiros ofi-
ciais da Cidadania”, relata a tabeliã, especia-
lista em Direito Notarial e Registral e Direito 
Constitucional, Martha Debs.

“As oficinas foram escolhidas pela Arpen-
-Brasil de forma a tratar alguns assuntos tra-
zidos na coletânea. Muitos outros assuntos 
poderiam ter sido escolhidos, mas a falta de 
tempo não permitiu. Isso não significa que 
os temas não possam ser objeto de maiores 
reflexões por cada registrador civil”, detalha 
Izaías.

“Faremos salas temáticas, bate-
papos, e vídeos de alguns dos 

autores sobre assuntos integrantes 
dos livros. Será fantástico.”

Márcia Rosália Schwarzer, 
diretora da Arpen-Brasil e titular 

do Cartório de Praia do Forte, Distrito 
de Mata de São João (BA)
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19h00  Abertura oficinas - Presidente da Arpen Brasil – Arion 
Toledo Cavalheiro Junior (PR) e Izaías Ferro Junior

19h10  Dúvidas mais frequentes da CRC Nacional (Registros 
faltantes, auditoria de CPF, Ofício da Cidadania (CPF), 
envio de registros ao SIRC – Humberto Briones e co-
mentários de Luis Vendramin 

21h00  Encerramento

19h00  Abertura oficina Projeto Institucional Livros Arpen 
Brasil – Organizadores: Martha El Debs (a confirmar), 
Marcia Rosália Schwarzer e Izaías Ferro Junior

19h10  Mediação e Arbitragem nas Serventias Extrajudiciais
21h00  Encerramento

19h00  Abertura oficina Projeto Institucional Livros Arpen 
Brasil – Organizadores: Martha El Debs (a confirmar), 
Marcia Rosália Schwarzer e Izaías Ferro Junior

19h10  Transgênero
21h00  Encerramento

19h00  Abertura oficina Projeto Institucional Livros Arpen 
Brasil – Organizadores: Martha El Debs (a confirmar), 
Marcia Rosália Schwarzer e Izaías Ferro Junior

19h10  Acesso a Justiça, Direitos Fundamentais = Ofício Da 
Cidadania - A importância dos Ofícios da Cidadania 
como Instrumento Alternativo à Resolução de Contro-
vérsias 

21h00  Encerramento

EVENTO, QUE SERÁ REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL E ONLINE, 
ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO EM BRASÍLIA (DF)

Confira abaixo a programação 
completa do Conarci 2020

“As oficinas foram escolhidas 
pela Arpen-Brasil de forma a 

tratar alguns assuntos trazidos 
na coletânea”

Izaías Gomes Ferro Junior, 
coordenador das oficinas do Pré-Conarci 
e registrador civil em Pirapozinho (SP)

Registrador civil em Pirapozinho (SP), Iza-
ías Gomes Ferro Junior diz que a ideia de 
organizar uma coletânea de artigos surgiu 
no evento do ano passado, Conarci 2019

16.11.2020
Segunda-feira 

17.11.2020
Terça-feira

18.11.2020
Quarta-feira

19.11.2020
Quinta-feira
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09h30  Abertura oficial
10h30  Palestra Magna – Ofício da Cidadania e o Protagonis-

mo do Registro Civil
12h00  Almoço
14h00  Cases de Sucesso do Ofício da Cidadania
15h00  Novos serviços para o Registro Civil – Ofício da Cida-

dania
16h00  Translado do livro E – Consulados
17h00  Lançamento do livro – Projeto de Responsabilidade 

Institucional da Arpen-Brasil 
18h00  Encerramento – Coquetel

09h30  A lei de proteção de dados e a responsabilidade do 
Registrador Civil

10h20  A inovação do Registro Civil e as novas tecnologias
11h10  Os Fundos e o futuro do registrador civil
12h30  Almoço
14h10  Agenda 2030
15h00  Juntos somos fortes, unidos somos imbatíveis
16h00  O Dia do Sim Nacional

20.11.2010
Sexta-feira

21.11.2020
Sábado
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Por unanimidade, a ministra do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) Maria Thereza de Assis 
Moura foi aprovada pelo plenário do Sena-
do Federal para o cargo de corregedora do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A apro-
vação do nome da ministra, que ocorreu em 
meados de setembro, foi apoiada por todos 
os 54 senadores votantes na sessão, que foi 
conduzida pelo presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP).

Maria Thereza de Assis Moura – que subs-
titui no cargo o ministro Humberto Martins, 
que assumiu a presidência do STJ em agosto 
– será a nona corregedora do CNJ desde sua 
criação, em 2004, e exercerá o cargo durante 
o biênio 2020-2022. A nomeação da ministra 
será feita pelo presidente Jair Bolsonaro.

Antes da sessão no plenário, a ministra 
também foi aprovada de forma unânime pela 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado. Na sabatina, ela respondeu a per-

guntas sobre diversos temas, como o ativismo 
judicial, as sanções administrativas a magistra-
dos e a morosidade do Judiciário.

Tanto a sessão plenária quanto a sessão da 
CCJ foram acompanhadas, presencialmente, 
pelo ministro Humberto Martins, presidente 
do STJ. As sessões foram realizadas de for-
ma híbrida – com participação presencial de 
alguns senadores, e de outros por videocon-
ferência – e contaram com uma série de me-
didas de segurança em virtude da pandemia 
da Covid-19.

PROJETOS
Em seu pronunciamento à comissão, a mi-
nistra apresentou um plano de trabalho a 
ser implementado na corregedoria nos pró-
ximos dois anos. Entre as propostas, estão a 
diminuição, para 140 dias, do tempo médio 
de conclusão dos processos disciplinares e a 
integração da corregedoria nacional às bases 

de dados do Judiciário, o que agilizará os pro-
cedimentos de inspeção e correição do CNJ, 
contribuindo também para reduzir os custos 
das atividades fiscalizatórias.

Além disso, ela defendeu a adoção, no CNJ, 
de um programa de acompanhamento per-

NACIONAL

NA SABATINA, MINISTRA RESPONDEU A PERGUNTAS SOBRE ATIVISMO JUDICIAL, 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A MAGISTRADOS E MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO

Senado aprova nome da ministra 
Maria Thereza de Assis Moura para o CNJ

Usando máscara, Maria Thereza de Assis Moura toma posse como corregedora do CNJ; ela exercerá o cargo durante o biênio 2020-2022

“Procurarei conduzir a 
corregedoria com seriedade, 

discrição e o pragmatismo que 
marcam a minha trajetória 

profissional”

Maria Thereza de Assis Moura, 
nova corregedora-geral do 

Conselho Nacional de Justiça
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manente dos magistrados cujo desempenho 
for considerado baixo – iniciativa já adotada 
quando a ministra exerceu o cargo de corre-
gedora-geral do Conselho da Justiça Federal. 
Sobre as correições, afirmou que não devem 
ser “meras visitas de cortesia”; é preciso que 
“tenham resultado prático e melhorem, efeti-
vamente, a atividade jurisdicional”.

Maria Thereza de Assis Moura também 
apresentou propostas com o objetivo de 
aprimorar o sistema nacional dos registros de 
imóveis, facilitar a obtenção do registro civil 
e agilizar a tramitação de processos em todo 
o país.

“Procurarei conduzir a corregedoria com 
seriedade, discrição e o pragmatismo que 
marcam a minha trajetória profissional, sem-
pre em busca de um serviço público íntegro e 
de elevada qualidade técnica, capaz de trans-
mitir ao cidadão plena confiança nas institui-
ções públicas e, em especial, no Poder Judici-
ário”, afirmou a ministra.

ATUAÇÃO FIRME
Respondendo às perguntas dos senadores, 
ela destacou que o CNJ tem exercido com 
firmeza sua função disciplinar e está atento, 
inclusive, às manifestações indevidas de ma-
gistrados em redes sociais. “O juiz deve se 
pautar de acordo com a imparcialidade e pre-
cisa adotar uma conduta irrepreensível na sua 
vida pública e privada”, apontou.

A ministra lembrou, ainda, que a finalida-
de dos conselhos do Judiciário é proteger a 
sociedade de magistrados que, eventualmen-
te, ajam de forma contrária às normas e ex-
pectativas inerentes ao cargo. Por isso, Maria 
Thereza de Assis Moura ressaltou que não é 
possível que o CNJ sofra pressões de qualquer 
tipo no exercício de sua missão, especialmen-
te em casos de grande repercussão pública e 
midiática.

Questionada sobre a aposentadoria com-
pulsória como sanção disciplinar para magis-
trados, a ministra ponderou que as punições 
administrativas estão previstas na Lei Orgâni-
ca da Magistratura, cabendo ao CNJ apenas a 
análise do enquadramento dessas condutas. 
Segundo a ministra, porém, o tema merece 
reflexão e certamente deve passar pela análise 
do Congresso Nacional.

Em relação à morosidade do Judiciário, ela 
defendeu a necessidade de treinar os magis-
trados para que adotem, de forma crescente, 
os mecanismos alternativos de resolução de 
conflitos, como a mediação e a conciliação. 

Nesse ponto, a ministra Maria Thereza lem-
brou as ações de capacitação e treinamento 
implementadas recentemente pela Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam).

Por outro lado, ela também enfatizou a 
necessidade da adoção de novos mecanis-
mos de controle dos processos que chegam 
às cortes superiores, a exemplo da proposta 
de emenda à Constituição que estabelece um 
filtro de relevância para os recursos especiais 
apresentados ao STJ. A PEC 10/2017, já apro-
vada na Câmara dos Deputados, está atual-
mente em análise no Senado.

IGUALDADE
Relatora da indicação de Maria Thereza de 
Assis Moura para o CNJ, a senadora Simone 
Tebet (MDB/MS) ressaltou a luta da magis-
trada para assegurar, na aplicação do direito, 
as garantias fundamentais das pessoas mais 
necessitadas – “aquelas que estão sempre à 
margem da sociedade brasileira”.

A senadora também enfatizou o empenho 
da ministra para a superação das desigualda-
des de gênero, a exemplo dos estudos empre-
endidos por ela em questões como a partici-
pação das mulheres no Judiciário. Além disso, 
Simone Tebet lembrou a atuação da ministra 
como vice-presidente do STJ no biênio 2018-

“O seu nome, ministra, honra 
as mulheres brasileiras. Aquelas 
que estão sempre à margem da 

sociedade brasileira”

Simone Tebet, 
senadora da República

Aprovação do nome da ministra foi apoiada por todos os 54 senadores votantes na ses-
são, que foi conduzida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre

2020, quando o tribunal desenvolveu vários 
programas de valorização e respeito à mulher. 
“O seu nome, ministra, honra as mulheres 
brasileiras”, afirmou a senadora.

Natural de São Paulo, Maria Thereza de 
Assis Moura é mestre e doutora em direito 
processual penal pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). É ministra 
do STJ desde 2006, quando tomou posse em 
vaga destinada à advocacia.

No STJ, integrou a Sexta Turma e a Terceira 
Seção, colegiados especializados em direito 
penal. Ela também atua na Corte Especial e, 
antes de chegar ao CNJ, ocupou os cargos de 
vice-presidente do STJ, diretora-geral da En-
fam e corregedora-geral do CJF.
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A Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) realizou, 
no início de setembro, reunião com repre-
sentantes das Arpens estaduais para discutir 
sobre fundos estaduais de ressarcimento das 
atividades. Foram debatidos o Provimento 
nº 81/2018 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) em relação à forma de funcionamen-
to dos fundos em cada estado e a aplicação 
feita de seus excedentes; e também a Lei 
Federal nº 13.986/2020, também conhecida 
como Lei do Agro.

No início da reunião, a oficial Mônica Ma-
cedo Dalla Vecchia, do Distrito de Boquei-
rão – Curitiba (PR), destacou as mudanças 
ocorridas recentemente no Fundo de Apoio 
ao Registro Civil de Pessoas Naturais (Funar-
pen). Ela assumiu a Diretoria da entidade em 
março e, desde então, trabalhou em uma 
reestruturação do fundo para que ele não 
deixasse de ser responsabilidade dos regis-
tradores do Estado, conforme era pretendido 
pelo órgão correicional.

“Fizemos estudos, transformações ne-
cessárias, mostramos as melhorias para a 
Corregedoria, que as viu com bons olhos 
e deixou a administração do fundo em 
nossas mãos”, contou a registradora. 
Além disso, também relatou que a ren-
da mínima dos registradores civis, que era 
de um salário mínimo por mês, e passa-
rá a ser no valor de sete salários mínimos, 
uma importante conquista para o Estado.

Na sequência, os oficiais presentes deba-
teram a respeito do atual funcionamento 

dos fundos em cada estado representado no 
encontro. Foi falado sobre a gestão realizada 
pelos recursos em cada unidade federativa, 
que pode variar entre a forma pública ou pri-
vada, além do uso que é feito pelo exceden-
te da verba utilizada para ressarcimento dos 
atos gratuitos. Os oficiais também comenta-
ram sobre cartórios vagos existentes em seus 
estados e a forma como é feito o envio de 
repasse para tais unidades.

PROVIMENTO 81
Outro assunto abordado foi o Provimento 
nº 81, do CNJ, publicado em dezembro de 
2018, que dispõe sobre a renda mínima do 
registrador civil, definida de acordo com de-
cisão dos Tribunais de Justiça estaduais. Os 
participantes debateram sobre o uso da ver-
ba arrecadada pelos fundos de ressarcimen-
to – é consenso geral de que, idealmente, 
todos os recursos obtidos por esse meio de-
vem ser destinados às atividades do Registro 
Civil de Pessoas Naturais (RCPN).

Nesse sentido, decidiram que, posterior-
mente, trabalharão no envio de informações 
detalhadas sobre a operação dos fundos em 
cada estado, sob os aspectos já abordados 
anteriormente. Com essas informações, a 
Arpen-Brasil poderá trabalhar na busca por 
uma lógica normativa para que os valores 
arrecadados pela atividade extrajudicial se-

NACIONAL

ALÉM DO FUNCIONAMENTO DOS FUNDOS, TAMBÉM FOI DEBATIDO O PROVIMENTO Nº 81 
DO CNJ E A LEI FEDERAL Nº 13.986, TAMBÉM CONHECIDA COMO LEI DO AGRO

Representantes das Arpens
estaduais se reúnem para
debater fundos de ressarcimento

jam revertidos nos serviços realizados pelas 
serventias, de acordo com as peculiaridades 
de cada estado.

A respeito da Lei Federal nº 13.986/2020, 
também conhecida como Lei do Agro, os re-
gistradores discutiram sobre o artigo tercei-
ro, que veda quaisquer acréscimos a título de 
taxas, custas e contribuições para o estado 
ou Distrito Federal, carteira de previdência, 
*fundo de custeio* de atos gratuitos e fun-
dos especiais do Tribunal de Justiça, bem 
como de associação de classe, ou outros que 
venham a ser criados, quando do registro e 
averbação de situações jurídicas em que haja 
a interveniência de produtor rural. 

Diante disso, elaboraram texto para a pro-
positura de Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) contra a isenção proposta pelo 
texto da referida lei.

A reunião foi realizada via Zoom e con-
tou com a presença dos registradores civis: 
Cleomadson Abreu (AL), Daniel Sampaio 
(BA), Devanir Garcia (MA), Eduardo Corrêa 
(RJ), Elaine de Cássia Silva (MG), Elizabete 
Vedovato (PR), Everson Luis Matoso (SC), 
Gustavo Fiscarelli (SP), Humberto Costa (RJ), 
Karen Lúcia Cordeiro Andersen (PR), Liane 
Alves Rodrigues (SC), Luiz Manoel Carvalho 
dos Santos (RJ), Manfredo Goes (PB), Marcus 
Cordeiro (PA), Marcus Roza (MS) e Mateus 
Afonso Vido da Silva (PR).

“Fizemos estudos, 
transformações necessárias, 

mostramos as melhorias para 
a Corregedoria, que as viu 
com bons olhos e deixou a 
administração do fundo em 

nossas mãos”

Mônica Macedo Dalla Vecchia, 
oficial de registro civil do Distrito 

de Boqueirão – Curitiba (PR)

Oficiais presentes debateram a respeito do atual funcionamento dos fundos em cada 
estado representado no encontro
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O presidente da Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil), Arion Toledo Cavalheiro Júnior, realizou, 
no último dia do mês de agosto, reunião 
com os presidentes das Arpens estaduais e 
integrantes da diretoria da associação para 
discutir sobre parceria estabelecida com a 
cooperativa de crédito Cresol, provimentos 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em re-
lação à atuação do Registro Civil, e o plane-
jamento do Congresso Nacional do Registro 
Civil (Conarci) 2020.

Ao iniciar a reunião, Arion destacou que, 
com a pandemia, muitos registradores pre-
cisaram de apoio financeiro e, por não pos-
suírem convênio com nenhuma instituição 

financeira, não encontraram vantagens sig-
nificativas para a aquisição dos empréstimos. 
Daí a necessidade de estabelecer parceria em 
âmbito nacional. “A Cresol está disponibili-
zando uma equipe exclusiva de atendimento 
dos cartórios que vai entrar em contato com 
cada presidente estadual e oferecer os servi-
ços, além de ouvir suas demandas”.

Segundo o presidente da Arpen-Brasil, os 
serviços poderão ser contratados e realizados 
de forma online, sem que haja necessidade 
de agência física da Cresol no município de 
interesse. Em breve, será realizada live entre 
as duas entidades para explicar detalhes da 
parceria e das possibilidades que ela oferece.

OUTROS ASSUNTOS
O encontro também abordou as reuniões fei-
tas pela associação com o CNJ para discussão 
dos provimentos 104 e 107, que estabelecem 
o envio de dados registrais das pessoas em es-
tado de vulnerabilidade socioeconômica, pelo 
Cartórios de Registro Civil de Pessoas Natu-
rais, e a proibição de cobrança de valores dos 
usuários dos serviços prestados pelas centrais 
cartorárias em todo o território nacional, res-
pectivamente.

O presidente também comentou sobre 
convênios que estão sendo buscados pela 
Arpen-Brasil para que, em breve, mais servi-
ços sejam oferecidos à população no balcão 

NACIONAL

INTEGRANTES DISCUTIRAM SOBRE PARCERIAS, PROVIMENTOS DO CNJ 
E O PLANEJAMENTO DO CONGRESSO NACIONAL DO REGISTRO CIVIL 2020

Arpen-Brasil realiza reunião com 
presidentes das Arpens estaduais

do Registro Civil. Parcerias com o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), Ministé-
rio da Economia e Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) são alguns exemplos.

Ao final da reunião, os registradores foram 
informados sobre o planejamento do Con-
gresso Nacional do Registro Civil (Conarci) 
2020, que será realizado no mês de novem-
bro, em Brasília/DF. O evento acontecerá de 
forma híbrida, ou seja, com atividades presen-
ciais e também online. Além disso, haverá pa-
lestras voltadas especialmente aos colabora-
dores das serventias, na semana que precede 
o evento. A programação do congresso será 
lançada em breve.

Estiveram presentes os registradores ci-
vis: Karen Lúcia Cordeiro Andersen (PR), Ney 
Querido (TO), Anita Cavalcanti (PE), Fernando 
Brandão Coelho Vieira (ES), Everson Luis Ma-
toso (SC), Marcus Cordeiro (PA), Luiz Manoel 
Carvalho dos Santos (RJ), Manfredo Goes (PB), 
Liane Alves Rodrigues (SC), Eduardo Corrêa 
(RJ), Devanir Garcia (MA), Elizabete Vedo-
vato (PR), Cleomadson Abreu (AL), Marcus 
Roza (MS), Humberto Costa (RJ), Luiza Gesi-
lânia Freitas Cavalcanti de Santana (PE), Elaine 
de Cássia Silva (MG), Gustavo Fiscarelli (SP), 
Christiano Cassettari (BA) e Daniel Sampaio 
(BA). Também participaram a superintendente 
da Arpen-Brasil, Claudia Rosa, e o advogado 
Pedro Giamberardino.

Encontro serviu para debater parceria estabelecida com a cooperativa de crédito Cresol, 
provimentos do CNJ e o planejamento para o Conarci 2020

“A Cresol está disponibilizando 
uma equipe exclusiva de 

atendimento dos cartórios que 
vai entrar em contato com cada 
presidente estadual e oferecer 
os serviços, além de ouvir suas 

demandas”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

O presidente da Arpen-Brasil, Arion Tole-
do, comandou reunião com os presidentes 
das Arpens estaduais e integrantes da 
Diretoria da Associação
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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


