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Registro Civil sempre em 
busca de aprimorar serviços
O Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná, desde novembro do 
ano passado, tem utilizado o novo selo digital para fiscalização de atos cartorários, 
controlados pelo Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Funarpen/PR). A tecnologia do selo digital, desenvolvida por determi-
nação da Instrução Normativa nº 28/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Es-
tado (CGJ/PR), irá conferir ainda mais segurança jurídica aos serviços extrajudiciais.

Isso porque a tecnologia com QR Code pode ser lida por qualquer câmera fo-
tográfica de celular, que traz informações do ato praticado, com a natureza, valor 
pago a título de emolumento e taxas repassadas a outros órgãos, o que também 
possibilitará a correição online pela Corregedoria. 

Além desta novidade, o Registro Civil do Estado também celebra a atualização 
da Lei Estadual nº. 6.149/1970, que define regras sobre a cobrança de emolumen-
tos dos serviços extrajudiciais, que carregava uma defasagem de cinquenta anos, 
desde sua promulgação, em 9 de setembro de 1970, fazendo com que os serviços 
extrajudiciais do Paraná tivessem uma das remunerações mais baixas do país.

Esta edição também aborda o sucesso dos convênios firmados entre a Arpen-
-Brasil e órgãos governamentais, por meio dos Ofícios do Cidadania. A parceria 
com a Receita Federal é um exemplo desse sucesso, tanto que os serviços referen-
tes ao CPF realizados pelos Cartórios de Registro Civil de todo o país só aumentam 
a cada ano.

O último ano tem trazido grandes desafios para superar 
as adversidades para os brasileiros e todos os setores da 
sociedade, mas também muitas possibilidades de criar, re-
criar e aprimorar.

Boa leitura!

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR

“A tecnologia do selo digital, desenvolvida por determinação 
da Instrução Normativa nº 28/2020, da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado (CGJ/PR), irá conferir ainda 
mais segurança jurídica aos serviços extrajudiciais”



Como forma de agradecimento ao trabalho e dedicação desse colega e amigo 
maravilhoso, um profissional tão dedicado ao Registro Civil, registramos que fará 
falta. É com tristeza que finalizamos a etapa que contou com sua participação 
honrosa, porém é também com imenso orgulho que vemos você seguir com seus 
planos, trilhando o caminho em prol de uma função tão bonita que é a de ser 
registrador.

Não é exagero dizer que o Paraná é um estado melhor depois da sua 
passagem. A população de Sarandi, cidade que o acolheu como representante da 
cidadania, ganhou muito com o trabalho desempenhado por você ao longo dos 
anos que esteve à frente do cargo. Você foi o responsável por registrar o nome 
de cada novo cidadão, a unir cada novo casal e a dar dignidade e conforto para 
familiares de cada corpo descansado.

Nós, do Irpen, somos gratos e felizes por termos tido a oportunidade de com-
partilhar experiências e ter a sua presença como diretor acadêmico do Instituto.

Não chega a ser possível colocar em palavras o quanto você acrescentou para 
o desenvolvimento de projetos e pautas debatidas internamente ou o quanto 
colaborou para a melhoria do Registro Civil.

A bagagem que você possui é vasta e a história que você escreveu no Paraná 
é digna de reconhecimento. Sua passagem pelo IRPEN é honrosa e é mais ainda 
para nós, diretores, por também termos tido a chance de fazer parte da sua 
história.

Nosso muito obrigado e nosso maior voto de sucesso na sua nova fase de vida!  
O Irpen estará sempre de portas abertas para você, nosso estimado compa-

nheiro! 
Fraternamente,

A Diretoria
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INSTITUCIONAL

Os registradores civis do Paraná, representados 
pelo Instituto do Registro Civil das Pessoas Na-
turais do Estado do Paraná (Irpen/PR), prestaram 
homenagem ao colega Yuri Amorim pelos servi-
ços prestados no Estado como agente delegado 
do Serviço de Registro Civil de Sarandi, Comarca 
da Região Metropolitana da Maringá (PR). 

Natural da Paraíba, o registrador – que exerce 
a função desde 2018 no cartório de Sarandi (PR) 
– formou-se em Direito pelo Instituto Luterano 
de Ensino Superior de Porto Velho (2010) e pos-
sui um vasto currículo acadêmico. É mestrando 
em Ciências Jurídicas pela Universidade Autóno-
ma de Lisboa (2016 - 2020); mestre em Soluções 
Alternativas de Controvérsias Empresariais pela 
Escola Paulista de Direito (2015/2017); possui 
especialização em Direito Constitucional Aplica-
do pela Faculdade Damásio de Jesus (2014); e 
especialista em Direito Notarial e Registral pela 
Faculdade Arthur Thomas (2013).

Foi com esse conhecimento que Yuri dedicou 
seu tempo e seus dias para colaborar com o Re-
gistro Civil do Paraná e com o Irpen, à frente do 
cargo de diretor acadêmico do quadro social. 
Além de ter acrescido em todos os assuntos 
referentes ao Registro Civil do Estado, também 
produziu um dos artigos da coleção de volume 
único do Projeto de Responsabilidade Institucio-
nal da Arpen-Brasil.

Em busca de oportunidades melhores, e para 
ficar próximo de sua família, o registrador exer-
cerá a função no seu estado natal, Paraíba. Em 
carta de despedida divulgada no site do Irpen, 
Yuri explica as razões de se despedir do Paraná.

Veja abaixo a carta da Diretoria dedicada ao 
colega:

REGISTRADOR DEDICOU SEU TEMPO E SEUS DIAS PARA COLABORAR COM A ATIVIDADE NO ESTADO

Irpen homenageia registrador Yuri Amorim da Cunha em agra-
decimento ao trabalho feito em prol do Registro Civil no Paraná

“Não é exagero dizer que o 
Paraná é um estado melhor 
depois da sua passagem. A 

população de Sarandi, cidade que 
o acolheu como representante da 
cidadania, ganhou muito com o 

trabalho desempenhado por você 
ao longo dos anos que esteve à 

frente do cargo.” 

Diretoria do Irpen/PR

Natural da 
Paraíba, o 
registrador Yuri 
Amorim da Cunha 
exerceu a função 
desde 2018 
no cartório de 
Sarandi (PR)



Com o intuito de dar mais visibilidade para 
os Cartórios de Registro Civil do Paraná e 
divulgar as boas práticas, o Instituto do Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen/PR) deu início ao projeto 
“Registrando Cartórios”, a partir deste mês 
de março. O projeto levará a história das 
serventias para a população que acompa-
nha o site institucional e as mídias sociais.

Uma vez por mês, será produzida uma 
reportagem com um cartório do Estado, 
com destaque para os projetos e iniciativas 
que venham a realizar ou que já realizaram, 
além de divulgar datas comemorativas de 
fundação ou mudanças nas instalações e 
de localidade.

Com isso, o projeto irá abrir espaço para 
os cartórios interessados em participar da 
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INSTITUCIONAL

INICIATIVA BUSCA DAR MAIS VISIBILIDADE AOS CARTÓRIOS 
DE REGISTRO CIVIL DO PARANÁ E DIVULGAR AS BOAS PRÁTICAS

Irpen lança projeto 
“Registrando Cartórios”

série de reportagens. Todos os conteúdos 
realizados terão destaque nas redes sociais 
e no site do Irpen/PR, levando ao público um 
pouco mais da história das serventias. Esta 
será, também, uma forma de divulgar o tra-
balho desenvolvido pelos Cartórios de Re-
gistro Civil paranaenses ao longo dos anos.

O Irpen/PR convida todos os cartórios do 
Paraná a participarem desse projeto. Se o 
seu cartório foi o primeiro a ser instalado 
na cidade; passou por uma grande mudan-
ça nas instalações; teve alguma iniciativa 
ou projeto de grande impacto; já registrou 
alguma grande personalidade ou algum 
monumento histórico do Estado, entre em 
contato conosco e conte a história. Para 
participar, envie as informações para o 
e-mail contato@irpen.org.br.



Interior do Serviço Distrital de Piên após reforma

INSTITUCIONAL
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SERVIÇO DISTRITAL DA CIDADE DE 12 MIL HABITANTES, LOCALIZADA NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CURITIBA, BUSCA NOVOS SERVIÇOS PARA TRAZER COMODIDADE À POPULAÇÃO

Cartório do município de Piên (PR)
é transformado para se adequar
às novas tecnologias

Fachada do Serviço Distrital de Piên após reforma



Localizada na Região Metropolitana de 
Curitiba, a uma hora da capital paranaen-
se e próxima ao município de Rio Negro, 
a cidade de Piên tem cerca de 12 mil ha-
bitantes e características que recordam a 
origem portuguesa do local. Emancipada 
politicamente em 1961, a região foi des-
coberta em torno de 1850.

Mais de 50 anos depois, em 1905, Piên 
foi elevada à categoria de Distrito Ad-
ministrativo e Judiciário, com território 
pertencente ao município de Rio Negro. 
No mesmo ano, no dia 5 de agosto, foi 
instalado o primeiro cartório da cidade. 
De acordo com o atual titular do Serviço 
Distrital de Piên, Erlânderson de Oliveira 
Teixeira, o primeiro assento de registro do 
cartório data o ano de 1905.

Por ser a única referência de cidadania 
do município, o Serviço Distrital de Piên 
contempla atos de Registro Civil, Tabe-
lionato da Notas e Registro de Imóveis. 
Segundo o titular, desde que assumiu a 
serventia, há quatro anos, diversas mu-
danças precisaram ser feitas. “Ao assumir 
a serventia no ano de 2017, encontrei um 

cartório deficitário e com diversos proble-
mas relacionados a erros na realização 
dos assentos de nascimento, casamento e 
óbitos. Todo o trabalho era realizado ma-
nualmente, utilizava-se apenas o software 
Word para todos os procedimentos”, con-
ta.

Após assumir a serventia, Erlânderson 
buscou com prontidão implementar sis-
temas informatizados a fim de facilitar o 
trabalho e agilizar todos os atos feitos no 
cartório. Após experiências negativas com 
empresas terceirizadas, o titular decidiu, 
em 2020, recorrer ao Instituto do Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Pa-
raná (Irpen/PR) para implantar o software 
Regina – sistema desenvolvido para alcan-
çar as pequenas serventias. 

Para o Notário e Registrador, o processo 
de adaptação do software foi rápido. “O 
atendimento foi praticamente personali-
zado. Percebemos avanços significativos 
desde a primeira versão [do software] 
e, para nós, o ponto principal, e que faz 
toda a diferença, é ter uma equipe de de-
senvolvedores em contato direto com os 
oficiais”, comenta. “Até a implantação do 
sistema Regina, nossos atos eram realiza-
dos por meio do Word e os controles eram 
realizados com o Excel”.

Com a mudança feita no processo de 
registro dos atos no cartório, o trabalho 
de balcão ficou mais rápido e simplifica-
do, consequentemente, gerando mais 
conforto e segurança para os funcionários 
e clientes. “Estávamos com muita dificul-
dade em atender pequenas demandas 
pontuais para a expedição de certidões 
(...) o preenchimento dos atos no sistema 
facilita muito. Reduziram-se os erros corri-
queiros e houve um incremento na produ-
tividade”, explica o titular.

MUDANÇA ESTRUTURAL
Além das mudanças tecnológicas, como 
compra de máquinas mais modernas, 
instalação de internet de ponta e implan-
tação de sistema biométrico, o cartório 
também passou por uma grande mudan-
ça nas instalações. Da pintura da fachada 

“Ao assumir a serventia no 
ano de 2017, encontrei 
um cartório deficitário e 
com diversos problemas 
relacionados a erros na 

realização dos assentos de 
nascimento, casamento e 

óbitos. Todo o trabalho era 
realizado manualmente, 

utilizava-se apenas o 
software Word para todos os 

procedimentos.” 

Erlânderson de Oliveira Teixeira, 
titular do Serviço Distrital de Piên
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 “O atendimento foi 
praticamente personalizado. 

Percebemos avanços 
significativos desde a 

primeira versão [do software] 
e, para nós, o ponto 

principal, e que faz toda a 
diferença, é ter uma equipe 

de desenvolvedores em 
contato direto com 

os oficiais.” 

Erlânderson de Oliveira Teixeira, 
titular do Serviço Distrital de Piên

às novas cadeiras de espera, o Serviço Dis-
trital de Piên tem como principal objetivo 
garantir o bem-estar da população. Com 
isso em mente, o titular busca novos servi-
ços para implantar no cartório.

Um dos principais objetivos é aproximar 
o cartório dos serviços do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran). Por não ter 
Receita Federal na cidade, todos os aten-
dimentos relacionados ao Detran devem 
ser feitos em Curitiba, Fazenda Rio Grande 
ou Rio Negro, as cidades mais próximas 
com unidade da RFB. “O Registro Civil é 
uma grande rede de atos que pode ser de 
grande benefício para a população de ci-
dades pequenas”, diz.

Devido ao tamanho da população, o Ser-
viço Distrital de Piên busca estar atualiza-
do e alinhado com as novas tecnologias. 
“Nosso foco, até o momento, foi o desen-
volvimento de habilidades na realização 
de escrituras públicas, tendo em vista que, 
quando assumi o cartório não havia esse 
serviço disponível. Hoje, com a ajuda do 
sistema Regina, bem como a implantação 
de um sistema exclusivo para o tabelionato 
de notas, estamos sonhando em implantar 
o Ofício da Cidadania, finaliza.



Regida pela Lei Estadual nº. 6.149/1970, 
a tabela de emolumentos do Estado do 
Paraná estava sem atualização desde sua 
promulgação. Em quase cinquenta anos, as 
atualizações feitas não tiveram o alcance de 
adequá-la a todas as inovações e exigências 
das normativas posteriores sobre o tema, 
bem como especificidades inerentes à ativi-
dade dos notários e registradores, o que fez 
com que os serviços extrajudiciais do Paraná 
tivessem uma das piores remunerações no 
País.

Por estar defasada, o Tribunal de Justiça 
do Estado, em dezembro de 2020, por meio 
da Lei 20.501/2020, regulamentou diversos 
atos praticados pelos notários e registrado-
res e, a partir da análise comparativa com 
as tabelas de outros estados da Federação, 
em específico os estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, 
promoveu correções pontuais na tabela de 
emolumentos em vigor, com a inclusão de 
atos novos ou a melhoria de alguns de seus 
itens, com o objetivo de levar mais clareza e 
transparência às suas disposições.

INSTITUCIONAL
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Irpen/PR divulga nova tabela 
de custas do Registro Civil
APÓS 50 ANOS, LEI QUE REGULAMENTA AS CUSTAS 
EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ É ATUALIZADA

A Lei nº 6.149/70, em sua origem, criou 
o índice de Valor de Referência de Custas 
(VRC) para reposição da inflação, nas hipó-
teses previstas, abrangendo tanto as custas 
judiciais, quanto as extrajudiciais. Por sua 
vez, a Lei nº 18.927, de 20 de dezembro de 
2016, recompôs a taxa inflacionária apenas 
referente às custas judiciais. 

Posteriormente, por meio da Lei nº 
19.350, de 20 de dezembro de 2017, o Va-
lor de Referência de Custas (VRC) foi dividido 
em dois outros índices, o Valor de Referên-
cia de Custas Judicias (VRCjud), a que se deu 
o reajuste total, e o Valor de Referência de 
Custas Extrajudiciais (VRCext), em que se op-
tou pela recomposição parcial da inflação. 
Por essa razão, a equiparação dos dois índi-
ces, alcançada por meio da atualização da 
normativa em 2020, é o cumprimento da Lei 
nº 6.149, de 1970.

Em 2019, uma Comissão Especial foi 
criada na Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep) para analisar os projetos do Poder 
Judiciário que alteram e atualizam as tabe-
las de custas dos cartórios extrajudiciais. Os 

cinco projetos de lei (886/2019, 887/2019, 
888/2019, 889/2019 e 891/2019), que 
propõem as alterações, foram retirados da 
pauta de votações da Assembleia Legislativa 
para serem discutidos pela Comissão Espe-
cial, que foi presidida pelo deputado Anibelli 
Neto (MDB).

Ao longo do processo, foram ouvidos re-
presentantes da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção do Paraná (OAB-PR), da Asso-
ciação dos Notários e Registradores do Esta-
do do Paraná (Anoreg/PR), além de titulares 
de cartório no Estado.

O relator dos trabalhos, o deputado esta-
dual Tadeu Veneri (PT), falou sobre a desatu-
alização das tabelas no Paraná, o que seria a 
origem do problema, que remonta aos anos 
de 1970. 

Com a atualização da Lei, a Tabela XII, re-
ferente aos atos dos oficiais do Registro Civil 
das Pessoas Naturais, constante do anexo 
da Lei n° 6.149/70, passa a vigorar acrescida 
dos subitens 1, 2 e 3 no item III, do item IX, 
do item X (com inclusão da Nota 5), do item 
XI e do item XII, com a seguinte redação:
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VRCext

120,00

120,00

175,00
65,00
15,00
10,00

1.500,00

1.130,00

370,00

870,00

70,00

2.000,00

50,00

70,00

200,00

150,00

170,00

36,00

545,00

1.300,00
325,00

193,00

R$

R$ 26,04

R$ 26,04

R$ 37,98
R$ 14,11
R$ 3,26
R$ 2,17

R$ 325,50

R$ 245,21

R$ 80,29

R$ 188,79

R$ 15,19

R$ 434,00

R$ 10,85

R$ 15,19

R$ 43,40

R$ 32,55

R$ 36,89

R$ 7,81

R$ 118,27

R$ 282,10
R$ 70,53

R$ 41,88

CPC

Vide nota 4

I. Averbações:
 a) de sentença de nulidade ou anulação de casamento, separação judicial, 
  ou divórcio; ato de restabelecimento de sociedade conjugal, de escritura 
  de adoção ou atos que a dissolvam
 b) de alteração de nome e retificação de assento

II. Certidões de Nascimento, Casamento ou óbito:
 a) em breve relatório
 b) verbo ad verbo - primeira folha
  por folha que exceder
 c) havendo necessidade de busca, por 10 (dez) anos ou fração

III. Habilitação para casamento
 III.1. Habilitação para casamento a ser realizado em outro Serviço de Registro Civil 
  de Pessoas Naturais, incluído o preparo de papéis, uma certidão e excluídas 
  as despesas de publicação pela imprensa.
 III.2. Lavratura de assento de casamento à vista de certidão de habilitação 
  expedida por outro Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais, 
  a ser realizado nas dependências da Serventia, incluída a certidão.
 III.3. Lavratura de assento de casamento à vista de certidão de habilitação 
  expedida por outro Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais, 
  a ser realizado fora das dependências da Serventia, incluída a certidão.
  a) Justificação para dispensa de editais de proclamas, 
   suprimento de idade e de consentimento
  b) Casamento fora do Cartório, excluída a despesa 
   com a condução, a cargo do interessado
  c) Registro de editais recebidos de outro ofício

IV. Registro de Nascimento ou de óbito com a primeira certidão.
 a) independente de despacho Judicial
 b) mediante despacho Judicial

V. Retificação de assento à margem, mediante justificação, com ou sem prova

VI. Inscrição de casamento religioso

VII. Registro: de emancipação, ausência, interdição, inclusive averbação

VIII. Inscrição de opção e aquisição de nacionalidade, adoção e legitimação

IX. Anotações em geral, excluída a certidão

X. Pelos procedimentos administrativos de reconhecimento de paternidade ou 
 maternidade; procedimento de alteração de patronímico familiar; procedimento de 
 alteração de prenome e gênero; divórcio ocorrido no exterior; e retificações em geral

XI. Conciliação e mediação (Provimento n° 67/2018 - CNJ)
 a) Sessão de mediação e conciliação (60 minutos), incluído o termo respectivo
 b) A cada fração adicional de 15 minutos

XII. Apostilamento (Provimento n° 62/2017 - CNJ)

Notas:
1. Os atos que por determinação legal forem isentos de custas não sofrerão incidência da alíquota à CPC- Carteira de Previdência Complementar e às Associações.
2. No item V não haverá custas quando o erro for do cartorário.
3. Serão gratuitos todos os atos, inclusive as certidões, para a pessoa que se declare pobre, nos termos do art. 30, § 1º, da Lei n.º 6.015/73.
4. O recolhimento à CPC-Carteira de Previdência Complementar- das custas devidas pelos atos praticados é de 4%, 5% e 6% respectivamente, nas comarcas de 

entrância inicial, intermediária e final (Lei n.º 10.546/93).
5. As anotações indicadas no item “X” compreendem as previstas nos arts.106 a 108 da Lei Federal n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973, bem como aquelas 

expressamente estabelecidas em provimentos ou outros atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça.
 Obs.: O recolhimento à CPC-Carteira de Previdência Complementar- já está incluído nas custas.

ATOS DOS OFICIAIS DO REGISTRO CIVIL
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Atualização tecnológica dos 
selos funarpen do Paraná confere mais 
segurança jurídica aos atos extrajudiciais
MUDANÇA DETERMINADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 28/2020 DA CGJ/PR ENTROU EM VIGOR EM NOVEMBRO DE 2020
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Os selos funarpen que constam nos atos 
realizados nos cartórios extrajudiciais de 
todo Estado do Paraná – e controlados 
pelo Fundo de Apoio ao Registro Civil de 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Fu-
narpen/PR) - receberam, em novembro do 
ano passado, atualização tecnológica para 
agregar técnicas de certificação digital e 
blockchain. A nova versão também visa 
permitir correições remotas pela Correge-
doria-Geral da Justiça do Estado (CGJ/PR).

A atualização da tecnologia utilizada 
nos selos funarpen foi determinada pela 
Instrução Normativa nº 28/2020 da CGJ/
PR, e apresentada de forma inédita no 84º 
Encontro Nacional de Corregedores Gerais 
da Justiça do Brasil (Encoge), tendo sido in-
cluído na Carta de Compromisso do even-
to, assinada por todos os corregedores de 
justiça do País.

De acordo com o gestor de projetos e 
um dos desenvolvedores do novo siste-
ma, Cícero Santos, os novos selos digitais 
representam mais transparência aos atos 
das serventias extrajudiciais, tanto frente à 
Corregedoria-Geral da Justiça quanto à po-
pulação. “No caso dos Agentes Delegados, 
vale destacar que até a gestão dos colabo-
radores será beneficiada pelos novos selos, 
visto que as informações necessárias para a 
geração deste permitem a criação de métri-
cas individuais, por ato e por colaborador”, 
explica o gestor.

Ele conta ainda que as primeiras mudan-
ças foram no sentido de selar todos os atos 
e coletar os valores desses atos, alinhando 
os selos gerados com os valores declarados 
ao Hércules. Além das mudanças já em 
vigor, a CGJ solicitou ainda cerca de 400 
propriedades (informações) sobre os atos 
que são praticados pelas serventias. “Esse 
trabalho ainda está em desenvolvimento e 
será implementado até o final deste semes-
tre. O Funarpen está apoiando as serventias 
e as empresas fornecedoras de software 
no processo de mudança, para se chegar 
à transparência das informações do extra-
judicial. Trabalhamos com a sensação de 
que novas versões e aprimoramentos serão 
naturais nos próximos anos”, avalia Santos. 

A instalação do novo selo também tem a 
finalidade de cumprir a Meta 7 do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), divulgada no 
ano de 2018, que estabelece o desenvolvi-
mento do código digital com a funcionali-
dade QR Code para todos os atos.

Segundo a presidente do Funarpen, Mô-
nica Maria Guimarães de Macedo Dalla 
Vecchia, dentre as principais diferenças do 
modelo antigo para o atual está a seguran-
ça jurídica. “A principal alteração no selo foi 
a segurança jurídica, pois com o QR Code 
pode-se verificar, no próprio documento, 
qual o valor pago ao cartório e a natureza 
do ato praticado, ajudando a evitar, assim, 
fraudes”, explica.

Mônica também conta que o QR Code 
pode ser lido por qualquer câmera fotográ-
fica de celular, e nele constam todas as in-
formações do ato praticado, com a nature-
za, o valor pago a título de emolumento e 
as taxas repassadas a outros órgãos. Outra 
funcionalidade será a possibilidade de cor-
reição online pela Corregedoria da Justiça, 
“por isso o destacado interesse do Tribunal 
em sua implementação”.

Cícero Santos salienta a importância de 
se revisar as rotinas da serventia a partir da 
instalação do novo sistema, para alcançar 
mais eficiência na coleta das informações e 
evitar retrabalhos. “É bom salientar a neces-
sidade de se gerenciar apropriadamente o 
ciclo de vida dos selos digitais, realizando as 
retificações e anulações quando necessário. 
Os selos digitais são uma ótima ferramen-
ta de gestão para os Agentes Delegados, 
pois permitem o controle de todos os atos 
realizados pelos colaboradores”, conclui.

A INSTALAÇÃO DO SISTEMA EGISTON
A Instalação do Egiston foi feita sem custo 
- em apenas uma máquina - pelo Funarpen, 
mediante agendamento. 

Os novos selos foram disponibilizados 
para aquisição pelo site do Funarpen, com 
liberação imediata do download, após a 
emissão do boleto. Já os selos do sistema 
antigo foram convertidos em créditos, ao 
final da fase de transição. Caso não haja 
sistema de software para gerenciamento 
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De acordo com um dos desenvolvedores 
do novo sistema, Cícero Santos, os novos 
selos digitais representam mais transparên-
cia aos atos das serventias extrajudiciais

“O Funarpen está apoiando as 
serventias e as empresas forne-

cedoras de software no processo 
de mudança, para se chegar à 
transparência das informações 
do extrajudicial. Trabalhamos 
com a sensação de que novas 

versões e aprimoramentos serão 
naturais nos próximos anos.”

Cícero Santos, 
gestor de projetos

“A principal alteração no selo foi
a segurança jurídica, pois com

o QR Code pode-se verificar, no
próprio documento, qual o valor
pago ao cartório e a natureza do
ato praticado, evitando fraudes”

Mônica Dalla Vecchia, 
presidente do Funarpen

Segundo a presidente do Funarpen, 
Mônica Dalla Vecchia, dentre as principais 
diferenças do modelo antigo para o atual 
está a segurança jurídica

do cartório, ou se o sistema ainda não esti-
ver integrado ao Egiston, os selos deverão 
ser gerados diretamente pelo novo sistema.

Uma máquina será suficiente para colo-
car todo o cartório em funcionamento no 
novo método de emissão de selo digital. O 
equipamento enviará os selos gerados auto-
maticamente quando ocorrer a integração 
dos sistemas fornecidos pelas empresas. 

O uso do Egiston não terá a necessidade 
de integração das empresas que fornecem 
software para os cartórios, podendo o usuá-
rio gerar os selos e acrescentar a informação 
gerada nos serviços feitos rotineiramente.

No caso de uso de etiquetas, será possível 
fazer uma complementar com a informação 
do QR Code, número do selo e URL. Des-
sa forma, o número do selo passa a ser a 
parte essencial para cumprimento do deter-
minado na Instrução Normativa nº 28/2020, 
podendo ser validado no site do Funarpen. 

Também será possível inserir manual-
mente o número em carimbos para os atos 
de balcão. Já para os atos lavrados, basta 
copiar e colar (número do selo, URL e QR 
Code) do sistema Egiston para o texto do 
ato. O objetivo é facilitar a atividade em bal-
cão, visto que, a princípio, não dependerá 
do uso de etiquetas.

O Funarpen providenciará comunicado 
oficial da mudança de padrão de selos aos 
órgãos federais, estaduais e municipais que 
serão impactados. Além disso, disponibiliza-
rá manual com descrição técnica da emissão 
do selo digital para o Registro Civil, Tabelio-
nato de Notas, Títulos e Documentos e Re-
gistro de Imóveis. 

A consulta ao selo digital do Estado 
do Paraná pode ser feita pelo endereço: 
https://www.funarpen.com.br/consulta_
selo_digital/

Atualização tecnológica dos selos 
de autenticidade do Paraná confere mais 
segurança jurídica aos atos extrajudiciais
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Informações necessárias 
para o início da instalação

l IP do servidor onde serão instalados o banco de dados 
(SQL) e o serviço (Para infraestrutura que já contam com 
SQL Server, será pedido também o usuário e senha para 
acesso de criação do banco de dados);

l Código da serventia no Funarpen;

l Tipo de certificado que será utilizado (A1 ou A3);

l ISS do município (decimal, ex: 2%, informar 0.02);

l Integrante do ISS no município (S/N, ex: S para Sim ou N 
para não);

l Naturezas praticadas pela serventia;

l Valor praticado para a Fotocopia (Ex: 0.60). 

Observações

l É recomendado não fazer a instalação do sistema Egiston 
diretamente no Servidor da serventia.

l O computador no qual ficará instalado o programa Egiston, 
que gera o selo, não poderá ser desligado ou reiniciado 
durante o expediente.

l Qualquer inconsistência em um desses pontos 
mencionados acima acarretará na parada da geração de 
selos, consequentemente, o cartório não poderá realizar os 
atos.

Requisitos para a instalação

l Conexão à internet;

l Programa TeamViewer ou Anydesk baixado;

l Mínimo processador i3 com 4GB de memória e 5GB de HD;

l Sistema operacional mínimo Windows 7 com SP1 
atualizado;

l Antivírus desabilitado;

l Instalação do Certificado Digital A1 (.pfx e .cer) ou A3 
(do CPF do agente delegado) no computador que gera 
o selo (Egiston). Para maior agilidade, é recomendado o 
uso de Certificado do tipo A1 (que está sendo financiado 
pelo Funarpen por um ano), para evitar a digitação do PIN 
(senha) a cada geração de selo. O certificado tipo A3 pode 
ser utilizado, mas apenas na máquina onde o token estiver 
em uso;

l Compartilhamento na rede a pasta Lyli do computador no 
qual foi instalado o Egiston;

l Verificar se as portas, para execução do sistema Egiston 
estão liberadas;

l Configurar como exceção no antivírus o programa Egiston;

l Outras configurações necessárias ao Egiston, o técnico de 
informática de cada cartório deverá verificar diretamente 
com o Funarpen. 

O que será instalado

l SQL Server 2014 Express

l Microsoft .NET Framework 4.6.1

l Egiston: Módulo estação (gera os selos digitais)

l Egiston: Módulo servidor (gera e envia selos digitais) 



Os novos selos digitais para a fiscalização 
de atos extrajudiciais, implementados pela 
Instrução Normativa nº 28/2020, da Cor-
regedoria-Geral da Justiça do Estado (CGJ/
PR), entraram em funcionamento no dia 3 
de novembro de 2020.

Para que a melhoria se efetivasse, algu-
mas mudanças na estrutura tecnológica 
dos cartórios paranaenses precisaram ser 
realizadas. O Fundo de Apoio ao Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Estado do Para-
ná (Funarpen/PR) foi o responsável por fa-
zer a comunicação entre o órgão correicio-
nal e as serventias, orientando e facilitando 
a transição.

Para falar sobre o novo selo digital e so-
bre a transição do sistema antigo para o 
atual, a Revista do Irpen/PR entrevistou 
a presidente do Funarpen, Mônica Dalla 
Vecchia. “Nós sabemos das enormes difi-
culdades que passamos para gerir as ser-
ventias”.
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“O QR Code pode ser lido por qualquer 
câmera fotográfica de celular e nele estarão 
todas as informações do ato praticado”
PRESIDENTE DO FUNARPEN, MÔNICA DALLA VECCHIA FALA SOBRE A 
INSTALAÇÃO DO SELO DIGITAL NO PARANÁ E OS DESAFIOS ENFRENTADOS
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Revista do Irpen/PR – Qual a importân-
cia de se instituir o novo selo digital para 
os cartórios extrajudiciais do Paraná?
Mônica Dalla Vecchia – A instituição do 
novo selo digital deu-se em atendimento 
a uma exigência da Corregedoria-Geral 
da Justiça, gestão 2019/2020. A determi-
nação estipulou o dia 3 de novembro de 
2020 como início do prazo para o uso do 
selo digital. 

Revista do Irpen/PR – Quais as princi-
pais diferenças entre o modelo antigo 
e o novo? 
Mônica Dalla Vecchia – A principal al-
teração no selo foi a segurança jurídica, 
pois com o QR Code pode-se verificar, no 
próprio documento, qual o valor pago ao 
cartório e a natureza do ato praticado, aju-
dando a evitar assim fraudes.

“O novo Selo, utilizado pelo 
Paraná, foi objeto da carta 

de intenções do 95° Encoge 
(Encontro Nacional de 

Corregedores da Justiça), para 
aplicabilidade em todos os 

Estados da Federação”

“A implementação foi muito 
custosa e, particularmente, 

difícil, diante da resistência por 
parte dos próprios colegas, que 

estavam assustados com ‘o 
novo’, e do prazo exíguo para a 

implementação”

“Tenho certeza de que o 
Fundo, sendo administrado 

pela própria classe, ainda que 
em seus conselhos Diretor e 
Fiscal tenha duas cadeiras da 
Corregedoria, traz uma visão 
mais apurada e sensível, mais 

próxima da realidade das 
demandas do registrador civil 

das pessoas naturais”

“Nós sabemos das enormes 
dificuldades que passamos para 

gerir as serventias. A maioria 
das pessoas não faz ideia dos 

gastos mensais de um cartório.”

Revista do Irpen/PR – A senhora gostaria 
de acrescentar alguma informação que 
não tenha sido abordada na entrevista?
Mônica Dalla Vecchia – Houve um desgas-
te muito grande na implementação, tanto 
para os funcionários do Funarpen quanto 
para mim, particularmente. Fomos vistos 
como ‘vilões’, porém, só havia a intenção 
de salvar o Fundo de uma estatização, pois 
o TJ queria encampá-lo e passar a geri-lo. 
Tenho certeza de que o Fundo, sendo ad-
ministrado pela própria classe, ainda que 
em seus conselhos Diretor e Fiscal tenha 
duas cadeiras da Corregedoria, traz uma vi-
são mais apurada e sensível, mais próxima 
da realidade das demandas do registrador 
civil das pessoas naturais. Nós sabemos das 
enormes dificuldades que passamos para 
gerir as serventias. A maioria das pessoas 
não faz ideia dos gastos mensais de um 
cartório.

em sua implementação. O novo Selo, utili-
zado pelo Paraná, foi objeto da carta de in-
tenções do 95° Encoge (Encontro Nacional 
de Corregedores da Justiça), para aplicabi-
lidade em todos os Estados da Federação. 

Revista do Irpen/PR – Os cartórios do 
Paraná tiveram que fazer a mudança em 
novembro. Qual o resultado desta tran-
sição até o momento? Como está sendo 
a adaptação dos cartórios?
Mônica Dalla Vecchia – A implementação 
foi muito custosa e, particularmente, difícil, 
diante da resistência por parte dos próprios 
colegas, que estavam assustados com ‘o 
novo’, e do prazo exíguo para a implemen-
tação. Igualmente, as empresas de softwa-
re assim agiram. O Tribunal de Justiça de-
legava ao Funarpen a obrigação de passar 
as informações aos colegas e às empresas 

prestadoras de serviços de software, mas, 
infelizmente, os últimos esperavam por 
um adiamento da instalação e não se pre-
pararam adequadamente a tempo para a 
implementação naquela data. Imaginaram, 
assim, que o adiamento se efetivaria, o que 
não ocorreu, e gerou indignação dos juízes 
auxiliares da Corregedoria-Geral que nos di-
ziam: “Mas como podem os cartorários não 
acreditarem em vocês. O Funarpen é gerido 
pela classe”. Os colegas somente passaram 
a se atentar para as suas responsabilidades 
com o novo selo quando o Corregedor-
-Geral encaminhou um Ofício-Circular re-
afirmando o prazo derradeiro. A partir daí 
foi uma correria para tentarem se adaptar.

Revista do Irpen/PR – O novo selo tam-
bém tem a finalidade de cumprir a Meta 
7 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
divulgada no ano de 2018, que estabele-
ce o desenvolvimento do código digital 
com a funcionalidade QR Code para todos 
os atos. Como isso acontece na prática?
Mônica Dalla Vecchia – O QR Code pode 
ser lido por qualquer câmera fotográfica de 
celular e nele estarão todas as informações 
do ato praticado, com a natureza o valor 
pago a título de emolumento e as taxas re-
passadas a outros órgãos. Outra funcionali-
dade será, também, a possibilidade de cor-
reição online pela Corregedoria da Justiça, 
por isso o destacado interesse do Tribunal 
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CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL, EM TODO O PAÍS, PODEM REALIZAR 
INÚMEROS SERVIÇOS RELACIONADOS AO CPF PARA O CIDADÃO BRASILEIRO

Ofícios da Cidadania avançam pelo 
Brasil com nova parceria entre 
a Arpen/BR e a Receita Federal



Com inúmeras parcerias e facilidades ofere-
cidas para os usuários, os Cartórios de Re-
gistro Civil do Brasil estão avançando cada 
vez mais nos convênios relacionados aos 
Ofícios da Cidadania. 

As medidas estão em consonância com a 
Lei Federal nº 13.484/17, que permitiu que 
os cartórios pudessem, mediante parceria 
com órgãos públicos, emitir documentos 
que antes eram emitidos apenas em órgãos 
públicos, como Registro Geral (RG), Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF), Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), Passaporte, Carteira 
de Trabalho, entre outros que venham a ser 
conveniados. 

Desde novembro de 2015, quando os 
cartórios travaram sua primeira parceria 
com a Receita Federal do Brasil (RFB), já fo-
ram emitidos pelas serventias extrajudiciais 
mais de 11,6 milhões de Cadastros de Pes-
soa Física (CPFs) até março de 2021. 

Em março deste ano, no entanto, a 
parceria foi além. Um convênio entre a 
Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) e a Recei-
ta Federal estabeleceu uma nova atuação 
referente ao CPF e os serviços de procura-
ções, que permitirão que a população con-
tinue sendo assistida pelos serviços públicos 

de maneira mais objetiva, que transcendem 
as limitações dos modelos tradicionais, em 
especial durante a pandemia.

A automatização dos processos per-
mitirá aos cartórios, por exemplo, fazer a 
conferência de uma procuração de forma 
totalmente eletrônica, o que diminui a ne-
cessidade de um atendimento presencial. 
Com a procuração impressa do contribuin-
te, o cartório confere o código gerado por 
ela, no caso, os últimos 5 dígitos, o CPF ou 
CNPJ do outorgante; NI do outorgado; CPF 
e nome de quem assinou, início e fim da 
vigência da procuração. O cartório atesta, 
ainda, as assinaturas realizadas por meio 
de selo de autenticação ou marca a pessoa 
que assinou presencialmente no cartório.

De acordo com o analista tributário da 
Receita Federal, Breno Mattar, o novo pro-
cedimento permite à Receita Federal “ape-
nas conferir o CPF do outorgante, que se 
estiver correto, o documento está validado. 
Ou seja, quem tinha que assinar, assinou, 
e isso não precisa ser conferido”. Com as 
procurações que tiverem divergências nos 
dados, Mattar afirma que terá de ser feito 
um processo manual.

Os procedimentos automatizados geram 
um menor impacto no tempo de realização
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De acordo com o analista tributário 
da Receita Federal Breno Mattar, 
terá de ser feito um processo manual 
com as procurações que tiverem 
divergências nos dados 

Para o secretário nacional da Arpen-
Brasil, Luis Carlos Vendramin Junior, os 
procedimentos automatizados com a 
Receita Federal geram um menor impacto 
no tempo de realização dos atos



“A presença dos cartórios em 
todos os municípios do Brasil 

proporciona ao cidadão acesso 
fácil aos serviços de CPF” 

Rériton Wedert Gomes, 
coordenador-geral de cadastros 

e benefícios fiscais da Receita Federal

“Atualmente, quase a 
totalidade dos CPFs gerados 

no Brasil é feita pelos 
cartórios de Registro Civil de 
Pessoas Naturais de forma 
automotizada e segura” 

Gustavo Renato Fiscarelli, 
presidente da Arpen-Brasil 

“A homologação deste convênio 
com a AC BR representa a 

importância da participação 
do Registro Civil das Pessoas 

Naturais na emissão de 
certificados digitais ICP-Brasil” 

Luis Carlos Vendramin Junior, 
secretário nacional da Arpen-Brasil

CAPILARIDADE E DIGITALIZAÇÃO 
Com a nova parceria com a Receita Fede-
ral, o convênio amplia em quase 1.600% 
sua rede de atendimento no País, até então 
composta por 432 unidades físicas. Segun-
do o coordenador-geral de Atendimento 
da RFB, José Humberto Valentino Vieira, 
“esta parceria, este trabalho colaborativo 
oferece ótimas perspectivas para a oferta 
de serviços públicos, possibilitando mais 
alternativas para que a população possa 
ser assistida pelos serviços prestados pela 
Receita Federal do Brasil”.

Para o coordenador-geral de gestão de 
cadastros da Receita, Rériton Wedert Go-
mes, presença dos cartórios em todos os 
municípios do País é uma facilidade que 
começa a ser melhor explorada pelo Poder 
Público, inclusive a Receita Federal. 

“A presença dos cartórios em todos os 
municípios do Brasil proporciona ao cida-
dão acesso fácil aos serviços de CPF, de 
forma conclusiva, sem necessidade de o 
cidadão ter que se dirigir a uma unidade 
da RFB para complementar o atendimento. 
Trata-se de um modelo de atendimento de 
CPF adotado somente nos cartórios, pois 
nesse caso, são enviados para RFB cópias 
dos documentos apresentados pelo cida-
dão no ato da solicitação do serviço”, res-
salta o coordenador da RFB. 

Para o presidente da Arpen-Brasil e vi-
ce-presidente da Arpen/SP, Gustavo Rena-
to Fiscarelli, aliar a principal identificação 
cadastral com a base biográfica primária 
do cidadão valorizou ainda mais o sistema 

registral brasileiro, apto, cada vez mais, à 
identificação do cidadão. 

“Não bastasse, tamanha é a confiança da 
Receita Federal do Brasil no Registro Civil, 
que o convênio evoluiu, possibilitando, via 
Ofícios da Cidadania, a prestação de servi-
ços remunerados pelos registradores civis, 
serviços estes típicos do órgão fiscalizató-
rio. Atualmente, quase a totalidade dos 
CPFs gerados no Brasil é feita pelos cartó-
rios de Registro Civil de Pessoas Naturais de 
forma automotizada e segura. Os números 
da parceria impressionam sob qualquer 
perspectiva, e esse sucesso endossa a con-
fiança de todo o sistema no Registro Civil”, 
argumenta o presidente da Arpen-Brasil. 

Para a presidente da Arpen/SP, Daniela 
Silva Mroz, a capilaridade dos cartórios e 
o serviço ofertado pelas serventias encon-
tram ainda mais respaldo diante da popula-
ção como Ofícios da Cidadania. 

“Acredito que os Ofícios da Cidadania fa-
zem parte do DNA do Registro Civil, criados 
para expedirem os principais documentos 
da vida dos cidadãos e trazerem desburo-
cratização e facilidade para a população. 
Assim, documentos que antes a pessoa só 
conseguia ter acesso nos postos autoriza-
dos pelo Governo e nas grandes cidades, 
podem ser feitos no cartório mais próximo 
da casa do cidadão, sem a necessidade de 
grandes deslocamentos, já que o Registro 
Civil está presente em todos os Municípios, 
distritos e subdistritos. Tanto a parceria 
com a Receita como os outros convênios 
otimizam os serviços prestados pelos car-
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  Quantidade de
Ano CPFs emitidos 
2015 (novembro e dezembro) 27.733
2016 1.034.814
2017 1.671.855
2018 2.586.218
2019 2.933.484
2020 2.702.494
2021 (até março) 668.717
Todos os anos  11.625.315

dos atos. Os sistemas dos cartórios serão 
integrados à base já existente da Receita 
Federal, o que, segundo o vice-presidente 
da Associação dos Registradores de Pesso-
as Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/
SP), Luis Carlos Vendramin Junior, facilita o 
preenchimento e a busca pelo CPF. 

O coordenador-geral de cadastros e be-
nefícios fiscais da Receita Federal, Rériton 
Wedert Gomes, por sua vez, reforça a im-
portância do convênio com os Cartórios de 
Registro Civil para atender à população. 
“Somente no mês de fevereiro, aproxima-
damente 373 mil inscrições de CPF foram 
emitidas, sendo que 56% foram feitas pe-
los cartórios”, diz.

Fonte: Central de Informações 
do Registro Civil

Veja a quantidade de CPFs 
emitidos pelos cartórios de 
Registro Civil desde a primeira 
parceria com a Receita Federal



Segundo o coordenador-geral de gestão 
de cadastros da Receita, Rériton Wedert 
Gomes, a presença dos cartórios em todos 
os municípios do País é uma facilidade 
que começa a ser melhor explorada pelo 
Poder Público

Para o presidente da Arpen-Brasil, Gusta-
vo Renato Fiscarelli, aliar a principal iden-
tificação cadastral com a base biográfica 
primária do cidadão valorizou ainda mais 
o sistema registral brasileiro

Segundo o supervisor de operações da 
CRC Nacional, Humberto Briones, os 
convênios do Ofício da Cidadania não 
dependem exclusivamente de integração 
com a Central, mas ela cria uma facilidade 
de acesso aos cartórios

tórios extrajudiciais em todo o país”, diz a 
presidente da Arpen/SP. 

Segundo o supervisor de operações da 
Central de Informações do Registro Civil 
(CRC Nacional), Humberto Briones, os con-
vênios do Ofício da Cidadania não depen-
dem exclusivamente de integração com a 
CRC Nacional, mas ela cria uma facilidade 
de acesso aos cartórios. 

“O objetivo da Central é justamente 
evitar que os cartórios precisem acessar 
vários portais para efetuar os seus servi-
ços. Quando os serviços estão integrados 
à CRC Nacional, o acesso do cartório é 
mais fácil, já que não existe a necessidade 
de acessar várias plataformas distintas. A 
CRC Nacional está sempre sofrendo atua-
lizações para acompanhar todas essas mu-
danças de tecnologias, e estamos aptos 
para centralizar os convênios dos Ofícios 
da Cidadania via CRC caso seja necessá-
rio”, esclarece Briones. 

CONVÊNIOS RECENTES 
Em 2019, a Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), a Associação Nacional dos Regis-

tradores de Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo (Arpen/SP) e a Autoridade 
Certificadora Brasileira de Registros (AC 
BR) firmaram um convênio para a emissão 
dos certificados digitais pelos Cartórios de 
Registro Civil do Brasil.

Com o convênio homologado, todas as 
unidades do País puderam se habilitar para 
a emissão de certificados digitais ICP-Bra-
sil à população, em conformidade com a 
previsão legal dos Ofícios da Cidadania (art. 
29, § 3º, da Lei n. 6.015/1973), tornando 
os Cartórios pontos focais na emissão da 
identidade digital dos cidadãos brasileiros.

“A homologação deste convênio com a 
AC BR representa a importância da partici-
pação do Registro Civil de Pessoas Naturais 
na emissão de certificados digitais ICP-Bra-
sil, que nada mais é do que a Identidade 
Digital do cidadão”, destacou na época o 
vice-presidente da Arpen-Brasil, Luis Carlos 
Vendramin Junior, hoje secretário nacional 
da entidade. 

Para o gestor da AC BR, empresa que 
funciona como Autoridade Certificadora 
dos Registros Civis, Rodrigo Paiva, o con-
vênio assinado entre a AC BR, a Arpen-Bra-

sil e a Arpen-SP foi um marco importante 
para os registradores, pois possibilitou que 
todos os Cartórios de Registro Civil do país 
possam se habilitar para emissão de certifi-
cados digitais ICP-Brasil ao cidadão. 

“Com o convênio, a principal vantagem 
foi estender esse serviço de forma nacional, 
disponível a todos os Cartórios de Registro 
Civil. Além disso, o formulário para habilitar 
o serviço de Certificação Digital foi disponi-
bilizado diretamente na Central do Registro 
Civil – CRC, simplificando esta etapa inicial. 
Como toda tecnologia, a Certificação Digi-
tal está muito mais simples hoje do que era 
no início da ICP-Brasil. Nosso desejo é que 
esses aprimoramentos sejam refletidos no 
engajamento dos Registradores Civis em 
oferecer a Certificação Digital à população 
de sua região”, ressalta o gestor da AC BR. 

Outra parceria de sucesso firmada pelos 
Cartórios de Registro Civil foi um convênio 
firmado no final de 2019 entre a Correge-
doria Geral da Justiça (CGJ-MA), o Estado 
do Maranhão – por meio da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) - e a Associação 
dos Registradores de Pessoas Naturais do 
Maranhão (Arpen/MA), que estabeleceu 
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“A relação teve início quando a 
delegação de competência do 
Detran/RS, a partir do Creden-

ciamento de oficiais de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, abriu 
os Centros de Registro de Veícu-

los Automotores” 

Marcelo Soletti, 
diretor-adjunto do Detran/RS

“Atualmente, os processos 
físicos existentes nos CRVAs são 
digitalizados e enviados eletro-
nicamente para o Detran/RS, e 

depois de cinco anos podem ser, 
inclusive, inutilizados” 

Calixto Wenzel, 
ex-presidente da Arpen/BR e titular 

do Registro Civil da 1ª Zona 
de Porto Alegre (RS)

“Com o convênio, a principal 
vantagem foi estender esse 
serviço de forma nacional, 

disponível a todos os Cartórios 
de Registro Civil” 

Rodrigo Paiva, 
gestor da AC BR
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cooperação para implementar, nas serven-
tias extrajudiciais de Registro Civil do Ma-
ranhão, a emissão de Registro Geral (RG).

Segundo o presidente da Arpen/MA, De-
vanir Garcia, a importância desse convênio 
é muito abrangente, pois alcança cada mu-
nicípio do Estado do Maranhão, do mais 
longínquo ao mais próximo. 

“A presença das serventias de registros 
civis, em todos os municípios, garante o 
sucesso desse grandioso e inédito projeto, 
levando a todos os cidadãos maranhenses 
à possibilidade da obtenção da sua Carteira 
de Identidade bem próximo de sua residên-
cia. O acesso à documentação básica esta-
rá sendo garantido às pessoas em geral. A 
implementação é bastante complexa pelo 
ineditismo desse tipo de convênio após a 
promulgação da Lei que criou os Ofícios da 
Cidadania. As equipes técnicas da Arpen 
e do Instituto de Identificação estão em 
constante trabalho, e, muito em breve, ini-
ciaremos os testes em duas serventias que 
já estão preparadas para serem o piloto do 
projeto”, revela o presidente da Arpen/MA. 

No dia 14 de maio de 2020, foi a vez 
dos Cartórios de Registro Civil, por meio da 
Portaria nº 135/2020, firmarem um acordo 
com a Secretaria da Aquicultura e Pesca do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento do Governo Federal para incluir 
a Arpen-Brasil na lista de agentes valida-
dores dos documentos de pescadores em 
todo o país. 

Segundo o secretário de Aquicultura 
e Pesca, Jorge Seif Junior, a validação da 
documentação pelos agentes tem como 
finalidade dar maior confiabilidade nas 
informações e documentações apresen-
tadas pelos interessados, trazendo maior 
segurança jurídica, além de diminuir expo-
nencialmente as fraudes. “Após o interes-
sado inserir, no sistema, a documentação 
exigida, deverá comparecer fisicamente 
a um agente validador e apresentar toda 
documentação já inserida no sistema para 
validação”, explica. 

PARCERIAS ANTIGAS 
Desde 2014, uma parceria firmada pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro (TJRJ), Departamento de Trânsito do 
Estado do Rio de Janeiro (Detran/RJ) e a As-
sociação dos Registradores de Pessoas Na-
turais do Estado do Rio de Janeiro (Arpen/
RJ), possibilitou que Cartórios de Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Estado fossem 
credenciados para a emissão de Carteiras 
de Identidade no Rio de Janeiro.

No Estado do Rio Grande do Sul, desde 
1999, os cartórios de Registro Civil realizam 
diversas tarefas relacionadas a legalização 
de veículos automotores. 

“A relação teve início quando a delega-
ção de Competência do Detran/RS, a partir 
do Credenciamento de oficiais de Registro 
Civil das Pessoas Naturais, abriu os Centros 
de Registro de Veículos Automotores - CR-

VAs, entidades responsáveis pela realização 
dos atos atinentes a registros e transferên-
cias de veículos (e todas as ações envolvi-
das nesses processos)”, conta o diretor-ad-
junto do Departamento de Trânsito do Rio 
Grande do Sul (Detran/RS), Marcelo Soletti. 

Para o ex-presidente da Arpen/BR e titu-
lar do Registro Civil da 1ª Zona de Porto 
Alegre (RS), Calixto Wenzel, a conquista 
desse serviço relativo aos CRVAs – Centros 
de Registro de Veículos Automotores, ocor-
reu num período difícil para os Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais, pois a 
gratuidade dos registros de nascimento 
e óbito trouxe desafios enormes para a 
sustentação da atividade. “Conseguiu-se 
aprovar uma lei estadual, autorizando os 
convênios entre o Estado e os cartórios 
de registro civil, mediante homologação 
do Conselho da Magistratura”, relembra 
Wenzel. 

Ainda de acordo com ele, a virtualização 
dos serviços já caminha a passos largos no 
convênio com o Detran/RS. “Atualmente, 
os processos físicos existentes nos CRVAs 
são digitalizados e enviados eletronicamen-
te para o Detran/RS, e depois de cinco anos 
podem ser, inclusive, inutilizados. Os docu-
mentos relativos à propriedade do veículo, 
CRV, e o documento de circulação, CRLV, 
antes impressos em papel especial e envia-
dos pelos Correios, atualmente podem ser 
acessados e impressos através do celular”, 
revela o registrador.



De acordo com o secretário de Aquicultu-
ra e Pesca do Ministério da Agricultura, 
Jorge Seif Junior, a validação da docu-
mentação de pescadores pelos Cartórios 
de Registro Civil tem como finalidade dar 
mais confiabilidade nas informações e 
documentações

Segundo o presidente da Arpen/MA, 
Devanir Garcia, a importância do convênio 
com a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado é muito abrangente, pois alcança 
cada município do Estado do Maranhão

O diretor-adjunto do Departamento de 
Trânsito do Rio Grande do Sul, Detran/RS, 
Marcelo Soletti, comemora a parceria de 
sucesso feita com os Cartórios de Registro 
Civil do Estado

Receita Federal – 
Desde 2015, segundo dados da CRC, mais de 11,5 milhões 
de CPFs já foram emitidos gratuitamente junto às certidões 
de nascimento pelos Cartórios de Registro Civil do País 
desde o convênio celebrado pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) com a Receita 
Federal. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
Cartórios de Registro Civil estão habilitados, perante a 
Secretaria da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, 
a realizar a validação de documentos dos pescadores do Brasil. 

Departamento de Trânsito 
do Estado do Rio de Janeiro (Detran/RJ) – 
Desde 2014, uma parceria firmada entre o Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), o Detran/RJ e a Arpen/RJ 
possibilitou que Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais 
do Estado fossem credenciados para a emissão de Carteiras de 
Identidade no Rio de Janeiro.
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Secretaria de Segurança Pública 
do Maranhão (SSP/MA) – 
No final de 2019, a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ/MA), o 
Estado do Maranhão – por meio da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) - e a Associação dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Maranhão (Arpen/MA) celebraram convênio, 
estabelecendo cooperação para implementar, nas serventias 
extrajudiciais de Registro Civil do Maranhão, a emissão de 
Registro Geral – RG (carteira de identidade).

Departamento de Trânsito 
do Rio Grande do Sul (Detran-RS) – 
Desde 1999, os Cartórios de Registro Civil do Estado 
realizam, por meio de convênio com o Centro de Registro de 
Veículos Automotores (CRVA), no Estado do Rio Grande do 
Sul, diversos procedimentos para a legalização de veículos 
automotores.

Saiba quais são os principais convênios dos Ofícios da Cidadania



Atual coordenador-geral de gestão de ca-
dastros da Receita Federal do Brasil, Réri-
ton Wedert Gomes acredita que a parceria 
entre a Receita e os cartórios é vital para a 
emissão de documentos de forma simplifi-
cada para a população brasileira.

Em entrevista à Revista do Irpen/PR, 
ele fala sobre o novo convênio firmado en-
tre a Receita e os cartórios, enaltece o tra-
balho das serventias extrajudiciais e projeta 
uma parceria duradoura para o futuro. 

Segundo Gomes, “a presença dos car-
tórios em todos os municípios do Brasil 
proporciona, ao cidadão, acesso fácil aos 
serviços de CPF”.

Segundo o coordenador-geral de gestão de cadastros da Receita Federal do Brasil, 
Rériton Wedert Gomes, o convênio com os cartórios propicia, ao cidadão, acesso fácil a 
documentos essenciais para o exercício da cidadania

NACIONAL
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PARA O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE CADASTROS DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL, RÉRITON WEDERT GOMES, A NOVA PARCERIA COM OS CARTÓRIOS 
PRETENDE ATENDER TODOS OS ANSEIOS E DEMANDAS DA POPULAÇÃO

“A presença dos cartórios em todos 
os municípios do Brasil proporciona 
acesso fácil aos serviços de CPF”

“A partir de 01/12/2015, 
os cartórios passaram a 

realizar inscrições de CPF, 
gratuitamente, no momento 
da lavratura do registro civil. 
Até fevereiro de 2021, foram 

emitidos mais de 11 milhões de 
CPFs gratuitos.”



Revista do Irpen/PR – A parceria entre a 
Arpen-Brasil e a Receita Federal do Brasil 
estabeleceu uma nova atuação dos car-
tórios em relação ao CPF e aos serviços 
de procurações. Qual a importância des-
se convênio? 
Rériton Wedert Gomes – Trata-se de 
convênio de suma importância para que 
tenhamos capacidade de atender todos os 
anseios e demandas da população. Desta-
camos o grande ganho de capilaridade que 
esse convênio traz para os serviços, já que 
os Cartórios de Registro Civil estão presen-
tes em quase todas as cidades do país. Vale 
destacar, ainda, a segurança que a inscrição 
no CPF realizada no momento do registro 
traz, já que o cidadão tem seu número de 
CPF vinculado à sua certidão e registrado no 
cartório desde o início da sua vida. Quanto 
às procurações, trata-se de um serviço que, 
após analisado e aprovado, dá acesso a di-
versos outros serviços disponíveis no portal 
de serviços (e-CAC) do site da RFB, facilitan-
do o autoatendimento das demandas.

Revista do Irpen/PR – De uma forma 
geral, como enxerga a parceria entre a 
Receita Federal e os cartórios de Registro 
Civil como Ofícios da Cidadania? Desde 
2017, milhões de CPFs já foram emitidos 
gratuitamente junto às certidões de nas-
cimento. 
Rériton Wedert Gomes – A partir de 
01/12/2015, os cartórios passaram a realizar 
inscrições de CPF, gratuitamente, no mo-
mento da lavratura do registro civil. Até fe-
vereiro de 2021, foram emitidos mais de 11 
milhões de CPFs gratuitos. Em 01/07/2020, 
os cartórios começaram a prestar serviços 
tarifados de CPF. Até fevereiro de 2021 fo-
ram realizados cerca de 12 mil inscrições e 
cerca de 24 mil alterações de dados cadas-
trais. Esses números atestam de forma ine-
quívoca o êxito dessa parceria, que resulta 

em benefícios para ambos os cadastros (CPF 
e Registro de Nascimento) e propicia, ao ci-
dadão, acesso fácil a dois documentos es-
senciais ao exercício da cidadania. 

Revista do Irpen/PR – Neste ano, a decla-
ração do Imposto de Renda poderá ser 
entregue até o dia 30 de abril e atinge 
todos aqueles que receberam um to-
tal de rendimentos igual ou maior a R$ 
28.559,70 em 2020. Essa parceria com 
os Cartórios de Registro Civil vai facilitar a 
obtenção da 2ª via da Declarações de Im-
posto de Renda ou outros documentos? 
Rériton Wedert Gomes – Um dos servi-
ços presentes no e-CAC é a cópia da última 
declaração enviada nos últimos cinco anos 
tanto no formato PDF quanto no formato 
DEC - que pode ser importada no programa 
da DIRPF. Assim, ao cadastrar uma procura-
ção para um outorgado que possua Certi-
ficado Digital, qualquer contribuinte pode 
ter acesso à sua declaração de imposto de 
renda anterior, o que facilita muito o preen-
chimento da declaração atual. Além disso, 
no programa do IRPF existe a possibilidade 
de importar a declaração pré-preenchida, 
que facilita ainda mais a entrega da decla-
ração de imposto de renda. Essa declaração 
pré-preenchida pode ser acessada com cer-
tificado digital próprio ou de procurador ha-
bilitado por meio da procuração RFB, que os 
cartórios passarão a protocolar. 

Revista do Irpen/PR – A presença dos car-
tórios em todos os municípios do País é 
uma facilidade que começa a ser melhor 
explorada pelo Poder Público, inclusive 
a Receita Federal? Como enxerga essa 
capilaridade dos cartórios extrajudiciais? 
Rériton Wedert Gomes – A presença dos 
cartórios em todos os municípios do Brasil 
proporciona ao cidadão acesso fácil aos 
serviços de CPF, de forma conclusiva, sem 
necessidade de o cidadão ter que se dirigir 
a uma unidade da RFB para complementar 
o atendimento. Trata-se de um modelo de 
atendimento de CPF adotado somente nos 
cartórios, pois, nesse caso, são enviados para 
a RFB cópias dos documentos apresentados 
pelo cidadão no ato da solicitação do serviço.  

Revista do Irpen/PR – A virtualização do 
atendimento dos cartórios extrajudiciais 
acompanha os anseios de órgãos pú-

blicos, como a Receita Federal? Como 
avalia essa digitalização dos serviços do 
Registro Civil? 
Rériton Wedert Gomes – A Receita Fede-
ral tem uma particularidade no que tange o 
sigilo dos dados, o que torna mais difícil a 
virtualização de seus serviços. Essa parceria 
com os cartórios resolve, em grande parte, 
esse problema, já que aproveita a expertise 
dos cartórios na identificação dos contri-
buintes, no reconhecimento de assinaturas 
e na garantia de autenticidade de documen-
tos apresentados. Além disso, como dito 
anteriormente, traz grande aumento de ca-
pilaridade na prestação dos serviços, aproxi-
mando a RFB dos contribuintes. A tendência 
é que essa parceria cresça e que possamos 
atendê-los cada vez melhor. 

Revista do Irpen/PR – Como enxerga o au-
xílio da tecnologia para oferecer serviços 
de qualidade para a população? A pan-
demia evidencia ainda mais essa necessi-
dade para diversos setores da sociedade?
Rériton Wedert Gomes – A pandemia foi 
um grande catalizador de ideias que já de-
monstravam o papel da tecnologia como 
grande auxiliar na oferta de produtos e 
serviços. Os ganhos desses avanços vieram 
para ficar e vão facilitar muito a qualidade 
da disponibilização e utilização dos serviços 
pela população.

Revista do Irpen/PR – Acredita que a atu-
ação dos Cartórios de Registro Civil como 
Ofícios da Cidadania pode ser melhor ex-
plorada? A Receita tem planos para no-
vas parcerias no futuro com os Cartórios 
de Registro Civil? 
Revista do Irpen/PR – Acredito que esses 
serviços sejam o início de uma parceria du-
radoura, com tendência de crescimento e 
aumento de serviços prestados por todos os 
motivos já elencados.
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“A pandemia foi um grande 
catalizador de ideias que já 

demonstravam o papel da tec-
nologia como grande auxiliar na 
oferta de produtos e serviços”

“[A parceria com os cartórios] 
traz grande aumento de 

capilaridade na prestação dos 
serviços, aproximando a RFB 

dos contribuintes”
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DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO REGISTRO CIVIL APONTAM 
REDUÇÃO DE ATÉ 72% EM FAIXA ETÁRIA MAIS ALTA JÁ VACINADA

Cartórios do Paraná registram redução de óbitos 
de idosos e aumento na faixa de 20 a 59 anos
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Dados do Portal da Transparência do Regis-
tro Civil apontam redução de até 72% em 
faixa etária mais alta já vacinada. Óbitos de 
pessoas mais jovens registram crescimento 
de mais de 70%

Ainda que em ritmo lento e muitas vezes 
prejudicada pela falta de insumos e doses, 
a vacinação em massa de sua população é 
mesmo a grande saída para o Paraná supe-
rar a grave crise de saúde pública e os pre-
juízos à economia causados pela Covid-19 
que, em março deste ano, registrou o maior 
índice de mortes no Paraná e, em abril, já 
supera o número de nascimentos em alguns 
municípios.

Este é o caminho que apontam os dados 
de óbitos contabilizados pelos Cartórios de 
Registro Civil do País, que mostram uma re-
dução de 72% nas mortes de pessoas entre 
90 e 99 anos; de 44% entre aquelas de 80 
a 89 anos; e de 6% entre os que possuem 
entre 70 e 79 anos - este último grupo 
ainda em período de quarentena entre as 
aplicações de doses e efeito da vacina –, na 
comparação entre a média de óbitos destes 
grupos desde o início da pandemia e os pri-
meiros 15 dias do mês de abril deste ano.  

Os idosos da faixa etária entre 90 e 99 
anos representavam, em média, 5,9% do 
total de mortos pela Covid-19 desde o início 
da pandemia. Em março, já com os primei-
ros reflexos da vacinação para esta idade, 
passaram a representar 3,1% dos óbitos 
e, nos primeiros dias de abril, 1,6% do to-
tal de falecimentos. A faixa entre 80 e 89 
anos, passou de uma média de 19,6% do 
total de mortos para 13,9% em março, e 
para 11,1% em abril. Já os óbitos entre a 

população de 70 a 79 anos que, em muitos 
Estados, acabou de receber a 2ª dose da va-
cina, passou de uma média 26,2% do total 
de óbitos para 24,6% em abril, dando início 
a uma redução.

Os dados constam no Portal da Transpa-
rência do Registro Civil (https://transparen-
cia.registrocivil.org.br/inicio), base de dados 
abastecida em tempo real pelos atos de 
nascimentos, casamentos e óbitos pratica-
dos pelos Cartórios de Registro Civil do País, 
administrada pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), cruzados com os dados históricos 
do estudo Estatísticas do Registro Civil, pro-
movido pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), com base nos dados dos 
próprios cartórios brasileiros.

“O portal da transparência é um excelen-
te e relevante informativo para termos os 
dados, tanto de natalidade quanto de óbi-
tos, da população brasileira. A partir dessas 
informações podemos ter formas de imple-
mentar nossas ações, seja para o governo 
implementar políticas públicas ou para infor-
mações ao público em geral”, destaca Eliza-
bete Regina Vedovatto presidente do Insti-
tuto do Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen/PR).

MAIS JOVENS ESTÃO MORRENDO
Se no começo da pandemia, a faixa etária 
de pessoas com idades entre 60 e 89 anos 
eram aquelas que proporcionalmente mais 
vinham a óbito causado pelo novo coronaví-
rus no Paraná, este cenário começa a se al-
terar, com o aumento proporcional de mor-
tes entre pessoas de faixa etária mais jovem, 
que vão dos 20 aos 59 anos. A mudança 
teve início em fevereiro, com aumento em 
março, que se mantém nos primeiros dias 
de abril.

Os óbitos de pessoas com idades entre 20 
e 29 anos, que até o mês de março repre-
sentavam, em média, 0,97% dos falecimen-
tos por Covid, passaram a ser 1% em abril, 
o que representa um crescimento de 8% 
no número de mortes. Já a quantidade de 
óbitos de pessoas entre 30 e 39 anos, que 
representavam, em média, 2,9% das mor-
tes, subiram em abril para 5%, crescimento 
de 73% no número de mortes por Covid-19. 

A faixa de pessoas entre 40 e 49 anos é 

“O portal da transparência 
é um excelente e relevante 
informativo para termos os 
dados, tanto de natalidade 

quanto de óbitos, da 
população brasileira”

Elizabete Regina Vedovatto,
presidente do Irpen/PR

a mais afetada pelo aumento no número 
de falecimentos causados pela nova fase da 
pandemia. Até janeiro de 2021, representa-
vam 5,5% dos óbitos causados pela doença. 
Em fevereiro passaram a representar 6,8%, 
em março 9,7% e, nos primeiros dias de 
abril, representam 7,9% do total de mortos 
pela doença no Estado. Em relação à mé-
dia de óbitos desde o início da pandemia, 
esta faixa etária, que representava 6,6% dos 
óbitos, deu um salto e agora corresponde 
a 44% do número de mortes nos primeiros 
dias de abril.

Também bastante afetada pela Covid-19 
nesta 2ª onda da pandemia, a população 
com idade entre 50 e 59 anos representava, 
em média, 13,5% do total de mortes pelo 
novo coronavírus no primeiro ano completo 
da pandemia. Em fevereiro passou a repre-
sentar 14,2%, em março para 17,1% e, nos 
primeiros dias de abril, representa 19,4% do 
total de mortos por Covid-19, um aumento 
de 44% no número de mortes pela doença.

Fazendo parte agora do calendário de 
vacinação no Paraná, a população entre 60 
e 69 anos segue sendo afetada pela pan-
demia. Até março de 2020 representavam, 
em média, 23% dos óbitos por Covid no 
Estado. Este número vem subindo nos últi-
mos meses, passando para 25% em março e 
28,7% na primeira quinzena de abril, o que 
representa um aumento de 25% nos óbitos 
causados pela doença.

Para a presidente do Irpen/PR, Elizabete 
Regina Vedovatto, a partir das informa-
ções do Portal da Transparência é possível 
implementar ações
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POR RAFAEL CANELA

Breves comentários sobre a 
uniformização dos serviços registrais

“Portanto, com vistas à manutenção do 
serviço registral, sobretudo da segurança 
jurídica dos oficiais e da parte, cabe, em 
auxílio ao Poder Judiciário, aos Institutos 

elaborarem estudos práticos, demonstrando 
os itens de maior complexidade prática, 

sempre com vistas ao aperfeiçoamento da 
atividade e a devida fiscalização”



Os serviços notariais e de registro podem 
ser definidos como serviços públicos exerci-
dos em caráter privado por um profissional 
do direito, pessoa física, em colaboração à 
Administração Pública, denominado Notá-
rio ou Registrador.

Em síntese, busca-se a garantia da publi-
cidade, autenticidade, segurança e eficácia 
dos atos jurídicos. Tais finalidades consubs-
tanciam a própria teleologia do Estado De-
mocrático de Direito.

Hely Lopes Meirelles define a publicidade 
como a “divulgação oficial do ato para co-
nhecimento público e início de seus efeitos 
externos”. Visa-se, portanto, à atribuição 
de segurança jurídica às relações jurídicas, 
permitindo-se aos interessados o conheci-
mento do teor do acervo registral.

Dessa forma, para o devido atendimento 
às finalidades constitucionais que permeiam 
a atividade notarial e de registro, deve-se 
preservar a uniformização dos procedimen-
tos registrais e das cobranças dos emolu-
mentos, sob aspectos os quais se exporá. 

O Poder Judiciário exerce, exclusivamen-
te, a fiscalização dos serviços notariais e de 
registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 
1º, da Constituição Federal), mediante cor-
reições ordinárias ou extraordinárias, obje-
tivando a manutenção do serviço de acor-
do com os ditames constitucionais e legais.

Além disso, cabe igualmente ao Poder 
Judiciário a normatização dos atos produ-
zidos por seus órgãos. À vista disso, cada 
estado redige seu Código de Normas, com 
diretrizes gerais e específicas sobre o Foro 
Extrajudicial.
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“Em síntese, busca-se a 
garantia da publicidade, 

autenticidade, segurança e 
eficácia dos atos jurídicos. Tais 
finalidades consubstanciam a 
própria teleologia do Estado 

Democrático de Direito.”

“Hely Lopes Meirelles define 
a publicidade como a 

“divulgação oficial do ato para 
conhecimento público e início 
de seus efeitos externos”. Visa-

se, portanto, à atribuição de 
segurança jurídica às relações 
jurídicas, permitindo-se aos 

interessados o conhecimento 
do teor do acervo registral.”

“Cabe igualmente ao Poder 
Judiciário a normatização 

dos atos produzidos por seus 
órgãos. À vista disso, cada 

estado redige seu Código de 
Normas, com diretrizes gerais 

e específicas sobre o Foro 
Extrajudicial.”

* Rafael V. Canela é Bacharel em Direito 
pela UFPR, Pós-Graduando em Direito No-
tarial e Registral Imobiliário pelo Centro 
Universitário Ítalo Brasileiro. Advogado. 
Assessor Jurídico do IRPEN e Secretá-
rio-Adjunto da Comissão de Análise e 
Estudos dos procedimentos das serventias 
judiciais e extrajudiciais da OAB-PR

Conquanto os Códigos de Normas su-
pram, em grande parte, as lacunas da le-
gislação federal, na prática, no dia a dia do 
registrador, diversas são as dúvidas quan-
to à aplicabilidade de diversos comandos 
normativos, bem como a possibilidade – e 
forma – de cobrança de itens da tabela de 
emolumentos.

Não se olvida que o registrador é profis-
sional do Direito, dotado de independência 
funcional e apto a interpretar a legislação. 
Todavia, a abrangência interpretativa não é 
favorável à manutenção da segurança jurí-
dica, considerando, sobretudo, que muitas 
serventias, algumas localizadas em peque-
nos municípios, muitas vezes não partici-
pam das discussões acadêmicas e jurídicas 
sobre os temas.

Em consequência, observa-se Ofícios lo-
calizados em municípios distintos decidin-
do e cobrando, exatamente pelo mesmo 
ato registral, valores distintos. 

Ora, a tabela de emolumentos no Estado 
do Paraná é, em diversos pontos, omissa e 
imprecisa, gerando, por consequência, dú-
vidas quanto à aplicabilidade e cobranças 
de atos. Cita-se, à guisa de exemplo, o item 
“retificação de assento à margem, median-
te justificação, com ou sem prova” que, 
aparentemente, tornou-se inócuo com a 
inclusão do “procedimento e retificações 
em geral”.

Do mesmo modo, a possibilidade de o 
causídico atuar como patrono no próprio 
divórcio extrajudicial também é, frequente-
mente, tema de debates entre advogados 
e registradores.

Como se nota, muito embora o Poder 
Judiciário seja imprescindível para o devido 
funcionamento do Foro Extrajudicial, al-

guns temas necessitam da vivência prática, 
aquela observada no balcão com matérias 
alheias às previsões legais.

Portanto, com vistas à manutenção do 
serviço registral, sobretudo da segurança 
jurídica dos oficiais e da parte, cabe, em 
auxílio ao Poder Judiciário, aos Institutos 
elaborarem estudos práticos, demonstran-
do os itens de maior complexidade prática, 
sempre com vistas ao aperfeiçoamento da 
atividade e a devida fiscalização.

O Irpen já trabalha, desde a publicação 
da nova tabela de emolumentos, no auxílio 
interpretativo aos oficiais e aos advogados, 
objetivando facilitar a uniformização dos pro-
cedimentos e das cobranças no Estado.



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


