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EDITORIAL

Registro Civil reforça 
compromisso com a cidadania
No mês de junho, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil) assinou o Termo de Cooperação Técnica com órgãos do Executivo 
e do Judiciário para prestar orientações jurídicas sobre o casamento civil no Brasil, 
ato realizado nos Cartórios de Registro Civil que é motivo de alegria entre casais e 
também de preocupação acerca da responsabilidade que se assume.

As ações conjuntas que serão desenvolvidas pelo Registro Civil, Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) e Confederação Nacional de Notários e Registradores (CNR) têm como 
objetivo levar mais clareza aos casais que decidem oficializar a relação, pois uma 
vez que o casamento é concretizado de forma consciente, as relações tendem a 
ser mais estáveis e duradouras. 

Estas ações refletem o compromisso do Registro Civil de levar cidadania à po-
pulação por meio de orientações, ato que tem como resultado o aumento do 
conhecimento sobre os próprios direitos. 

Nesta edição também apresentamos as melhorias que o Software Regina trouxe 
aos pequenos Cartórios de Registro Civil do Estado do Paraná após seis meses de 
sua criação, oferecendo mais agilidade, simplicidade e segurança aos atos

praticados. Uma evolução no dia a dia da atividade dessas serventias.

Para finalizar, celebramos a publicação da coletânea 
“Registro Civil na atualidade - A importância dos Ofícios 
da Cidadania na construção da sociedade atual”, que re-
força a importância de se propagar conhecimento sobre a 
nossa atividade.

Boa leitura!
Elizabete Regina Vedovatto

Presidente do Irpen/PR

“Estas ações refletem o compromisso do Registro Civil 
de levar cidadania à população por meio de orientações, 

ato que tem como resultado o aumento do conhecimento 
sobre os próprios direitos”



INSTITUCIONAL

Software Regina auxilia registradores 
com agilidade e segurança aos atos praticados
LANÇADA HÁ SEIS MESES, FERRAMENTA SE MOSTRA BEM-SUCEDIDA NA EXECUÇÃO 
DOS ATOS DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ
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Lançado em novembro de 2020 com o 
intuito de oferecer aos pequenos regis-
tradores do estado do Paraná maior agi-
lidade, simplicidade e segurança nos atos 
praticados, o Software Regina completa 
seis meses em atividade e já representa 
uma evolução no dia a dia da atividade dos 
registradores das serventias menores espa-
lhadas pelo estado. 

O software Regina, que foi desenvolvido 
pelo Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR), 
completa seis meses com resultados satis-
fatórios para toda a classe de registradores 
civis do Paraná, já que auxiliam e apresen-
tam a evolução da atividade no Estado.

Desde 2018, a publicação do Provimento 

nº 74, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
exigiu padrões mínimos de tecnologia da in-
formação para os cartórios extrajudiciais, a 
fim de garantir a segurança, integridade e 
disponibilidade de dados para, permitindo, 
assim, a continuidade da atividade pelos ser-
viços notariais e de registro de todo o País. 
Além disso, a adoção de políticas de segu-
rança de informação com relação à confi-
dencialidade, disponibilidade, autenticidade 
e integridade estabelecidas pelo Provimento 
estão asseguradas com o uso do software 
Regina, que cumpre os requisitos ao fornecer 
uma série de recursos aos atos praticados.

Nesses meses de funcionamento, o siste-
ma já foi responsável por registrar centenas 
de atos. 

VEJA NO GRÁFICO, ABAIXO, ALGUNS DOS ATOS REALIZADOS PELOS 
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL DO ESTADO POR MEIO DO SOFTWARE:

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

121 nascimentos
96 óbitos
33 editais
 26 casamentos
2 natimortos 

98 nascimentos
95 óbitos
55 editais
44 casamentos

134 nascimentos
156 óbitos
26 editais
 26 casamentos
1 natimorto

109 nascimentos
141 óbitos
60 editais
59 casamentos
1 natimorto

91 nascimentos
122 óbitos
33 editais
 28 casamentos



“Por ser um sistema leve 
e simples, tem sido muito 

boa nossa experiência, 
principalmente, porque cumpre 
o que um cartório de registro 

civil exige” 

Tatiele Koziel Neves, 
titular do Serviço Distrital de Ivaí (PR)

“Tem sido muito útil para a 
serventia, principalmente, por 
conta do pequeno porte e do 
trabalho que realizo sozinha, o 

software tornou o serviço muito 
mais ágil” 

Juliany de Andrade Gonçalves, 
oficial do Serviço de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Paranacity (PR)

A oficial do Serviço de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Paranacity (PR), 
Juliany de Andrade Gonçalves, está utili-
zando o software Regina há alguns meses 
e já percebe melhorias

A titular do Serviço Distrital de Ivaí (PR), 
Tatiele Koziel Neves, relata boa experiên-
cia com o software mesmo ainda estando 
em fase de teste 

O software Regina permite que não só os 
Cartórios de Registro Civil do Paraná gerem 
atos, mas também os de todo o Brasil. Com 
esta tecnologia, é possível realizar certidões 
de nascimento, de casamento, de óbito, 
natimorto e edital. Sendo possível, ainda, 
gerar minutas complementares, seja folha 
do Livro ou documentos do processo de 
casamento, registro de averbações, comu-
nicados e livro protocolo. 

De acordo com um levantamento reali-
zado pelo Irpen, atualmente, 40 serventias 
ativas utilizam o software, com 62 usu-
ários ativos, que geraram 24 Cadastros 
de Pessoas Físicas (CPF) desde o início do 
funcionamento do sistema. Os cartórios 
que mais praticam atos no Regina, desde a 
implantação em novembro de 2020, estão 

imensamente, as comunicações de regis-
tro aos órgãos competentes, permitindo a 
emissão simplificada de relatórios e a trans-
missão de dados”, explica Vicentine.

SELOS GERADOS PELO SOFTWARE
Além dos atos praticados, outra base que 
consiste no software Regina é a geração 
dos selos digitais do Funarpen, conforme a 
Instrução Normativa 28/2020 da Correge-
doria-Geral da Justiça do Estado do Paraná 
(CGJ/PR). De acordo com esta instrução, um 
selo digital deve ser gerado para cada ato 
praticado. Nestes meses de funcionamento 
do sistema, observou-se a maior utilização 
dos selos: RC, RCG, RCI, TD, TDI e TN.

 Cada ato tem um selo e esses selos pos-
suem uma chave que o identifica e o carac-
teriza, ou seja, destina os selos de fiscali-

localizados nos municípios de Piên, Cidade 
Gaúcha, Bocaiúva, Pérola e Paranacity. 

A registradora Juliany de Andrade Gon-
çalves, oficial do Serviço de Registro Civil 
das Pessoas Naturais de Paranacity (PR), 
afirma que estão utilizando o sistema há 
poucos meses, mas que as percepções já 
são de melhoria. “Tem sido muito útil para 
a serventia, principalmente, por conta do 
pequeno porte, e do trabalho que realizo 
sozinha, o software tornou o serviço muito 
mais ágil”, destaca.

Até quem está utilizando o software ain-
da em fase de teste já tem uma boa experi-
ência. Como é o caso do Serviço Distrital de 
Ivaí (PR). A titular Tatiele Koziel Neves conta 
que com a utilização, a equipe já percebeu 
diferenças, “por ser um sistema leve e sim-
ples, tem sido muito boa nossa experiência, 
principalmente, porque cumpre o que um 
cartório de registro civil exige”, afirma.

Juliany conta que sua experiência tem 
sido positiva e por isso recomenda o sof-
tware para outros colegas que ainda não 
utilizam o sistema. A titular ressalta, ainda, 
o atendimento para quem faz o uso do sof-
tware. “Mais um ponto positivo é o atendi-
mento. O pessoal é super gentil e responde 
muito rápido a todas as dúvidas”, disse.

Para a titular do Serviço Distrital de Ata-
laia (PR), Mariana Vida Piedade, “o sistema 
é muito simples e de fácil entendimento, 
facilita imensamente a lavratura dos regis-
tros e emissão das certidões”, comenta. Em 
relação aos comunicados e informações ca-
dastrados nas centrais, Mariana afirma que 
“ocorrem de forma rápida, contribuindo 
para a continuidade dos serviços do cartó-
rio, especialmente nas serventias pequenas 
onde há somente um funcionário” completa.

Para o substituto do Serviço Distrital de 
Adrianópolis (PR), Bernardo Zanellato Vi-
centine, o sistema criado pelo Irpen tem 
sido um grande facilitador e um verdadeiro 
aliado de exercício da atividade do Registro 
Civil das Pessoas Naturais, especialmente 
naquelas serventias que não possuem con-
dições de contar com sistemas particulares. 

“O Regina agiliza muito o atendimento 
ao usuário, uma vez que compila os dados 
do registro e, ao final, já gera automatica-
mente a certidão, culminando num ganho 
de tempo. A ferramenta também facilita, 

INSTITUCIONAL
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“O Regina agiliza muito o 
atendimento ao usuário, uma 
vez que compila os dados do 

registro e, ao final, já gera 
automaticamente a certidão, 
culminando num ganho de 

tempo” 

Bernardo Zanellato Vicentine, substituto 
do Serviço Distrital de Adrianópolis (PR)

“O sistema é muito simples e 
de fácil entendimento, facilita 

imensamente a lavratura 
dos registros e emissão das 

certidões” 

Mariana Vida Piedade, titular 
do Serviço Distrital de Atalaia (PR)

Titular do Serviço Distrital de Atalaia (PR), 
Mariana Vida Piedade, conta que os co-
municados e informações cadastrados nas 
centrais ocorrem de forma rápida

Para o substituto do Serviço Distrital de 
Adrianópolis (PR), Bernardo Zanellato 
Vicentine, o sistema criado pelo Irpen tem 
sido um grande facilitador e um verdadei-
ro aliado de exercício da atividade

zação, por exemplo, e classifica de acordo 
com sua característica, se são gratuitos ou 
pagos. Os selos possuem uma chave para 
identificar se são gratuitos ou pagos, ou 
ainda, se são selos de fiscalização. 

O selo RCI é um dos que são dispensados 
para fiscalização. Já os selos RCG são para 
os casos de nascimento e óbito, que são 
atos gratuitos. RC são as chaves para o selo 
pago. Enquanto TD são para títulos e docu-
mentos, TDI são os títulos e documentos de 
fiscalização e TN, para tabelionato de notas.

 Os selos cumprem, também, com a 
meta 7 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que estabelece o desenvolvimento 
do código digital com a funcionalidade 
QR Code para todos os atos. Além disso, o 
software Regina confere a possibilidade de 
fazer relatório financeiro dos emolumentos 
cobrados, realiza atos integrados à CRC-

-Nacional, para carga da base nacional, e 
ao Funarpen, para fins de ressarcimento e 
retorno do selo, e auditoria a cada registro 
ou alteração de dados.

O levantamento realizado pelo Irpen 
mostrou também que o software Regina 
mensura os nomes mais registrados de 
toda a base, incluindo atos pretéritos im-
portados e praticados no sistema.

 Outro dado importante, registrado por 
meio do sistema, foram os de óbitos por 
Covid-19. Somente em 2021, o gráfico 
mostra que nos primeiros meses do ano, ja-
neiro e fevereiro, o número de óbitos regis-
trados nos cartórios por conta da Covid-19 
chegou a 20, com casos aumentando, 
consideravelmente, nos meses de março e 
abril e em maio apresentando decréscimo, 
que pode ser observado como consequên-
cia do aumento da população imunizada 
por conta da vacina. No Paraná, os óbitos 
de pessoas mais jovens e que ainda não 
receberam imunização foram as únicas 
faixas etárias que registraram crescimento 
percentual superior a 70% no número de 
mortes no mês de abril em relação à média 
no período da pandemia. 

 Os Cartórios de Registro Civil, ao for-
necerem esses dados, exercem um papel 
muito importante durante a pandemia 
da Covid-19, porque contribuem com in-
formações necessárias que dão a real di-
mensão desta crise sanitária e permitem 
que ações sejam tomadas, tanto individual 
como coletivamente.

Informações que demonstram a impor-
tância do software Regina não só para os 
Cartórios de Registro Civil, mas para a so-
ciedade, uma vez que possibilitam a cone-
xão de todos os Cartórios de Registro Civil, 
a padronização na prestação de serviços e 
o atendimento às demandas da sociedade 
de forma ágil, eficaz e com muita seguran-
ça em todos os atos praticados. 

Mesmo durante a pandemia, os cartó-
rios, como atividades essenciais, estiveram 
em funcionamento, prestando seus servi-
ços. Para Mariana Vida Piedade, titular do 
Serviço Distrital de Atalaia (PR), o software 
Regina “foi desenvolvido para facilitar e agi-
lizar o trabalho do registrador civil. Feito por 
quem, de fato, conhece a prática e dinâmi-
ca do cartório”, e completa: “foi um grande 

aliado no Serviço Distrital de Atalaia, trouxe 
muita agilidade no expediente do cartório”.

Os dados da plataforma ficam hospeda-
dos em data center com infraestrutura de 
alta disponibilidade. Desenvolvido para pla-
taforma web, o software requer requisitos 
para a utilização do sistema, são eles: 
• Boa conexão com a internet (5MB);
• Navegador Google Chrome;
• Windows 7/10, macOS ou Linux;
• Processador Intel i3 ou similar (com 1 

GHz);
• Memória RAM de 4 GB;
• HD de 50GB;
• Certificado A1 e A3 padrão ICP/Brasil

Conheça o software Regina, acesse: 
www.sistemaregina.com.br
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ESPECIAL

Obra inédita marca uma nova 
história para o Registro Civil
COLETÂNEA “REGISTRO CIVIL NA ATUALIDADE - A IMPORTÂNCIA DOS OFÍCIOS DA 
CIDADANIA NA CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE ATUAL” REÚNE 71 ARTIGOS DE 90 AUTORES
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O assessor jurídico do Irpen/PR, Rafael Ca-
nela, é um dos autores que contribuíram 
com a coletânea com artigo que aborda o 
Registro de Óbito eletrônico

9

A titular do Tabelionato de Notas e Regis-
tro Civil do Serviço Distrital de Florestópo-
lis (PR), Léia Fernanda de Souza Ritti Ricci, 
é uma das autoras da coletânea

“Quando recebi o convite para 
participar, fiquei muito feliz, 

pois sabia que o projeto seria 
um sucesso e representaria 

um grande avanço doutrinário 
sobre o tema” 

Rafael Canela, 
assessor jurídico do Irpen/PR

“Foi uma experiência muito 
gratificante, em que tive a 

oportunidade de escrever sobre 
o Reconhecimento da Paterni-
dade Socioafetiva e difundir o 

conhecimento sobre o trabalho 
dos registradores civis” 

Léia Fernanda de Souza Ritti Ricci, titular 
do Tabelionato de Notas e Registro Civil 
do Serviço Distrital de Florestópolis (PR)

Na jornada pela busca do conhecimento 
em relação ao Registro Civil, não havia se 
visto uma obra que contemplasse conteú-
dos de tamanha coletividade de inovações 
e ideias que abrangessem as mudanças 
da sociedade, como na coletânea “Regis-
tro Civil na atualidade - A importância dos 
Ofícios da Cidadania na construção da so-
ciedade atual”. Reforçando a importância 
de propagar conhecimento para extensão 
do pensamento crítico entre o meio extra-
judicial que compreenda todas as novas es-
pecificidades da sociedade, cada vez mais 
inclusiva e plural.

A obra é imprescindível não só para toda 
a comunidade extrajudicial, mas também 
judicial e jurídica, uma vez que congrega 
e propaga opiniões de cunho científico, 
respaldadas por grande intelecto do meio 
extrajudicial. Lançada pela editora Juspodi-
vm, a coletânea surgiu de uma iniciativa da 
Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) como resul-
tado do projeto de Responsabilidade Insti-
tucional da Associação, sendo organizada 
pelos oficiais de registro civil como Martha 
El Debs, Izaías Gomes Ferro Júnior e Márcia 
Rosália Schwarzer.

O projeto é inovador porque reúne te-
mas atuais de complexidade e de transfor-
mações sociais que são de extrema relevân-
cia no cotidiano de um Ofício da Cidadania. 
Em razão de todas essas transformações 
comportamentais envolvendo a coletivida-
de, como a modernização e abrangência 
de culturas, a revolução tecnológica e tan-
tas outras, é que surge um novo Registro 
Civil, primordial na construção da socieda-
de atual. O que, de fato, marca esta obra 
é que os atuantes podem expandir seus 
conhecimentos jurídicos, respaldado em 
informações autênticas e conhecimento 
atual do Direito Registral Civil. 

O livro reúne 71 artigos de 90 autores, de 
mais de 20 estados brasileiros, e justamente 
por isso é considerado como caráter inédi-
to para o Registro Civil de Pessoas Naturais 
brasileiro, além de cooperar para a disse-
minação do conhecimento científico de 
qualidade entre as mais diversas realidades. 

O conhecimento científico posto em prá-
tica é de extrema relevância e importância 
para a evolução da sociedade, uma vez que 

é por meio dele que decisões que impac-
tam a vida da população são tomadas, e 
outras ainda contribuem para o avanço tec-
nológico e a transformação social.

 Por esta razão, a obra marca uma nova 
história para o Registro Civil, porque conso-
lida o conhecimento científico vivenciado e 
disseminado por meio dos atos praticados 
nos Ofícios da Cidadania, que valorizam a 
atividade do registrador para com as trans-
formações sociais e o impacto na vida da 
população.

 
CONTRIBUIÇÃO DO IRPEN/PR
Representantes do Registro Civil do Paraná 
e membros da diretoria do Instituto do Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais do Estado 

do Paraná (Irpen/PR) fizeram parte da obra, 
como o assessor jurídico do Irpen, Rafael 
Vano Canela, e a titular do Tabelionato de 
Notas e Registro Civil do Serviço Distrital de 
Florestópolis (PR), Léia Fernanda de Souza 
Ritti Ricci.

“Quando recebi o convite para participar, 
fiquei muito feliz, pois sabia que o projeto 
seria um sucesso e representaria um grande 
avanço doutrinário sobre o tema. Sinto-me 
honrado em participar de um projeto incrí-
vel como este”, afirma Rafael. O assessor 
conta sobre a sua contribuição para o livro. 
“Escrevi um singelo artigo, que trata, em 
síntese, do Registro de Óbito eletrônico, 
tema atual que desperta interesse sobre a 
atualização do Registro Civil”, disse.



Para Léia Fernanda de Souza Ritti Ricci, 
“foi uma experiência muito gratificante, em 
que tive a oportunidade de escrever sobre 
o Reconhecimento da Paternidade Socioa-
fetiva e difundir o conhecimento sobre o 
trabalho dos registradores civis”, declara. 

A titular conta ainda que o objetivo foi 

“destacar a importância do Registro Civil 
na atualidade, o qual pode contribuir muito 
com a sociedade, possibilitando o acesso à 
Justiça por meio da desjudicialização, com 
vários procedimentos de forma adminis-
trativa diretamente no cartório, de modo 
a solucionar com rapidez e presteza as de-

mandas sociais latentes”, completa.
Além de abordar conceitos da cidadania, 

indispensáveis para tratar dos direitos e de-
veres no qual os indivíduos estão inseridos, 
o livro traz conceitos ligados à aplicação 
de direitos para todos de forma igual, in-
dependente de condição social a que as 
pessoas estão submetidas. Os Ofícios da 
Cidadania são inerentes para promover 
igualdade a todas as pessoas, a partir de 
quando se tornam cidadãos ao usufruírem 
de seus direitos. Bem como a educação, 
que possibilita atuar na vida comunitária 
e social e provocar mudanças, as quais se 
propõe a obra, responsável por instigar os 
registradores a exercerem suas atividades 
com maior segurança jurídica e, principal-
mente, concretizando o princípio da digni-
dade da pessoa humana.

Para Rafael Canela, assessor jurídico do 
Irpen, “o Direito Notarial e Registral está 
em constante mudança, sendo constante-
mente atualizado, sobretudo, em razão do 
dinamismo da vida civil da pessoa natural”, 
disse. Rafael afirma que o projeto institu-
cional da Arpen-Brasil “representa, sem 
dúvidas, um importantíssimo passo, pois 
a doutrina sobre o Direito Registral precisa 
ser escrita pelos registradores e registrado-
ras” conclui.

A obra aborda, ainda, temáticas da vi-
vência do registro civil como a lavratura 
do assento de nascimento, os casamentos, 
regimes de bens e óbito, além de reconhe-
cimento de filiação socioafetiva, assento 
de nascimento de filho havido por técni-
cas de reprodução assistida, alteração de 
nome e gênero das pessoas transgêneras e 
a conciliação e mediação, temas oriundos 
de provimentos do Conselho Nacional de 
Justiça como forma de desjudicialização, 
concedendo ao registrador civil uma res-
ponsabilidade e o cuidado na efetivação do 
ato, para que isso ocorra sem a necessida-
de da intervenção do estado por meio do 
Judiciário.

Sabe-se que a temática que envolve o 
Registro Civil exige muito entendimento, 
discernimento e consciência por parte de 
quem exerce as funções, tendo em vista 
que o trabalho desempenhado pelos dele-
gatários necessita de um minucioso estudo 
e responsabilidade acerca de decisões a se-

ESPECIAL
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André de Carvalho Barbosa Álvares 
Anna Carolina Pessoa de Aquino Andrade 
Bruno Quintiliano Silva Vieira 
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Francisco Araújo Fernandes 
Francyer Moreira Alves 
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Isabela Franco Maculan Assumpção 
Izaías Gomes Ferro Júnior 
Jamille Morais de Siqueira 
Josiani Valim Dimer Poli 
Júlia Cláudia Rodrigues da Cunha Mota 
Juliana Pecchio do Prado Simões 
Katherine Scherer Clarinda 
Kátia Borges dos Santos 
Laura Cunha Elkis 
Laura Regina Echeverria da Silva 
Léia Fernanda de Souza Ritti Ricci 
Leticia Araújo Faria 
Letícia Franco Maculan Assumpção 
Liane Alves Rodrigues
Lisiane Bortolin Valga Messaggi 
Lorena Freitas Barreto Lins 
Lucas Martins de Oliveira 
Luciano Moreira Alves 
Luís Alberto Degani de Oliveira 
Luís Marcelo Theodoro de Lima Junior 
Manuela Carolina Almeida Sodré 
Marcelo Gonçalves Tiziani 
Marcelo Mazin 
Mariana Sad Albuquerque e Castro 
Mariana Undiciatti Barbieri Santos 
Mariângela Ariosi 
Mayra Zago de Gouveia Maia Leime 
Monalize Réus Serafim 
Patrícia Silva de Almeida 
Rafael Vano Canela 
Rafaela Anita Morais Pimentel 
Raquel Silva Cunha Brunetto 
Renata Cortez Vieira Peixoto 
Ricardo Santiago Teixeira 
Rodrigo Reis Cyrino 
Sandra Maria Barcelos 
Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira 
Tatiana Dias da Cunha Dória 
Tiago Cação Vinhas 
Vanessa Bitencourt 
Vivian Pereira Lima 
Viviane da Silva Felix 
Weider Silva Pinheiro 
Yuri Amorim da Cunha
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rem tomadas, porque envolvem a vida e a 
dignidade das pessoas, seja num ato lavra-
do ou numa decisão que muda a dinâmica 
da vida de alguém.

Com elucidações acerca de temas rele-
vantes para a sociedade atual, por vezes 
complexos, a coletânea traz fundamenta-
ções jurídicas que esclarecem ações que 
devem ser adotadas com bases legais. Para 
que, assim, as pessoas tenham seus direitos 
respeitados e que os responsáveis por isso 
tenham sempre em posse tais explicações, 
que auxiliem no processo e no entendi-
mento, garantindo o exercício da cidadania 
e a segurança jurídica dos atos praticados. 
A coletânea com artigos científicos amplia 
os conhecimentos jurídicos e é destinada 
aos registradores civis, que poderão exer-
cer a atividade com muito mais segurança 
e atenção as minuciosidades e especificida-
des que a atualidade exige. 

Para a coletânea “Registro Civil na atu-
alidade - A importância dos Ofícios da Ci-
dadania na construção da sociedade atual” 
ser realizada de forma que abrangesse todo 
o cunho intelectual dos autores, foi preci-
so uma organização minuciosa, que levou 
quase dois anos, incluindo a elaboração das 
regras para publicação, apresentação dos 
temas, produção dos artigos científicos, 
além de as correções e adequações com 
autores e com a editora. Para a publicação 
houve, ainda, uma nova fase de correções 
dos artigos depois de entregues, que preci-
saram ser feitas, principalmente, por causa 
de alterações legislativas que ocorreram no 
período da pandemia e do isolamento so-
cial provocados por conta da Covid-19. 

Para ser realizado, o projeto contou com 
um comitê gestor durante toda a fase de 
planejamento, que foi composto por Arion 
Toledo Cavalheiro Júnior, registrador ci-
vil em Francisco Beltrão/PR, presidente da 
Arpen-Brasil entre 2017 e 2020, e atual 
diretor de Integração Nacional; Elizabete 
Regina Vedovatto, presidente do Instituto 
do Registro Civil de Pessoas Naturais do Pa-
raná; Karen Lúcia Cordeiro Andersen, regis-
tradora civil em Pinhais/PR e Izaías Gomes 
Ferro Júnior, oficial de Registro de Imóveis, 
Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas e de 
Títulos e Documentos da Comarca de Pira-
pozinho/SP.

Conheça os autores da obra:
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Arpen-Brasil assina Termo de Cooperação
Técnica para promover orientações
jurídicas sobre casamento civil
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES TAMBÉM INTEGRAM O PROJETO
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A Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) participou, no 
dia 15 de junho, de cerimônia de assinatu-
ra de Termo de Cooperação Técnica para a 
promoção de ações institucionais e desenvol-
vimento de material informativo com orienta-
ções jurídicas sobre questões relacionadas ao 
casamento civil no Brasil.

Além da entidade representativa dos Car-
tórios de Registro Civil, assinaram o acordo 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Mi-
nistério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH) e a Confederação Na-
cional de Notários e Registradores (CNR), que 
desenvolverão ações conjuntas e materiais 
informativos aos nubentes para a melhor 
preparação para o matrimônio no momen-
to da habilitação para o casamento civil.

A cerimônia ocorreu durante a 333ª sessão 
ordinária do CNJ, com a participação do pre-
sidente da Arpen-Brasil, Gustavo Renato Fisca-
relli, do presidente da Confederação Nacional 
dos Notários e Registradores (CNR), Rogério 
Portugal Bacellar, da ministra de Estado do Mi-
nistério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MDH), Damares Alves, e do presi-
dente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 
CNJ, ministro Luiz Fux, que assinaram o termo.

“Quando o casamento é concretizado de 
forma consciente, as relações dele decorren-
tes tendem a ser mais estáveis e duradouras. 
Esse é um projeto que busca enaltecer o ca-
samento como entidade familiar, base da so-
ciedade, informando os nubentes acerca dos 
direitos e deveres decorrentes do matrimô-
nio”, explicou o presidente da Arpen-Brasil, 
Gustavo Fiscarelli.

A secretária nacional da Família no Minis-
tério da Mulher, da Família e dos Direitos Hu-
manos, Angela Vidal Gandra Martins, desta-
cou a seriedade da união matrimonial. “Casar 
é um marco tanto legal quanto relacional, 
que traz não só as consequências jurídicas, 
mas também a igualdade de direitos entre 
homens e mulheres no lar e também a beleza 
e grandeza dos vínculos familiares de cultivar 
e transmitir o amor”.

Segundo ela, a população carece de infor-
mações mais precisas sobre os seus direitos 
e deveres relacionados ao casamento civil. 
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“Quando o casamento 
é concretizado de forma 

consciente, as relações dele 
decorrentes tendem a ser mais 

estáveis e duradouras” 

Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da 
Arpen-Brasil

Segundo o presidente da Arpen-Brasil, 
Gustavo Fiscarelli, esse é um projeto que 
busca enaltecer o casamento como enti-
dade familiar

“Casar é um marco tanto legal 
quanto relacional, que traz não 
só as consequências jurídicas, 

mas também a igualdade de di-
reitos entre homens e mulheres” 

Angela Vidal Gandra Martins, secretária 
nacional da Família no Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos Humanos

A secretária nacional da Família no 
Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Angela Vidal, destaca a 
seriedade da união matrimonial

“Em um país em que as pessoas 
não sabem os seus direitos, eu 
queria agradecer, em nome do 
CNJ, ao grupo de trabalho que 
permitiu essa política pública” 

Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ

O presidente do STF e do CNJ, ministro 
Luiz Fux, parabenizou a iniciativa por se 
tratar de um tema em que as pessoas não 
têm conhecimento

“Num país continental, como o Brasil, há 
pessoas com os mais diferentes backgrou-
nds que pretendem se casar. Há aqueles 
casais bem esclarecidos, que refletiram so-
bre as reponsabilidades que o matrimônio 
implica, sobre seus direitos e deveres, assim 
como sobre as consequências jurídicas dos 
seus atos. Porém, também há aquele pú-
blico que não conhece a fundo os efeitos 
de um laço matrimonial, as mudanças que 
isso gera na vida dos nubentes e quais as 
ferramentas disponíveis para lidar de forma 
adequada com a nova realidade. É com o 
objetivo de oferecer essa informação ao 
maior número de pessoas, para que to-
mem decisões com a maior liberdade pos-
sível, que esse acordo foi firmado”, afirmou 
a secretária. 

A ministra Damares Alves lembrou to-
dos os aspectos que abrangem o casa-
mento. “Temos visto novos casais che-
gando para celebrar o matrimônio sem 
conhecimento prévio sobre violência do-
méstica, educação financeira e educação 
dos filhos. É uma alegria para o Ministério 
dar um passo tão importante na proteção 
do casamento”.

O presidente do STF e do CNJ, ministro 
Luiz Fux, parabenizou a iniciativa por se 
tratar de um tema em que as pessoas não 
têm conhecimento. “Em um país em que 
as pessoas não sabem os seus direitos, eu 
queria agradecer, em nome do CNJ, ao gru-
po de trabalho que permitiu essa política 
pública”, disse Fux ao encerrar a sessão.

Já o presidente da CNR relembrou sua 

passagem como registrador civil e ressal-
tou a importância da implementação dessa 
medida. “Verifiquei que a maior parte dos 
noivos são carentes de informação, e por 
isso verifica-se um número elevado de ca-
samentos e números ainda maiores de di-
vórcios, por falta de orientação”, analisou 
Rogério Portugal Bacellar.

“A ação pretende conscientizar casais 
quanto às consequências legais do divórcio 
e o exercício da parentalidade, como forma 
de se assegurar o bom desenvolvimento de 
crianças e adolescentes e de prevenção de 
maus-tratos e abusos. E ainda vai esclarecer 
sobre o fenômeno da violência doméstica e 
familiar contra a mulher e as formas de sua 
prevenção e enfrentamento”, complemen-
tou Bacellar. 
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Conheça os números do 
casamento civil nos últimos anos

Fonte: Arpen-Brasil 
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0
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Janeiro
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Março
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Junho

Julho
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Novembro

Dezembro
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Total

O presidente da CNR, Rogério Portugal 
Bacellar, relembrou sua passagem como 
registrador civil e ressaltou a importância 
da implementação dessa medida: “caren-
tes de informação”

A ministra do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, Damares 
Alves, lembrou todos os aspectos que 
abrangem o casamento: “é uma alegria 
dar um passo tão importante”

“Temos visto novos casais 
chegando para celebrar o 

matrimônio sem conhecimento 
prévio sobre violência 

doméstica, educação financeira 
e educação dos filhos” 

Damares Alves, 
ministra do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos

MATERIAIS INFORMATIVOS
De acordo com a resolução aprovada, o 
material informativo consistirá em manu-
ais, cartilhas, guias rápidos, cartazes a se-
rem afixados nas unidades do Registro Civil 
e vídeos, acessíveis por meio eletrônico, 
por intermédio de link a ser fornecido aos 
interessados pelo registrador.

O material informativo de preparação 
para o casamento civil vai prestar informa-
ções jurídicas necessárias à compreensão 
do casamento, de suas formalidades, de 
seus efeitos jurídicos, do regime de bens 
entre os cônjuges, dos direitos e deveres 
conjugais, do poder familiar sobre os filhos 
e das formas de sua dissolução antes que o 
ato seja estabelecido.

Além disso, pretende conscientizar casais 
quanto às consequências legais do divórcio, 
o exercício da parentalidade, como forma 
de se assegurar o bom desenvolvimento de 
crianças e adolescentes, e de prevenção de 
maus-tratos e abusos. Além de esclarecer 
os pretendentes ao matrimônio sobre o fe-
nômeno da violência doméstica e familiar 
contra a mulher e as formas de sua preven-
ção e enfrentamento.

Em respeito à laicidade brasileira, o ato 
determina que “o material informativo não 
poderá se revestir de caráter religioso ou 
ideológico, haja vista a laicidade do Esta-
do e o princípio fundamental do pluralismo 
político em que se assenta a República Fe-
derativa do Brasil (art. 1o, V, da Constitui-
ção Federal)”.

Todo o material produzido será subme-
tido ao crivo do CNJ e, uma vez aprovado, 
será encaminhado para todas as unidades 
do serviço de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, para disponibilização às pessoas 
interessadas.

De acordo com o presidente da CNR, 
Rogério Portugal Bacellar, também serão 
elaborados materiais por meio da Escola 
Nacional dos Notários e Registradores (EN-
NOR) junto com a Arpen-Brasil, para que a 
população de noivos possa estar mais pre-
parada para o casamento. 

“O material vai prestar informações jurídi-
cas necessárias à compreensão do casamen-
to, de suas formalidades, de seus efeitos ju-
rídicos, do regime de bens entre cônjuges, 
dos direitos e deveres conjugais, do poder 
familiar sobre filhos e filhas e das formas de 
sua dissolução antes que o ato seja esta-
belecido”, ponderou o presidente da CNR. 

Segundo a secretária nacional da Família 
no Ministério da Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos, Angela Vidal Gandra Mar-
tins, além das inúmeras políticas públicas que 
já estão em andamento, a sociedade conta 
com a expertise do Observatório Nacional 
da Família para a produção do material. 

“Instituído pela Portaria n° 1.643 de 19 
de junho de 2020, ele é uma unidade de 
pesquisa integrante da estrutura da Secre-
taria Nacional da Família do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
que visa incentivar o desenvolvimento de 
estudos e pesquisas relacionados à temá-
tica da família, tornando-se referência para 
elaboração de políticas públicas familiares, 
igualmente contribuir para o intercâmbio e 
a difusão do conhecimento científico sobre 
a família no Brasil e no mundo”, disse a se-
cretária do MMFDH. 

DIVÓRCIOS E CASAMENTOS 
Os números do casamento civil no Brasil 
ainda são altos, mas ao longo dos anos 
apresentam uma ligeira queda nas estatísti-
cas. Em 2021, entre janeiro e junho, foram 
mais de 300 mil casamentos realizados. So-
mente no mês de maio deste ano houve um 

aumento de 74% nos casamentos em todo 
o País em comparação com o ano passa-
do. No entanto, em 2020, foram 713.245 
casamentos contra 1.007.615 em 2019, 
uma diminuição de pouco mais de 29%. 

Além disso, o número de divórcios feitos 
em cartórios de notas do País subiu 26,9% 
de janeiro a maio deste ano, em relação ao 
mesmo período de 2020. Foram 29.985 se-
parações nos cinco primeiros meses de 2021 
contra 23.621 de janeiro a maio do ano 
passado, segundo os dados do Colégio No-
tarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF). 

Para a 2ª tesoureira da Arpen-SP, a titu-
lar do RCPN do Distrito de Botafogo Kare-
en Zanotti De Munno, o que ocorre é que 
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Fonte: Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB-CF)

Número de divórcios feitos em Cartórios de Notas 
do País subiu 26,9% de janeiro a maio deste ano

2007

797

1398

2001

1775

2059

1927

2173

2253

1809

2109

1849

1959

22109

2008

2041

1713

1958

2075

2002

2053

2375

2162

2292

2172

1925

2090

24858

2009

1822

1657

2191

1961

2110

2193

2519

2317

2317

2308

2198

2429

26022

2010

1959

1978

2805

2286

2554

2275

3820

6012

5730

5408

5356

5745

45928

2011

5012

5303

5150

4863

5353

5169

5394

5672

5290

4861

5040

5694

62801

2012

5057

4884

5998

5314

5853

5259

5742

6199

5200

6138

5231

5348

66223

2013

5566

4877

5799

5990

5654

5364

6100

6303

6032

6206

5626

5532

69049

2014

5457

5677

5003

5748

5703

5048

6210

6128

6279

6504

5583

6105

69445

2015

5144

5000

6394

5541

5720

5665

6064

5630

5662

5822

5586

6254

68482

2016

4808

5163

6033

5644

5611

5813

5689

6048

5870

5533

5838

6543

68593

2017

5178

5457

6441

5220

6479

6113

6087

6642

5840

5819

5766

6484

71526

2018

5553

5214

6473

6094

6306

5618

6113

6956

5714

6995

6002

6515

73553

2019

5738

6296

6197

6327

6672

5429

6564

6445

6179

6776

5970

6340

75033

2020

5646

5465

4697

3046

4767

6283

7729

7555

7749

7983

7191

8064

76175

2021

5880

6227

6671

5977

5230

29985

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro 

Novembro

Dezembro

Total anual

Para a 2ª tesoureira da Arpen/SP, a oficial 
de RCPN do Distrito de Botafogo Kareen 
Zanotti De Munno, hoje as pessoas têm 
uma maior liberdade para procurar sua 
felicidade, sua realização pessoal

A advogada e vice-presidente do IBDFAM, 
Maria Berenice Dias, acredita que com a 
pandemia ficou muito escancarada a dife-
rença que existe das questões de gênero

“Nós também temos 
que pensar e atentar que 

separações aconteceram não 
só das pessoas casadas, mas 
também das que viviam em 

união estável” 

Maria Berenice Dias, advogada e vice-
presidente nacional do IBDFAM

as pessoas, hoje em dia, têm uma maior 
liberdade para procurar sua felicidade, sua 
realização pessoal. 

“Esse número, especialmente na pande-
mia, reflete muitos relacionamentos que já 
estavam destruídos, falidos, mas apenas 
não tinham isso formalizado. E a intensa 
convivência pandêmica trouxe uma maior 
urgência de se formalizar essa situação”, 
destacou a oficial.

Apesar desse aumento no número de 
divórcios, a advogada, ex-presidente da 
Comissão da Diversidade Sexual da OAB e 
vice-presidente nacional do Instituto Brasi-
leiro de Direito de Família (IBDFAM), Maria 
Berenice Dias, acredita que com a pande- mia ficou muito escancarada a diferença 

que existe das questões de gênero em ra-
zão de uma sociedade conservadora e ain-
da patriarcal. 

“Ficou muito evidente que aos homens 
não é afeito o desempenho das atividades 
dentro do lar. Isso seria uma atribuição ex-
clusivamente das mulheres. Com a inserção 
da mulher no mercado de trabalho, clara-
mente isso deveria ter mudado, mas não 
mudou. Mas quando houve a necessidade 
do casal, com todas essas diferenças, fica-
rem no mesmo ambiente e com a necessi-
dade de haver esse compartilhamento de 
atribuições, até pela necessidade de serem 
dispensados as pessoas que prestavam ser-
viços, dos filhos ficarem em casa, acompa-
nhar as aulas remotas, isso gerou muitas 
dificuldades nos relacionamentos. Daí o au-
mento no número de divórcios. Nós tam-
bém temos que pensar e atentar que se-
parações aconteceram não só das pessoas 

casadas, mas também das que viviam em 
união estável”, argumentou a advogada.

Para a secretária nacional da Família 
no Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Angela Vidal Gandra 
Martins, não há uma fragilidade do vínculo 
matrimonial em si, mas sim uma evidência 
de que os vínculos familiares precisam ser 
fortalecidos. 

“Se a família for fortificada, em todos os 
seus âmbitos – seja econômico, de rela-
cionamentos sociais, de parentalidade, de 
acolhimento dos idosos, enfermos e raros, 
profissional etc –, tanto os vínculos matri-
moniais como todos os outros que envol-
vem os membros do núcleo familiar serão 
incrementados”, analisou a secretária.



Revista do Irpen/PR – No dia 15 de ju-
nho, a Arpen-Brasil assinou um Termo 
de Cooperação Técnica com o MMFDH 
para a promoção de ações institucionais 
e desenvolvimento de material infor-
mativo sobre questões relacionadas ao 
casamento civil no Brasil. Qual a impor-
tância dessa parceria?
Angela Vidal – A partir da assinatura desse 
Termo de Cooperação, será produzido um 
material informativo a ser distribuído para 
as pessoas que procuram o registro civil a 
fim de se casar. Este material - que contem-
pla folders, manuais, cartilhas, guias rápi-
dos, cartazes e vídeos – disponibilizará uma 
gama de informações para que os nuben-
tes se preparem melhor para o casamento. 

Embora os direitos humanos tenham for-
malmente nascido em 1948 com a De-
claração Universal dos Direitos Humanos, 
foi apenas em 1997 que o Brasil criou um 
órgão superior com a finalidade de ga-
ranti-los. O Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos (MMFDH) é o órgão 
responsável pela defesa dos direitos hu-
manos e das minorias no nosso país, além 
de ser encarregado de formular políticas 
de inclusão dessas classes na sociedade.

Com o advento do governo Bolsonaro, 
em 2019, nasceu o atual Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos Humanos. 
Atualmente, o ministério é administrado 
e liderado pela ministra Damares Alves, 
indicada pelo presidente Jair Bolsonaro. 
Na mesma pasta, foi criado a secretaria 
nacional da Família, cargo ocupado pela 
secretária Angela Vidal Gandra Martins. 

Em entrevista à Revista do Irpen/PR, 
Angela Vidal fala sobre o casamento civil, 
sobre as políticas desenvolvidas pelo Mi-
nistério e sobre o Termo de Cooperação 
Técnica assinado com a Arpen-Brasil no 
dia 15 de junho. 

Segundo a secretária, “num país conti-
nental, como o Brasil, há pessoas com os 
mais diferentes backgrounds que preten-
dem se casar”.

De acordo com a secretária nacional da Família no MMFDH, Angela Vidal, o Termo de 
Cooperação vai esclarecer assuntos como educação financeira e violência doméstica nos 
lares brasileiros
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“Num país continental, como o Brasil,
há pessoas com os mais diferentes
backgrounds que pretendem se casar” 
SEGUNDO A SECRETÁRIA NACIONAL DA FAMÍLIA NO MMFDH, ANGELA VIDAL, 
O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A ARPEN-BRASIL PRETENDE FAZER
COM QUE AS PESSOAS CONHEÇAM A FUNDO OS EFEITOS DE UM LAÇO MATRIMONIAL

Em primeiro lugar, eles serão orientados 
sobre as formalidades do casamento, seus 
efeitos jurídicos, regimes de bens, direitos 
e deveres dos cônjuges, o que é o poder 
familiar, etc. Dessa forma, se pretende pos-
sibilitar aos pretendentes ao casamento a 
antevisão de seus direitos e deveres e a pre-
visão das consequências jurídicas de suas 
condutas. Por outro lado, eles também 
serão conscientizados sobre a relevância e 
o significado do casamento: a importância 
do diálogo como forma de superação de 
conflitos familiares e de se evitar o divórcio 
irrefletido; sobre o interesse da sociedade 
e dos próprios nubentes na estabilidade e 
permanência das relações matrimoniais, e 
sobre o exercício adequado da parentalida-

de, como forma de assegurar o sadio de-
senvolvimento de crianças e adolescentes e 
para prevenção de maus-tratos e abusos. E, 
ainda, receberão esclarecimentos sobre o 
fenômeno da violência doméstica e familiar 
contra a mulher e suas formas de preven-
ção e enfrentamento.

Revista do Irpen/PR – Por que houve a 
necessidade de se firmar esse acordo? A 
população carece de informações mais 
precisas sobre os seus direitos e deveres 
relacionados ao casamento civil?
Angela Vidal – Num país continental, como 
o Brasil, há pessoas com os mais diferentes 
backgrounds que pretendem se casar. Há 
aqueles casais bem esclarecidos, que refle-
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tiram sobre as reponsabilidades que o ma-
trimônio implica, sobre seus direitos e de-
veres, assim como sobre as consequências 
jurídicas dos seus atos. Porém, também há 
aquele público que não conhece a fundo 
os efeitos de um laço matrimonial, as mu-
danças que isso gera na vida dos nubentes 
e quais as ferramentas disponíveis para lidar 
de forma adequada com a nova realidade. 
É com o objetivo de oferecer essa infor-
mação ao maior número de pessoas, para 
que tomem decisões com a maior liberda-
de possível, que esse acordo foi firmado. 

Revista do Irpen/PR – Durante a pande-
mia, viu-se um aumento no número de 
divórcios, com uma alta de mais de 26% 
de janeiro a maio de 2021 em relação ao 
ano passado. Isso demonstra uma fragili-
dade do vínculo matrimonial hoje em dia?
Angela Vidal – Eu não acredito que haja 
uma fragilidade do vínculo matrimonial 
em si, mas sim uma evidência de que os 
vínculos familiares precisam ser fortaleci-
dos. Se a família for fortificada, em todos 
os seus âmbitos – seja econômico, de rela-
cionamentos sociais, de parentalidade, de 
acolhimento dos idosos, enfermos e raros, 
profissional etc –, tanto os vínculos matri-
moniais como todos os outros que envol-
vem os membros do núcleo familiar serão 
incrementados de forma a se tornarem 
mais sólidos e os casais poderão superar os 
desafios que enfrentam, sem desmoronar.

Revista do Irpen/PR – Quais são as prin-
cipais ações e políticas desenvolvidas 
pelo Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos relacionadas ao 
casamento civil? Como a pasta enxerga 
esse assunto no contexto social e políti-
co que vivemos hoje?
Angela Vidal – A Secretaria Nacional da 
Família trabalha junto à ministra Damares 
nas questões relativas à formação, fortale-
cimento e promoção da família, que é de 
sua competência. Com esse intuito é que 
se firmou esse Acordo de Cooperação com 
o CNJ, a Arpen-Brasil e a CNR, de forma a 
se criar uma política referente à promoção 
da família, que pudesse ser implementada 
desde o início de sua instituição civil, cor-
respondendo ao dever do Estado de evitar 
que o ato de casar seja reduzido a uma 
mera assinatura de contrato, dado que ele 
é forma solene de constituição de uma fa-
mília e que as formas que o regulamentam 
são de ordem pública. Tendo em vista a 
magnitude desse tema, uma das conquis-
tas mais importantes que atingimos foi a 
publicação do Decreto nº 10.570/2020 que 
institui a Estratégia Nacional de Fortaleci-
mento dos Vínculos Familiares, e que leva 
em consideração que a família, enquanto 
base da sociedade, merece especial aten-
ção do Estado.

Revista do Irpen/PR – Há assuntos como 
violência doméstica, educação financei-
ra e educação dos filhos que deveriam 
ser tratados com mais relevância pela 
sociedade? Qual a orientação do MMF-
DH em relação a esses temas?
Angela Vidal – Assuntos como esses preci-
sam ser constantemente debatidos e apri-
morados. Infelizmente a violência domésti-
ca está presente em alguns lares brasileiros. 
As questões financeiras são fonte de mui-
tos conflitos familiares. E a educação dos 
filhos é um constante desafio para os pais. 
O que nós pretendemos, com esse termo 
de cooperação, é levar mais informações a 
respeito desses temas para todos aqueles 
que pretendam se casar, para que a família 
que se forme tenha mais consciência sobre 
esses aspectos tão importantes para que 
possam fazer suas escolhas de forma bas-

tante esclarecida e no melhor interesse da 
própria família. 

Revista do Irpen/PR – Como o MMFDH 
pode auxiliar o CNJ e os Cartórios de Re-
gistro Civil na elaboração de materiais 
que conscientizem a população sobre o 
casamento civil no Brasil?
Angela Vidal – A Secretaria Nacional da 
Família do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos vai elaborar o con-
teúdo desse material sob o enfoque socio-
lógico, pois o aspecto jurídico ficou a cargo 
da Arpen-Brasil e da CNR. Nesse sentido, ca-
berá à nossa pasta trazer informações sobre 
o exercício adequado da parentalidade e do 
poder familiar, convivência no casamento, 
divórcio irrefletido, superação de conflitos 
pelo diálogo, prevenção de abuso infantil, 
maus-tratos, violência doméstica etc. Para 
tanto, além das inúmeras políticas públicas 
que já estão em andamento e que nos dão 
uma boa experiência sobre o tema, conta-
mos com a expertise do Observatório Na-
cional da Família. Instituído pela Portaria n° 
1.643 de 19 de junho de 2020, ele é uma 
unidade de pesquisa integrante da estrutura 
da Secretaria Nacional da Família do Minis-
tério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos que visa incentivar o desenvolvi-
mento de estudos e pesquisas relacionados 
à temática da família, tornando-se referência 
para elaboração de políticas públicas familia-
res, igualmente contribuir para o intercâm-
bio e a difusão do conhecimento científico 
sobre a família no Brasil e no mundo.
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“Eu não acredito que haja 
uma fragilidade do vínculo 
matrimonial em si, mas sim 
uma evidência de que os 

vínculos familiares precisam ser 
fortalecidos”

“Infelizmente a violência 
doméstica está presente em 
alguns lares brasileiros. As 

questões financeiras são fonte 
de muitos conflitos familiares. 
E a educação dos filhos é um 

constante desafio para os pais.”



ENTREVISTA

“Registradores desempenham 
função pública em consonância 
com o ordenamento jurídico
ADVOGADA ESPECIALISTA EM DIREITO APLICADO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
E PROCESSUAL PREVIDENCIÁRIO ROSANE APARECIDA FRASON FALA SOBRE 
A RELAÇÃO DO NOTÁRIO E DO REGISTRADOR COM A PREVIDÊNCIA
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Os notários e registradores como profis-
sionais do Direito, que são dotados de fé 
pública no exercício da atividade, além de 
exercerem um importante e fundamental 
papel na sociedade, encontram particu-
laridades e especificidades com relação à 
Previdência por meio de leis ou emendas 
constitucionais, seja com base no Regime 
Geral ou no Regime Próprio de Previdência.

Para falar sobre o assunto, a Revista do 
Instituto do Registro Civil das Pesso-
as Naturais do Estado do Paraná (Ir-
pen/PR) entrevistou a advogada Rosane 
Aparecida Frason, que é especialista em 
Direito Aplicado e Direito Previdenciário e 
Processual Previdenciário.

Rosane Aparecida Frason é graduada 
em Direito pela Universidade Integradas 
do Brasil (UniBrasil); especialista em Direito 
Aplicado pela Escola da Magistratura do 
Paraná; especialista em Direito Previden-
ciário e Processual Previdenciário Aplica-
do da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC/PR); membro do Grupo Per-
manente de Discussão de Direito Previden-
ciário da OAB/PR; e também é advogada 
integrante do Escritório de Advocacia Vi-
cente Paula Santos.

“Quando se trata de agentes delegados não há como exigir 
tratamento isonômico, em razão de que o regime de previdência 
está atrelado aos requisitos trazidos pelas regras Constitucionais, 

pelas Emendas, pelas Leis e a decisão vinculante dos Embargos de 
Declaração na ADI 2791-PR”
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Revista do Irpen/PR – Qual o tratamento 
direcionado aos notários e registradores 
no Regime Geral e no Regime Próprio de 
Previdência?
Rosane Aparecida Frason – Primeira-
mente é importante registrar que an-
tes da Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/1998, todos os notários e registra-
dores eram vinculados ao regime próprio 
de previdência do Estado. Com a publica-
ção da Emenda Constitucional nº 20/1998 
ocorreram as mudanças no sistema previ-
denciário pátrio e dentre as medidas e pro-
vidências adotadas, restringiu-se a filiação 
ao regime próprio aos servidores públicos 
ocupantes de cargo efetivo, mas preser-
vou-se o direito adquirido daqueles agen-
tes delegados que já haviam implementado 
os requisitos necessários para se aposentar, 
bem como aos dependentes que estives-
sem nas mesmas condições para receber 
a pensão por morte, tendo como marco 
temporal o dia 16/12/1998. Entendimento, 
esse, que foi pacificado no Supremo Tribu-
nal Federal na ADI 2791/PR, de relatoria 
do ministro Gilmar Mendes, cujo julgado 
traz duas permissões legais para os oficiais, 
notários e registradores. A primeira é que 
os benefícios de aposentadoria e pensão, 
já deferidos pelo Regime Próprio, não se 
modificam, uma vez que se trata de direi-
to adquirido, artigo 5º, XXXVI da CF/88. A 
segunda é a manutenção do vínculo aos 
segurados que já preenchiam os requisitos 
legais para ter direito aos benefícios, diante 
do ato jurídico perfeito e direito adquirido, 
pois não pode haver alteração na qualifi-
cação jurídica de seus direitos, visto que 
já estão incorporados em definitivo ao seu 
patrimônio previdenciário.

Revista do Irpen/PR – Diante destas pe-
culiaridades, qual é o quadro que se tem 
hoje?
Rosane Aparecida Frason – Hoje os notá-
rios e registradores têm o direito adquirido 
à filiação e permanência no Regime Próprio 
de Previdência dos servidores públicos, 
quando implementados os requisitos le-

põe o art. 236, da Constituição Federal e 
regulamenta a Lei Federal nº 8.935/94.

Revista do Irpen/PR – E em relação à 
aposentadoria, quais são as especifici-
dades para notários e registradores?
Rosane Aparecida Frason – Os agentes 
delegados não são obrigados a se apo-
sentarem compulsoriamente, nos termos 
disposto na ADI 2602-MG, vez que são 
vitalícios na função. Então, as aposentado-
rias serão voluntárias, por invalidez ou pela 
perda da delegação. Recordando que para 
se aposentar no Regime Próprio de Previ-
dência de Estado, os notários e registrado-
res, a regra já está fixada, ou seja, aprova-
ção em concurso público até 21/11/1994 
(Lei 8935/94), se homem: 30 ou 35 anos 
de serviço/contribuição e mulher 30 ou 25 
anos, sendo autorizada a contagem recí-
proca do tempo de serviço prestado ante-
riormente a iniciativa privada ou atividade 
rural (art. 201, § 9º, CF/88), bem como 
deve manter o recolhimento das contribui-
ções previdenciárias em dia. Já os agentes 
delegados que não preencheram os requi-
sitos de permanência no Regime Próprio, 
ou perderam a delegação, terão suas apo-
sentadorias concedidas no Regime Geral de 
Previdência, desde que atendidas as regras 
estabelecidas na Constituição Federal, nas 
Leis Federais nºs 8212/91, 8213/91 e nas 
Emendas Constitucionais, em especial a nº 
103/2019. Lembrando que é possível se 
aposentar e continuar trabalhando.
 
Revista do Irpen/PR – Quais requisitos 
do sistema de previdência devem ser 
cumpridos para que os agentes delega-
dos sejam tratados com isonomia pelos 
servidores públicos?
Rosane Aparecida Frason – Quando se 
trata de agentes delegados não há como 
exigir tratamento isonômico, em razão de 
que o regime de previdência está atrelado 
aos requisitos trazidos pelas regras Cons-
titucionais, pelas Emendas, pelas Leis e a 
decisão vinculante dos Embargos de Decla-
ração na ADI 2791-PR. Então, aos agentes 

“Os benefícios de 
aposentadoria e pensão, já 

deferidos pelo Regime Próprio, 
não se modificam, uma vez que 

se trata de direito adquirido, 
artigo 5º, XXXVI da CF/88”

gais, quais sejam: homens 30 ou 35 anos 
de serviço/contribuição e mulheres: 30 ou 
25 anos e, em ambos os casos, tenham in-
gressado no serviço público até 21/11/1994 
(Lei Federal nº 8.935/94), após a aprovação 
no concurso público e mantenham o reco-
lhimento das contribuições previdenciárias 
em dia para o Ente Previdenciário do Estado. 
Já os demais agentes delegados, ou seja, 
aqueles que muito embora tenham sidos 
aprovados em concurso público anterior a 
21/11/1994 (Lei Federal nº 8.935/94), mas 
na data da Emenda Constitucional nº 20/98 
não haviam completado o tempo de servi-
ço/contribuição, são contribuintes individu-
ais do Regime Geral da Previdência (INSS).
 

Revista do Irpen/PR – Os agentes dele-
gados dos cartórios adquirem estabi-
lidade no serviço semelhante aos dos 
servidores públicos?
Rosane Aparecida Frason – A Lei Federal 
nº 8935/94 não regulamenta a questão da 
estabilidade no serviço dos agentes delega-
dos. No entanto, é certo que os notários e 
registradores são considerados agentes pú-
blicos, os quais desempenham função pú-
blica, em consonância com o ordenamento 
jurídico e, de consequência, são conside-
rados servidores públicos latu sensu, pois 
exercem atividade por delegação do Poder 
Público e sob a fiscalização do Poder Judici-
ário. A função por eles exercida tem natu-
reza pública, uma vez que a investidura ao 
cargo depende da aprovação em concurso 
público de provas e títulos, conforme dis-



delegados que tenham adquirido o direito 
de permanência serão aplicadas as regras 
do regime próprio e aos demais as regras 
do regime geral para a iniciativa privada.
 
Revista do Irpen/PR – De acordo com o 
artigo 236 da Constituição Federal, os 
notários e registradores exercem servi-
ços em caráter privado, por delegação 
do Poder Público, mas não são servido-
res públicos. Sendo assim, não podem 
ser filiados ao regime de previdência. 
Qual a sua opinião sobre esta afirmação?
Rosane Aparecida Frason – Toda pessoa 
física que exerce atividade remunerada 
é segurada de forma obrigatória de um 
regime de previdência, seja ele o regime 
próprio ou o regime geral, uma vez que a 
filiação é automática e obrigatória. No que 
se refere aos oficiais, notários e registrado-
res, eles serão filiados do Regime Próprio 
de Previdência do Estado quando preen-
cherem os requisitos acima citados, quais 
sejam, aprovação em concurso público 
antes de 21/11/1994, tempo de serviço e 
contribuição de 30/35 anos para homens 
e 30/25 anos para as mulheres e que man-
tenham o recolhimento das contribuições 
previdenciárias mensalmente para o ente 
previdenciário e os demais que não se en-
quadram nesses requisitos serão filiados ao 
Regime Geral de Previdência.

Revista do Irpen/PR – Os cartórios extra-
judiciais não são equiparáveis a pessoas 
jurídicas, dessa forma, os ônus e bônus 
de tal delegação cabem exclusivamente 
à pessoa física do notário ou registra-
dor. Como avalia este conceito?
Rosane Aparecida Frason – A premissa 
é verdadeira, porque o art. 236, § 1º da 
Constituição Federal regula a atividade dos 

notários e registradores, e o parágrafo 3º 
informa que o ingresso na atividade depen-
de de concurso público. Logo, somente é 
pessoa física quem se submete ao concur-
so. Por sua vez, a Lei Federal nº 8935/94, 
em seu art. 3º, dispõe que o notário, ta-
belião, oficial de registro e o registrador 
são profissionais do Direito, dotados de fé 
pública no exercício da atividade notarial 
e de registro. Assim, não há como fazer 
analogia entre a pessoa física e a pessoa 
jurídica, exceto se fizer uma alteração na 
Constituição Federal, muito embora a lei 
do Regime Geral de Previdência Social, para 
efeitos de arrecadação previdenciária, equi-
para a pessoa jurídica ao agente delegado, 
mas isso não quer dizer que seja extensivo 
a outras searas.

Revista do Irpen/PR – Os cônjuges dos 
notários e registradores têm direito ao 
auxílio de pensão? Como funcionam es-
ses benefícios?
Rosane Aparecida Frason – Os cônjuges 
dos notários e registradores têm direito à 
pensão por morte nos mesmos termos 
das aposentadorias concedidas ao titular 
do Cartório, ou seja, pelo Regime Próprio, 
quando preencherem os requisitos estabe-
lecidos pela regra da Emenda Constitucional 
nº 20/98, observado a decisão do Embar-
gos de Declaração da ADI 2791-PR, acima 
citados, quais sejam, aprovação em concur-
so público antes de 21/11/1994, tempo de 
serviço e contribuição de 30/35 anos para 
homens e 30/25 anos para as mulheres até 
a data de 16/12/1998 e que mantenham o 
recolhimento das contribuições previdenci-

árias mensalmente para o ente previdenci-
ário ou estejam no período de graça.  Já os 
demais, pelo Regime Geral de Previdência, 
desde que o falecido mantenha a qualida-
de de segurado na data do óbito, ou seja, 
manutenção dos recolhimentos mensais, 
ou estejam no período de graça, cujos va-
lores são estabelecidos por lei e variados 
conforme a renda do Agente Delegado.
 
Revista do Irpen/PR – No caso de so-
mar os anos de trabalho desempenha-
dos nos cartórios ao trabalho rural, por 
exemplo, é possível?
Rosane Aparecida Frason – Sim, é pos-
sível, nos termos do art. 201, § 9º, da 
Constituição Federal, sendo que a soma do 
tempo de serviço das atividades laborais, 
sendo ela rural ou urbana, irá determinar 
se o agente delegado será vinculado ao Re-
gime Próprio de Previdência do Estado ou 
ao Regime Geral de Previdência.

Revista do Irpen/PR – Nesses casos, as 
pessoas podem recolher os anos fal-
tantes no Paranaprevidência e requerer 
aposentadoria?
Rosane Aparecida Frason – Em sendo efe-
tuando a contagem recíproca do tempo de 
serviço rural, se houver necessidade de re-
colhimento de contribuição previdenciária, 
ou urbana, nos casos de contribuinte indi-
vidual, as contribuições serão devidas para 
o Regime Geral de Previdência.  Isto porque 
somente irão recolher as contribuições para 
o Ente Previdenciário do Estado do Paraná 
(Paranaprevidência) os agentes delegados 
que foram aprovados em concurso público 
e que preencheram os requisitos de perma-
nência no Regime Próprio. Caso contrário, 
todas as contribuições terão como desti-
natário o Regime Geral e somente devem 
ser recolhidas após a autorização do INSS, 
a fim de evitar futura alegação de recolhi-
mento incorreto.
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“Hoje os notários 
e registradores têm o 

direito adquirido à filiação 
e permanência no Regime 

Próprio de Previdência 
dos servidores públicos, 
quando implementados 

os requisitos legais”

“No entanto, é certo que os 
notários e registradores são 

considerados agentes públicos, 
os quais desempenham função 
pública, em consonância com 
o ordenamento jurídico e, de 

consequência, são considerados 
servidores públicos latu sensu, 

pois exercem atividade por 
delegação do Poder Público 
e sob a fiscalização do Poder 

Judiciário.”

“Aos agentes delegados que 
tenham adquirido o direito de 
permanência serão aplicadas 
as regras do regime próprio e 

aos demais as regras do regime 
geral para a iniciativa privada”
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Pensando em desburocratizar o processo 
de registro tardio e combater o sub-regis-
tro no Brasil, a Central Nacional de Infor-
mações do Registro Civil (CRC Nacional) 
lançou uma nova ferramenta no módulo 
da CRC Jud, para emissão de certidão ne-
gativa de forma eletrônica, podendo ser 
solicitada por magistrados e integrantes 
de órgãos públicos conveniados compe-

Magistrados e integrantes de órgãos públicos conveniados podem solicitar a certidão negativa de forma eletrônica graças a uma nova 
ferramenta no módulo da CRC Jud

NACIONAL

Nova função da CRC Nacional
emite certidão negativa eletrônica
SERVIÇO DA PLATAFORMA TEM COMO OBJETIVO AGILIZAR PROCESSOS DE 
REGISTRO TARDIO E ESTÁ EM FUNCIONAMENTO DESDE O DIA 21 DE MAIO
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“A certidão negativa digital 
atesta a checagem de 

determinado registro perante 
uma serventia, otimizando, 

dentre outros, o procedimento 
de registro tardio realizado 

judicialmente” 

Gustavo Renato Fiscarelli, 
presidente da Arpen-Brasil

O presidente da Arpen-Brasil, Gustavo Rena-
to Fiscarelli, ressalta que a novidade garante 
transparência e segurança ao processo

tentes. A funcionalidade está disponível 
na CRC Nacional desde o dia 21 de maio 
deste ano.

A certidão negativa é o primeiro docu-
mento a ser apresentado ao cartório, por-
que comprova que não há qualquer registro 
dessa pessoa nas serventias. Essa mudança 
agiliza significativamente o processo, já que 
pode ser realizada de maneira imediata e 

elimina a necessidade de ofícios e a che-
cagem minuciosa nas unidades cartorárias. 
Anteriormente, as solicitações eram feitas 
manualmente – via ofício e Correios -, com 
o prazo legal de 5 dias úteis.

O serviço não é apenas benéfico por sua 
rapidez. O presidente da Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil), Gustavo Renato Fiscarelli, 
ressalta que a novidade garante transpa-
rência e segurança ao processo. “A certi-
dão negativa digital atesta a checagem de 
determinado registro perante uma serven-
tia, otimizando, dentre outros, o procedi-
mento de registro tardio realizado judicial-
mente”, explica.

PASSO A PASSO
Para que a busca seja realizada, é necessário 
acessar a plataforma e solicitar a pesquisa 
em todos os cartórios da cidade selecionada 
e, se comprovada a inexistência do registro, 
a certidão negativa eletrônica é emitida e 
disponibilizada para download no próprio 
sistema. Para requerer o documento é pre-
ciso fornecer o nome do cidadão, seus geni-
tores e data de nascimento. O documento é 
gerado automaticamente.



O Portal da Transparência do Registro Ci-
vil, desenvolvido pela Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Ar-
pen-Brasil), foi indicado ao Prêmio Innova-
re, na categoria Justiça e Cidadania – que 
premia ações de modernização na área 
jurídica – pela importância do serviço pres-
tado especialmente durante a pandemia da 
Covid-19. O site, inaugurado em 2018, dis-
ponibiliza informações e dados estatísticos 
sobre nascimentos, casamentos e óbitos 
entre outros conteúdos relacionados.

Iniciativa da Arpen-Brasil, o Portal da Transparência do Registro Civil foi indicado ao Prêmio Innovare pela importância do serviço pres-
tado durante a pandemia

NACIONAL

Portal da Transparência do Registro
Civil é indicado ao Prêmio Innovare
PLATAFORMA DESENVOLVIDA PELA ARPEN-BRASIL DISPONIBILIZA 
DADOS DETALHADOS SOBRE ÓBITOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19
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O Prêmio Innovare está em sua 18ª 
edição e tem como objetivos principais e 
permanentes a identificação, premiação e 
divulgação de práticas do Poder Judiciá-
rio, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e de advogados que estejam con-
tribuindo para a modernização, a demo-
cratização do acesso, a efetividade e a 
racionalização do sistema judicial brasilei-
ro. Desde 2004, 240 práticas foram pre-
miadas, entre mais de 7 mil trabalhos, em 
diferentes áreas da atuação jurídica.

Em março de 2020, a plataforma lançou 
um módulo específico com informações so-
bre registros de óbitos por Covid-19, abaste-
cida em tempo real com dados detalhados 
sobre os registros de óbitos em decorrência 
da doença, fornecendo a população infor-
mações obtidas através da Central de Infor-
mações do Registro Civil (CRC). O escopo do 
projeto foi ampliado ao longo do tempo, 
primeiramente com o lançamento de um 
módulo de Doenças Respiratórias, seguido 
por outro com as Doenças Cardíacas.



A Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) partici-
pou do 5º Fórum Nacional das Corregedo-
rias (Fonacor), que ocorreu de forma virtual 
nos dias 21 e 22 de junho. Dentre os diver-
sos temas abordados, o encontro propôs a 
mobilização das corregedorias para o en-
frentamento do sub-registro de nascimento 
no Brasil.

No evento, o presidente da Arpen-Bra-
sil, Gustavo Renato Fiscarelli, apresentou 
as dificuldades que envolvem os cartórios 
de todo o país em relação ao tema. De 

NACIONAL

Arpen-Brasil participa de debate
sobre sub-registro no 5º Fonacor
ENTIDADE DEFENDE QUE UNIVERSALIZAR A GARANTIA DA RENDA MÍNIMA PARA OS 
REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS É UMA DAS SAÍDAS PARA COMBATER O PROBLEMA
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Dentre os diversos temas abordados, o encontro propôs a mobilização das corregedorias para o enfrentamento do sub-registro de nasci-
mento no Brasil

acordo com Fiscarelli, a falta de condições 
econômicas de muitas serventias deve ser 
considerada como um problema a ser so-
lucionado para que o combate seja efetivo.

No levantamento feito pela Arpen-Bra-
sil com mais de mil titulares de cartórios 
de registro civil do Brasil, 152 atribuíram 
à ausência de maternidade interligada ao 
Sistema Nacional de Informações de Regis-
tro Civil (Sirc) uma das seis principais cau-
sas que contribuem para o sub-registro de 
nascimento.

Outra pesquisa da entidade revelou que 

alguns estados pagam aos cartórios um 
pouco mais de R$ 1 mil mensais para asse-
gurar a manutenção do serviço de registro 
civil. “Não podemos ter registradores que 
não estejam amparados por cobertura eco-
nômica mínima. Precisamos de uma coor-
denação nacional para que haja um fortale-
cimento da teia-cidadã que é o sub-registro 
civil”, completa Fiscarelli.

Embora não existam estatísticas preci-
sas, estima-se que, das 2.968.736 crianças 
que nasceram em 2018, pelo menos 23 
mil não receberam certidão de nascimento 



gador Paulo Velten, tratou do conjunto de 
iniciativas no segundo dia do 5º Fonacor.

As ações abrangem desde a criação da 
Semana Nacional de Mobilização contra 
o Sub-registro, que faz as instituições do 
sistema de justiça dialogarem em busca de 
soluções para o problema, passam pela ins-
talação de unidades de registro interligadas 
e até por ações mais práticas, como a ex-
tinção da exigência de um mínimo de 300 
partos realizados por ano para justificar a 
criação da unidade.

Velten recordou que, ao assumir a Corre-
gedoria, alguns municípios tinham taxas de 
sub-registro civil superiores a 50%, como 
Belágua, Codó e Pinheiro. “Por outro lado, 
98% das crianças maranhenses nasciam 
em hospitais. Se elas nascem em hospital, 
percebi a falta de coordenação entre os 
poderes Executivo (estadual e municipais) 
e Judiciário. Aí vimos necessidade de virar 
agência regulatória do registro civil, como 
somos hoje”.

 
METAS
Entre as propostas de diretrizes estratégi-
cas está a de conferir efetividade ao Provi-
mento n. 81/2018 da Corregedoria, a fim 
de universalizar a garantia da renda mínima 
para os registradores de pessoas naturais. 
Essa ação visa promover o equilíbrio eco-
nômico-financeiro das pequenas serventias 
que são deficitárias, buscando garantir a 
qualidade da prestação de serviço público 
e a capilaridade, em âmbito nacional, dos 
ofícios da cidadania.

O corregedor-geral de Justiça do Estado 
do Maranhão, Paulo Velten, recordou 
que, ao assumir a Corregedoria, alguns 
municípios tinham taxas de sub-registro 
civil superiores a 50%, como Belágua, 
Codó e Pinheiro
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“Não podemos ter 
registradores que não estejam 

amparados por cobertura 
econômica mínima. Precisamos 

de uma coordenação 
nacional para que haja um 

fortalecimento da teia-cidadã 
que é o sub-registro civil.” 

Gustavo Renato Fiscarelli, 
presidente da Arpen-Brasil 

“Por outro lado, 98% das 
crianças maranhenses nasciam 
em hospitais. Se elas nascem 
em hospital, percebi a falta 
de coordenação entre os 

poderes Executivo (estadual 
e municipais) e Judiciário. Aí 
vimos necessidade de virar 

agência regulatória do registro 
civil, como somos hoje.” 

Paulo Velten, corregedor-geral 
de Justiça do Estado do Maranhão

nos primeiros 15 meses de vida. O número 
de crianças sem documentos, no entanto, 
pode chegar a 70 mil entre as nascidas na-
quele ano, de acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

 
BONS EXEMPLOS
A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justi-
ça do Maranhão (TJ/MA) realiza uma série 
de esforços institucionais para aumentar o 
percentual de registros civis dos recém-nas-
cidos no estado. O coordenador da ação 
e corregedor-geral de Justiça, desembar-



LIVE

Adaptação à LGPD: mapeamento de fluxos
é tema de live promovida pela Arpen-Brasil
TRANSMISSÃO FOI A PRIMEIRA DE UMA SÉRIE DE LIVES SOBRE O TEMA
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No final de maio, a Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil) realizou a live “Adaptação à 
LGPD – Parte I – Mapeamento de fluxos 
(passo a passo)”. O evento foi primeiro de 
uma série sobre o tema, que tem o objetivo 

de instruir serventias sobre a melhor ma-
neira para se adaptar à Lei. A transmissão 
simultânea ocorreu nos canais da Arpen-
-Brasil no Facebook, Instagram e YouTube. 

Para que todos possam ter subsídios e 
instrumentos para elaborar as adaptações 

à Lei, o presidente da Arpen-Brasil, Gus-
tavo Fiscarelli, explicou o projeto. “Cum-
prindo nosso papel institucional, iniciamos 
essa série para tratar de temas especifica-
mente práticos e mostrar que é possível se 
fazer individualmente, com muito empe-



nho e obstinação dos registradores”, disse.
Lucas Paglia, especialista em privacida-

de e proteção de dados pessoais, classifica 
o mapeamento como o coração da ade-
quação à LGPD. “Digo que é uma fotogra-
fia do cartório e nele deve refletir o cami-
nho percorrido pelo dado pessoal. Como 
num quebra cabeça, em que a montagem 
se inicia pelas bordas, primeiramente deve 
ser analisado como esse dado entrou na 
serventia, onde e de que forma será ar-
mazenado”. 

Paglia complementou lembrando que, 
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De acordo com o 2° secretário da Arpen-
-Brasil, Everton Luis Matoso, em muitos 
cartórios os dados não são coletados 
apenas por meios digitais

O especialista em privacidade e proteção 
de dados pessoais Lucas Paglia classifica o 
mapeamento como o coração da adequa-
ção à LGPD

“Como num quebra-cabeça, em 
que a montagem se inicia pelas 

bordas, primeiramente deve 
ser analisado como esse dado 
entrou na serventia, onde e de 
que forma será armazenado” 

Lucas Paglia, especialista em 
privacidade e proteção de dados pessoais

O presidente da Arpen-Brasil, Gustavo Fis-
carelli, falou sobre a necessidade de todos 
os registradores terem subsídios e instru-
mentos para elaborar as adaptações à Lei

Para a diretora da Arpen/SP e represen-
tante do Registro Civil para a regulamen-
tação da LGPD, Monete Hipólito Serra, 
esse processo é uma mudança cultural

“Cumprindo nosso papel 
institucional, iniciamos essa 
série para tratar de temas 
especificamente práticos e 

mostrar que é possível se fazer 
individualmente” 

Gustavo Fiscarelli, 
presidente da Arpen-Brasil

embora a adequação seja minuciosa, os 
cartórios têm a vantagem de serem alta-
mente regulados. “Então, o caminho é 
mais fácil”.

Monete Hipólito Serra, diretora da Ar-
pen/SP e representante do Registro Civil 
para a regulamentação da LGPD, relem-
brou que esse processo é uma mudança 
cultural. “Agora temos que colher o míni-
mo necessário. Devemos nos perguntar o 
porquê de obter esse dado e, se não hou-
ver uma justificativa plausível, não devemos 
adquirir essa informação”, avaliou Monete. 

Everton Luis Matoso, 2° secretário da 
Arpen-Brasil, ressaltou que em muitos car-
tórios, os dados não são coletados apenas 
por meios digitais. “Também há o armaze-
namento dos livros físicos, que são extre-
mamente importantes de serem observa-
dos, quanto a umidade, a quem manuseia”.

Nesses casos, não há como obrigar que o 
registrador digitalize todos esses documen-
tos. É necessário que se restrinja o acesso a 
esses dados e se crie uma política interna 

onde haja um registro de quem manipula 
essas informações. Por isso é importante 
saber a realidade de cada serventia.

Fiscarelli destacou a importância do 
mapeamento. “A partir dele conseguimos 
conhecer nossa estrutura registral e então, 
saber o que está em desacordo e o que 
podemos melhorar. É justamente no ma-
peamento bem feito que estamos aptos a 
justificar todas as nossas ações”.

Mais de 780 pessoas acompanharam a 
transmissão simultânea nos canais oficiais 
da Arpen-Brasil



LIVE

Direito à mudança do nome é tema
da live promovida pela Arpen-Brasil
TRANSMISSÃO TEVE A MEDIAÇÃO DE CHRISTIANO CASSETTARI, 
OFICIAL DE RCPN DE SALVADOR (BA)
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A Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) promo-
veu, no dia 19 de maio, a live “Direito ao 
nome: da impossibilidade à modificação 
diretamente no RCPN”, mediada por Chris-
tiano Cassettari, oficial de Registro Civil de 
Salvador (BA). O evento foi transmitido, de 
forma simultânea, nos canais da Arpen-
-Brasil no Facebook, Instagram e YouTube. 

Durante as exposições, os convidados 
foram categóricos ao estabelecerem a im-
portância do nome como símbolo da per-
sonalidade do indivíduo e analisarem todas 
as mudanças do judiciário sobre o assunto 
no decorrer dos anos. A transmissão con-
tou com mais de 300 espectadores.

O palestrante da noite, Eduardo Toma-
sevicius Filho, professor associado da Fa-
culdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), definiu o nome não só como 

um elemento identificador, mas também 
uma projeção da sociedade sobre cada in-
divíduo. “Um exemplo é que alteramos o 
nome quando mudamos de família. Então 
veja a importância dele ao indicar a que 
grupo você pertence”, disse.

Há mais de vinte anos, existia a imuta-
bilidade do nome por conta de questões 
de ordem pública, em que se mantinha 
a identificação, ainda que causasse dano 
a pessoa. Atualmente, há a flexibilização 
dessa regra. “Hoje, os transgêneros têm o 
direito de mudar o prenome, sem que seja 
necessário solicitar a troca judicialmente”, 
explicou Cassetari.

O oficial de RCPN de Salvador também 
lembrou que, nos tempos atuais, o Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF) é tão importante 
quanto o nome, um documento único que 
permitiu que a homonímia fosse flexibiliza-
da. “É uma realidade social que não ocorre 
com o CPF. Essa ida para o número, para 
mim, é irreversível”, opinou.

Andreia Ruzzante Gagliardi, oficial de 
RCPN de São Paulo (SP), por sua vez, ex-
plicou as implicações do Provimento nº 
01/2021, da Corregedoria Geral da Justiça 
paulista (CGJ-SP), que normatizou a mu-
dança, podendo ser feita diretamente no 
cartório entre os 18 e 19 anos. “Altera o 
prenome e inclui o sobrenome sem exigên-
cia de apresentação de certidões, escolhe 
o nome que reflete a sua personalidade. 
Temos sentido uma procura por essa mu-
dança de nome”.

Andreia esclareceu que a avaliação de 
nomes ridículos ou que possam causar da-
nos a pessoa é subjetiva. “Por mais que os 
oficiais tentem ao máximo objetivar essa 
análise na escolha do nome, na questão 
dos transgêneros ou maiores de idade, 
muitas vezes é um nome que ela já se iden-
tifica socialmente”, exemplificou.

Já Artur Osmar Novaes Bezerra, oficial 
de RCPN de Carpina (PE), lembrou que a 
legislação que trata do tema foi criada em 
1975, quando não existia internet. “Mas 
com o Provimento nº 73, a insegurança 
jurídica praticamente não existe. Não se 
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A oficial de RCPN de São Paulo (SP), 
Andreia Ruzzante Gagliardi, falou sobre 
os detalhes do Provimento nº 01/2021, 
da CGJ-SP, que normatizou a mudança, 
podendo ser feita diretamente no cartório 
entre os 18 e 19 anos

Segundo o oficial de Registro Civil de 
Salvador (BA) Christiano Cassettari nos 
tempos atuais, o Cadastro de Pessoa Físi-
ca (CPF) é tão importante quanto o nome

“Hoje, os transgêneros têm o 
direito de mudar o prenome, 

sem que seja necessário solicitar 
a troca judicialmente” 

Christiano Cassettari, oficial 
de Registro Civil de Salvador (BA)

“Altera o prenome e inclui o 
sobrenome sem exigência de 
apresentação de certidões, 

escolhe o nome que reflete a 
sua personalidade” 

Andreia Ruzzante Gagliardi, 
oficial de RCPN de São Paulo (SP)

tem notícias de problemas em relação ao 
nome. A comunicação entre órgãos para 
que essa alteração seja informada é quase 
instantânea”.

No decorrer do evento, Andreia expli-
cou, ainda, o que a motiva a estudar o 
tema. “Me incomoda demais que um direi-
to de personalidade fique na dependência 
da maneira de como um oficial ou de juiz 
interpreta a lei”.

“Certamente, em breve, a mudança de 
nome será feita em cartório sem grandes 
restrições”, finalizou Cassettari ao encerrar 
a transmissão.



No dia 28 de junho de 2018 o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou, 
por meio do Provimento nº 73, a alteração 
de prenome e gênero de pessoas transe-
xuais diretamente nos Cartórios de Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais. A escolha da 
data não foi à toa, já que é o dia em que se 
comemora o Dia Internacional do Orgulho 
LGBTQIA+, data que marca a Rebelião de 
Stonewall, ocorrida em 1969, na cidade de 
Nova Iorque, nos Estados Unidos, quando 
membros da comunidade se organizaram 
exigindo melhores condições de tratamen-
to por parte da sociedade.

Apesar de ter sido uma conquista para 
todos os membros da comunidade LGBT-
QIA+, a quarta inicial do termo foi a prin-
cipal beneficiada pelo Provimento do CNJ. 
De acordo com o dicionário Michaelis, a 
palavra transgênero significa “pessoa cuja 
identidade de gênero é oposta àquela do 
nascimento e que age como se pertencesse 
ao sexo oposto”. Transgênero é antônimo 
de cisgênero, pessoas estas que se identifi-
cam com o sexo de nascimento.

A partir do Provimento, pessoas tran-
gêneras tiveram a possibilidade de alterar 

A palavra transgênero significa “pessoa cuja identidade de gênero é oposta àquela do nascimento e que age como se pertencesse ao 
sexo oposto”

CIDADANIA

Mudança de nome e sexo em cartório completa 
três anos e traz dignidade à população LGBTQIA+
PROVIMENTO Nº 73 DO CNJ JÁ BENEFICIOU MAIS DE 4 MIL PESSOAS EM TODO
O PAÍS EM PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO NAS UNIDADES DE REGISTRO CIVIL
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“A importância dessa normativa 
é imensa, principalmente para 
as pessoas trans, que de toda 
a comunidade LGBTQIA+ é o 

grupo que mais apresenta essa 
demanda específica da correção 

do registro civil” 

Carolina Parisotto, 
mulher trans e advogada

prenome e gênero em seus registros de 
nascimento e casamento. Para Carolina 
Parisotto, mulher trans e advogada, “a im-
portância dessa normativa é imensa, prin-
cipalmente para as pessoas trans, que de 
toda a comunidade LGBTQIA+ é o grupo 
que mais apresenta essa demanda especí-
fica da correção do registro civil”. Parisotto 
ainda comenta que “ter o nome e o gênero 
devidamente registrados em documentos 
oficiais como a certidão de nascimento e a 
carteira de identidade significa muitas coi-
sas ao mesmo tempo, a começar pelo reco-
nhecimento simbólico de nossa existência”.

São Paulo é o estado que mais se rea-
liza alterações de gênero em cartórios de 
RCPN, de acordo com dados da Plataforma 
Alice, portal gerido pela Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil) com informações da base es-
tatística da atividade do Registro Civil em 
âmbito nacional. Segundo a plataforma, 
São Paulo realizou 1.314 retificações de gê-
nero feminino para masculino, e 1.533 de 
masculino para feminino. São praticamente 
758% a mais de alterações do que as re-
alizadas pelo segundo estado da posição, 

Minas Gerais, que realizou 139 retificações 
de sexo feminino para masculino e 193 de 
masculino para feminino.

Entre as beneficiadas pela norma está 
Alexya Reis, mulher transgênera de 24 anos 
e moradora da Casa Florescer, um centro de 
acolhimento para mulheres transgêneras e 
travestis administrada pela Coordenação 
Regional das Obras de Promoção Humana 
(CROPH), em parceria com as Secretarias 
Municipais de Assistência e Desenvolvi-
mento Social e de Direitos Humanos.



Com sua certidão de nascimento retifica-
da há um mês, Alexya diz ainda ser difícil de 
acreditar. “É muito gratificante, estou mui-
to feliz, às vezes ainda nem acredito que 
consegui, porque quando nos descobrimos 
pessoa trans, queremos deixar para trás 
aquela bagagem daquele corpo que não 
nos identificamos”, comenta.

Para realizar a retificação, Alexya contou 
com o apoio da Casa Florescer, que produz 
cursos de instrução para suas moradoras 
que tenham interesse em alterar gênero em 
cartórios de Registro Civil. “Aprendi todo o 
procedimento da alteração através de um 
curso de suporte que eu fiz pela Casa, em 
que eles ensinavam como realizar a retifica-
ção, e consegui fazer a alteração no meu 
registro”, explicou Reis.

“Peguei todos os documentos na inter-
net, no total são uns 10 comprovantes, 
levei ao cartório, e dei entrada para solici-
tar a alteração. Fui em um dia e eles dis-
seram que após sete dias já estaria pronto 
o registro, e num primeiro momento, não 
acreditei”, explicou Alexya. “Quando che-

guei ao cartório na outra semana, já estava 
lá meu documento. Até agora, quando o 
olho, com meu verdadeiro nome e sexo 
feminino, não consigo acreditar. Passamos 
por tantas coisas ruins que às vezes nem 
acreditamos que merecemos também”.

 
REGISTRO CIVIL
Eliana Lorenzato Marconi, oficial titular do 
Cartório de Registro Civil de Guariba e di-
retora da regional de Ribeirão Preto da As-
sociação dos Registradores de Pessoas Na-
turais do Estado de São Paulo (Arpen/SP), 
já presenciou muitas retificações em sua 
serventia. E conta que a posição neste mo-
mento do oficial de Registro Civil, do fun-
cionário e do colaborador, “é de acolher”.

“Quando essa pessoa que quer alterar 
o gênero chega ao cartório, ela já recebeu 
vários ‘nãos’, e teve que superar muitos de-
safios, porque, infelizmente, ainda há muita 
discriminação e preconceito”, explica Mar-
coni. “E quando ela chega ao Cartório de 
Registro Civil, em que ela pode fazer esse 
procedimento de alteração de gênero sem 
qualquer burocracia, saindo com uma cer-
tidão de nascimento com o gênero que ela 
se autoidentifica, é uma grande conquista”.

Para realizar a retificação, alguns do-
cumentos são necessários a fim de dar 
garantia e sequência à solicitação. Eliana 
salienta, ainda, que o requerente pode 
comparecer perante qualquer Cartório de 
Registro Civil, “visto que há a interligação 
das serventias pela Central do Registro 
Civil (CRC)”. Ele deverá apresentar a do-
cumentação obrigatória, exigida pelo pro-
vimento, e após alguns dias o solicitante 
já poderá retornar ao cartório para rece-
ber sua certidão de nascimento retificada, 

com seu prenome e/ou gênero alterados.
A oficial explica que para as retificações 

de certidão de casamento, um outro passo 
deve ser realizado pelo solicitante: “é ne-
cessário a anuência do outro cônjuge”. E 
uma situação que pode ocorrer neste caso 
é o outro cônjuge não anuir, e para isso, o 
solicitante precisará de suprimento de anu-
ência pelo juiz competente.
Eliana comenta que nestes casos há o di-
reito dos dois indivíduos, o “direito do inte-
ressado, daquele que está alterando o seu 
gênero, e o direito do outro cônjuge, que 
talvez possa se sentir constrangido por mo-
tivos íntimos, familiares ou profissionais”. 
Mas Marconi salienta que nestas situações, 
“o direito do interessado, daquele que quer 
alterar o gênero, de ter os seus documen-
tos em conformidade com o que ele se 
identifica, é o direito que deve prevalecer”.

Outra imposição do Provimento é o fato 
de ser um procedimento de natureza sigi-
losa, em decorrência de se tratar de situ-
ação sensível ao solicitante. “O sigilo vai 
estar inclusive na certidão emitida, uma vez 
que não vai constar a retificação, o corpo 
da averbação não vai constar na certidão, 
e nem terá nenhuma referência à alteração 
de gênero”, explica a oficial.

Marconi também orienta para que seja 
realizado uma instrução aos funcionários 
do cartório: “como envolve esse sigilo e 
uma situação muito sensível, devemos 
orientar os colaboradores a buscar o aco-
lhimento dessa pessoa que chega ao bal-
cão. Ela deve ser tratada com urbanidade 
como todos os outros usuários do cartório, 
mas temos que ter um olhar específico”, 
conclui.

A advogada Carolina Parisotto comenta 
que por meio do provimento, um passo já 
foi dado, visto que há três anos pessoas 
transgêneras ainda não eram possibilitadas 
de se reconhecerem com seu verdadeiro 
gênero. “A normativa do CNJ, nesse sen-
tido, é um sopro de vida que chega num 
pântano de dor e de sofrimento que até 
então só se expandiu, sendo palco para 
as maiores atrocidades contra as pessoas 
trans”, disse.
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Com 24 anos, Alexya Reis é mulher transgênera e moradora da Casa Florescer, um centro 
de acolhimento para mulheres transgêneras e travestis

“Quando nos descobrimos 
pessoa trans, queremos deixar 

para trás aquela bagagem 
daquele corpo que não nos 

identificamos”  

Alexya Reis, mulher trans 
e moradora da Casa Florescer

“Quando essa pessoa que 
quer alterar o gênero chega ao 
cartório, ela já recebeu vários 

‘nãos’, e teve que superar 
muitos desafios, porque, 

infelizmente, ainda há muita 
discriminação e preconceito” 

Eliana Lorenzato Marconi, diretora da 
regional de Ribeirão Preto da Arpen/SP




