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EDITORIAL

Conhecimento 
compartilhado
Esta edição da Revista do Instituto de Registradores das Pessoas Naturais do Estado 
do Paraná (Irpen/PR) apresenta em sua matéria de capa entrevista com o presiden-
te do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador José Laurindo de Souza Netto, 
que enfatiza o desempenho dos Cartórios de Registro Civil em prol do cidadão.

Tal reconhecimento é motivo de grande orgulho para a atividade tanto no âm-
bito estadual quanto nacional, pois é a consequência do trabalho incessante que, 
nós, registradores civis, mesmo diante de todas as dificuldades, desenvolvemos dia 
a dia para oferecer o que temos de melhor ao nosso alcance para a população.

A atividade de notas e registro aqui no Paraná também ganhou, no mês de 
julho, a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, entidade que irá 
contribuir com o aprofundamento dos estudos da atividade. Será um importante 
centro de formação de opinião e disseminação do conhecimento, permitindo que 
aqueles que têm interesse em ingressar na área, tenha acesso a esses estudos.

Outra novidade é a data e local do Congresso Nacional do Registro Civil - Conar-
ci 2021, que este ano acontecerá entre os dias 18 e 20 de novembro, na capital 
maranhense, São Luís, em formato híbrido, com palestras presenciais transmitidas 
para todo o Brasil. Esta é sempre uma oportunidade para atualização e troca de 
conhecimento entre colegas e profissionais de áreas correlatas.

A realização do Conarci 2021 assim como a fundação 
da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral 
são importantes acontecimentos e conquistas que vêm ao 
encontro do propósito de fazer o Registro Civil acessível 
a todos os brasileiros e com serviços céleres e de extrema 
qualidade.

Boa leitura!
Elizabete Regina Vedovatto

Presidente do Irpen/PR

“Tal reconhecimento é motivo de grande orgulho para a atividade 
tanto no âmbito estadual quanto nacional, pois é a consequência 
do trabalho incessante que, nós, registradores civis, mesmo diante 

de todas as dificuldades, desenvolvemos dia a dia”



ENTREVISTA

“O Registro Civil das Pessoas
Naturais é a especialidade de maior
importância na vida do cidadão”
IDEALIZADORA DA OBRA “REGISTRO CIVIL NA ATUALIDADE - A IMPORTÂNCIA
DOS OFÍCIOS DA CIDADANIA NA CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE ATUAL”,
MÁRCIA ROSÁLIA SCHWARZER CONCEDE ENTREVISTA AO IRPEN/PR
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Considerada um marco para o Registro Ci-
vil, a coletânea “Registro Civil na atualidade 
- A importância dos Ofícios da Cidadania na 
construção da sociedade atual” debate te-
mas atuais e complexos com embasamen-
to científico amparado pela experiência da 
atividade registral, envolvendo transforma-
ções sociais que são de extrema relevância 
no cotidiano de um Ofício da Cidadania.

Lançada pela editora Juspodivm, a cole-
tânea surgiu de uma iniciativa da Associa-
ção Nacional dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil), como resultado do 
projeto de Responsabilidade Institucional 
da Associação, e foi organizada pelos ofi-
ciais de registro civil Martha El Debs, Iza-
ías Gomes Ferro Júnior e Márcia Rosália 
Schwarzer.

Para falar sobre a obra de caráter inédi-
to para o Registro Civil de Pessoas Naturais 
brasileiro, o Instituto do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Ir-
pen/PR) entrevistou a idealizadora do pro-
jeto, Márcia Rosália Schwarzer.

Tabeliã de Notas e registradora civil do 
Serviço Notarial e Registral da Praia do 
Forte, Mata de São João, na Bahia; Már-
cia Rosália é doutoranda pela Universida-
de Autónoma de Lisboa (UAL); mestre em 
Direito Notarial, Registral e Imobiliário pela 
Universidade Notarial da Argentina (UNA); 
especialista em Direito Registral Imobiliário 
(PUC/MG); e autora de livros e artigos espe-
cializados da área Notarial e Registral.
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“Este projeto é de fundamental 
importância para os 

registradores civis das pessoas 
naturais. Nosso labor precisa 

ser dado a saber tanto para os 
colegas como para o público 

que dele precisa.”

“Este livro não tem precedentes 
na nossa bibliografia, ele é 

e será um marco para nossa 
atividade, para a Arpen-Brasil, 

para sempre”

Revista do Irpen/PR – O Registro Ci-
vil das Pessoas Naturais mudou com o 
passar dos anos. As novas perspectivas 
e determinações, acarretadas com base 
nas mudanças decorridas na sociedade, 
foram os principais indícios de um novo 
conceito do Registro Civil. De que forma 
a obra “Registro Civil na atualidade - A 
importância dos Ofícios da Cidadania na 
construção da sociedade atual” aborda 
todas essas mudanças? 
Márcia Rosália Schwarzer – Nosso livro 
contempla a complexidade deste novo 
conceito do Registro Civil das Pessoas Na-
turais como instrumento para concreção 
da cidadania, como a garantia de acesso à 
Justiça, cidadania e consolidação de direi-
tos fundamentais. Temas atuais e relevan-
tes de novas perspectivas para efetivação 
dos direitos humanos, a importância do 
Registro Civil para a ordem jurídica, social 
e econômica do País. Temas que transi-
taram pela presunção da paternidade na 
reprodução assistida, reconhecimento da 
filiação socioafetiva e alteração de nome 
e gênero diretamente nas serventias de 
Registro Civil, reflexões do registro de nas-
cimento do intersexual, além dos desafios 
e perspectivas da mediação nos cartórios, 
entre tantas outras inovações reforçando 
o cuidado com as informações na seara 
da LGPD e a função do ‘compliance’ nos 

cartórios. O coordenador do projeto, Izaias 
Ferro Junior, nos brindou com um estudo 
interessantíssimo, analisando um projeto 
de concentração dos atos registrais civis do 
cidadão em uma matrícula, reinventando o 
nosso Registro Civil das Pessoas Naturais. 
Estes são apenas alguns dos temas incríveis 
que foram analisados pelos nossos colegas, 
não vou falar mais e somente indicar a lei-
tura do livro que está a um clique de todos 
(https://www.editorajuspodivm.com.br/o-
-registro-civil-na-atualidade-a-importancia-
-dos-oficios-da-cidadania-na-construcao-
-da-sociedade-atual-2021).

Revista do Irpen/PR – Qual foi a propos-
ta central deste projeto?
Márcia Rosália Schwarzer – A necessi-
dade de se compartilhar o conhecimento 
que detemos, de sermos protagonistas da 
melhor doutrina sobre nossa atividade. Este 
projeto é de fundamental importância para 
os registradores civis das pessoas naturais. 
Nosso labor precisa ser dado a saber tanto 
para os colegas como para o público que 
dele precisa. A Arpen, como Associação 
Nacional dos Registradores Civis do Brasil, 
deve ter o protagonismo de promover esta 
publicização do conhecimento, dos fatos, 
da solução dada pelos seus, na prática co-
tidiana da execução do seu mister. De que 
vale o conhecimento, as soluções de alguns 
dos colegas, se este não é compartilhado 
com o outro. A função que exercemos tem 
a ver com a vida das pessoas, e este “fato 
humano” está em constante alteração. O 
que sabíamos ontem, já teve outra inter-
pretação hoje, pois o direito com que lida-
mos não é uma ciência exata, ao contrário, 
ele muda de acordo com as atitudes da 
sociedade. É preciso acompanhar, conhe-
cer e nos adequar às novas necessidades, 
às novas realidades das pessoas, aos novos 
regulamentos. As perguntas mudam, por-
tanto, as soluções precisam vir no mesmo 
caminhar. Nossa atividade é um ciclo da 
aprendizagem. Cora Coralina já afirmava 

que “feliz àquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina”, é disso que falo. 
Precisamos escrever para que nossos cole-
gas comunguem de nossas posições, e, a 
partir destas, reforcem seu entendimento 
e contribuam para melhorar, ainda mais, 
a posição, e esta se consolidar até que a 
realidade novamente exija reformular este 
entendimento. É assim o exercer de nossa 
atividade. Por isso, a Arpen-Brasil precisa 
continuar com projetos semelhantes a este. 
A Arpen-Brasil precisa ser o elo entre os sa-
beres de seus representados.
 
Revista do Irpen/PR – A coletânea reú-
ne 71 artigos, de 90 autores, pode nos 
contar de que forma foi organizado este 
conteúdo?
Márcia Rosália Schwarzer – A escolha do 
tema, como divulgamos no início, foi livre 
– ofertamos algumas sugestões, a partir da 
Lei federal nº 6.015/73, para quem estava 
em dúvida. A grande maioria optou pela 
sua própria linha de pesquisa com a liber-
dade de eleger o assunto que lhe era mais 
próximo e o que resultou nesta obra sem 
precedentes. Na página da Arpen-Brasil, 
(clicando sobre o ícone lateral do Projeto 
de Responsabilidade Institucional), tem o 
inteiro teor das sugestões daquela época. 
No princípio, estávamos trabalhando com 
a ideia de lançarmos quatro livros, porém, 
pela decisão acertada da editora juntamen-
te com a coordenadora geral, Martha El 



ENTREVISTA

6

Debs, juntou-se todos em um único livro, 
fazendo com que tivéssemos um compên-
dio sobre os assuntos da atualidade que 
envolve nossa atividade. Este livro não tem 
precedentes na nossa bibliografia, ele é e 
será um marco para nossa atividade, para a 
Arpen-Brasil, para sempre.
 
Revista do Irpen/PR – Tendo em vista os 
temas tratados e os autores, o livro se 
tornou um marco para o Registro Civil e 
passa a ser uma referência para os regis-
tradores. O que motivou a idealização 
deste projeto?
Márcia Rosália Schwarzer – Como afir-
mamos no início do projeto, o Registro Civil 
das Pessoas Naturais é a especialidade de 
maior importância na vida social do cida-
dão. É a concreção do ofício da cidadania, 
o que fazemos todos os dias em nossas 
serventias. Mas este “fazer” precisa ser in-
terpretado e entendido a partir do olhar, do 
encaminhamento de quem efetivamente 
exerce a atividade, de quem tem a práxis 
da multiplicidade de fatos que ocorrem to-
dos os dias e que precisa adequar ao or-
denamento jurídico vigente, apresentando 
soluções individualmente consideradas. 
Este saber que precisa ser publicizado, 

precisa ser escrito para ser compartilhado 
para mais colegas se embebedarem de co-
nhecimento. Este é nosso mister, não ser 
um serviço burocrático e sim um serviço 
célere, eficiente e seguro para a concreção 
da cidadania plena. É tudo isso que vocês 
podem ter certeza que está contemplado 
nesta relevante obra.

Revista do Irpen/PR – A obra traz ques-
tionamentos acerca da nova realidade, 
por conta da pandemia da Covid-19, 
quando os atos online se intensificaram?
Márcia Rosália Schwarzer – Os desafios en-
frentados pela atividade Notarial e de Re-
gistro foram exponenciais. A gravidade da 
pandemia obrigou a adoção de medidas 
inexoráveis para conter a contaminação 
nas serventias extrajudiciais, já que nos 
coube a triste missão do registro de óbi-
tos de dezenas de milhares de brasileiros 
vítimas da pandemia, como escreveram 
alguns autores sobre esta nova realidade, 
ressignificando nossa própria atividade. Os 
atos através de plataformas digitais foram 
cada vez mais presentes. Analisou-se o re-
gistro de óbito eletrônico, a manifestação 
eletrônica do MP nas habilitações de casa-
mento, a averbação e a anotação através 
de meios virtuais, considerando o futuro da 
atividade em decorrência destes avanços 
tecnológicos. Questionamentos e respostas 
foram trazidos em alguns artigos, trazendo 
um alento para quem precisa se atualizar 
nesta nova era de atos virtuais.

Revista do Irpen/PR – Responsável por 
um trabalho de tamanha importância 
como a concretização deste projeto, 
qual mensagem gostaria de deixar para 
os registradores do País?
Márcia Rosália Schwarzer – Primeiramen-
te, somente agradecer. Agradecer a oportu-
nidade e a confiança da diretoria da Arpen-
-Brasil, ao Arion Toledo Cavalheiro Júnior e 
a Elizabete Regina Vedovatto. Agradecer a 
parceria, a força, companheirismo do meu 

amigo e colega Izaías Gomes Ferro Júnior, 
do aval e coordenação geral de Martha 
El Debs, da editora Juspodivm. Agradecer 
aos colegas registradores de todo o Brasil, 
vocês fazem parte da minha trajetória, do 
meu amadurecimento como profissional e 
como ser humano. Fui mais forte do que 
imaginava poder ser – eu incentivei, dei co-
ragem, dei esperança quando a mim falta-
va. Muitas histórias marcantes de colegas 
que, durante a pandemia, perderam fami-
liares e amigos, e ainda assim conseguiram 
se dedicar e concluir o artigo. Tudo foi mui-
to intenso. Tudo foi muito válido. Tudo foi 
um grande aprendizado. Assim, ver a obra 
publicada é um motivo de grande emoção, 
passo os olhos no sumário, vejo os títulos 
dos artigos, vejo o nome dos meus cole-
gas. Não tem como não se emocionar. No 
sumário tem muita história de amor, de pai-
xão pela atividade, história de superação na 
perda, coragem para continuar, resiliência - 
isso define os registradores civis das pesso-
as naturais do Brasil É isso, um ciclo que se 
encerra e feliz por escrever parte da história 
da Arpen-Brasil.

“Os atos através de plataformas 
digitais foram cada vez mais 

presentes. Analisou-se o 
registro de óbito eletrônico, a 

manifestação eletrônica do MP 
nas habilitações de casamento, 

a averbação e a anotação 
através de meios virtuais, 
considerando o futuro da 

atividade em decorrência destes 
avanços tecnológicos.”

“Este é nosso mister, não ser 
um serviço burocrático e sim 
um serviço célere, eficiente e 
seguro para a concreção da 
cidadania plena. É tudo isso 
que vocês podem ter certeza 
que está contemplado nesta 

relevante obra.”





CIDADANIA

Cartórios de Registro Civil têm atuação 
ininterrupta durante a pandemia de Covid-19
MESMO DURANTE OS PERÍODOS DE MAIORES RESTRIÇÕES, OS CARTÓRIOS DE REGISTRO
CIVIL CONTINUARAM PRATICANDO ATOS ESSENCIAIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
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Essenciais durante todo o período de 
emergência em saúde pública atravessado 
pelo País, os Cartórios de Registro Civil fo-
ram responsáveis por manterem os gran-
des atos da vida civil de toda a população 
brasileira. Durante toda a pandemia, seus 
efeitos letais e suas restrições provocadas 
pela Covid-19, foram os Cartórios de Re-
gistro Civil os responsáveis por registrarem 
vidas, atuando dentro das maternidades, 
sendo também muito necessário na hora 
da partida, com seus plantões de óbitos 
e seu apoio incondicional às famílias na 
hora da perda. 

Em outros momentos também sendo 
local de celebrações do amor – seja ele he-
tero ou homoafetivo. Mais uma vez, o pa-
pel dos Cartórios de Registro Civil ganha 
destaque na sociedade, ao celebrar e in-
cluir a diversidade, a pluralidade e conferir 
segurança e dignidade a todas as pessoas.

Além dos atos como solicitação de mu-
dança de nome e gênero, reconhecimento 
de paternidade, emancipação, dupla cida-
dania, casamento no exterior, interdição 
ou tutela, os Cartórios de Registro Civil são 
o balcão de serviços públicos à população, 
levando reconhecimento às suas questões 
e, acima de tudo, respeito às decisões. Os 
Cartórios da Cidadania oferecem serviços 
gratuitos à população desde 1998, por 
meio da Lei Federal nº 9.534, e contri-
buem, cada vez mais, para que o direito 
seja respeitado do início ao fim da vida. 

Outro ponto importante e que merece 
destaque são as parcerias e convênios es-
tabelecidos visando beneficiar os cidadãos 
brasileiros. As informações disponibiliza-
das pelos Cartórios aos órgãos públicos 
como o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), INSS, Receita Fede-
ral, Secretaria de Segurança, Ministério 
da Saúde, da Justiça, Tribunal Superior 
Eleitoral, entre outros, possibilitam a ela-
boração de diversas políticas públicas em 
áreas como a saúde, educação, habitação 
e planejamento.

O registro de nascimento é o primeiro 
passo para a concretização da cidadania, 
é por meio dele que a pessoa passa a 
existir socialmente e ter direitos e deve-
res de cidadão. Só no Paraná, de janei-
ro de 2002 a julho de 2021, 2.861.027 

recém-nascidos tiveram a certidão de 
nascimento emitida em Cartórios de Re-
gistro Civil, de acordo com o IBGE (2003 
a 2019) e o Portal de Transparência do 
Registro Civil (2020 e 2021). 

Em outubro de 2010, a partir do Pro-
vimento nº 13 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), foi regulamentado a emissão 
de certidões em maternidades brasileiras, 
o que contribuiu para a erradicação do 
sub-registro no País.

Visando esta importância dos serviços 
dos Cartórios para o exercício da cidada-
nia, mesmo em meio à pandemia, a Cor-
regedoria Nacional de Justiça prorrogou 
o prazo de vigência dos provimentos que 
regulamentam a atuação das serventias, 
tendo em vista o fato de que os serviços 
devem ser prestados de modo eficiente, 
adequado e contínuo. Entre as normas 
que foram prorrogadas estão os provi-
mentos que autorizaram o atendimento 
por meio eletrônico neste período. Atu-
almente, o Provimento nº 117, de 22 de 
junho de 2021, é o vigente, prorrogado 
até o dia 30 de setembro de 2021.

Diante das profundas mudanças ocorri-
das na pandemia, também vale destacar o 
tratamento dado aos atos, como o registro 
de nascimento e óbito. O prazo estabeleci-
do no artigo 50 da Lei nº 6.015/1973 para 
declaração de nascimento prorrogado por 
até 15 dias após a decretação do fim da 

“Seguimos as orientações 
do Tribunal de Justiça, 

reduzimos os horários e 
alguns funcionários afastados, 
após uma melhora, houve a 
normalização dos serviços, 

retomamos o horário normal 
e o quadro completo de 

funcionários”

Marina Esteves Santos, titular do 1º 
Serviço de Registro Civil e 4º Tabelionato 

de Notas de Cascavel (PR)



Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional pelo Ministério da Saúde. 
Durante o período de vigência da prorro-
gação ficam hospitais, maternidades e ca-
sas de saúde autorizados a encaminhar os 
documentos necessários à elaboração do 
registro de nascimento por via eletrônica. 
Com isso, observa-se a importância dada 
de todas as esferas para os atos cotidia-
nos, praticados pelos Cartórios de Registro 
Civil. Houve uma preocupação eminente, 
mas também o empenho árduo e contí-
nuo dos registradores civis para que a po-
pulação continuasse tendo pleno acesso 
aos seus direitos de cidadãos.

ATUAÇÃO ININTERRUPTA
Mesmo durante os períodos de quarente-
na, os Cartórios não pararam. Para o Re-
gistro Civil, distanciamento, isolamento e 
quarentena não foram sinônimos de ativi-
dades paralisadas. Quando tudo precisou 
fazer uma pausa, os Cartórios de Registro 
Civil continuaram executando seus atos, 
através dos meios tecnológicos, utilizando 
recursos, se adaptando. Diversas iniciati-
vas e adaptações foram necessárias, como 
contam os registradores civis de Cascavel 
e Guarapuava. 

“Seguimos as orientações do Tribunal 
de Justiça, reduzimos os horários e alguns 
funcionários afastados, após uma melho-
ra, houve a normalização dos serviços, 
retomamos o horário normal e o quadro 
completo de funcionários”, afirmou Mari-
na Esteves Santos, titular do 1º Serviço de 
Registro Civil e 4º Tabelionato de Notas de 
Cascavel.

“No início da pandemia já tomamos os 
cuidados, seguindo as orientações para 
enfrentar a gravidade desta questão. Fo-
ram momentos de preocupações para não 
parar a prestação dos serviços que são es-
senciais para a população”, disse Romero 
Cezar Santos De Lima, titular do Serviço 
de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
2º Serviço de Registro de Títulos e Docu-
mentos e Civil das Pessoas Jurídicas, de 
Guarapuava. Ele conta, ainda, quais foram 
as adaptações feitas para que o funciona-
mento não fosse interrompido. “Fizemos 
adaptações na serventia para o atendi-
mento com segurança, usando e forne-

cendo máscaras, álcool gel, organizando e 
mantendo o distanciamento, restringindo 
o número de pessoas dentro da serventia, 
mas dando continuidade ao atendimen-
to”, completou Romero.

A atividade extrajudicial teve que se 
reinventar, ora com o uso e adaptação de 
ferramentas eletrônicas, ora com o aten-
dimento ao cidadão. Segundo Marina 
Esteves, “o atendimento presencial não é 
mais a única opção”, afirmando que des-
de março de 2020 a serventia atendeu 
às demandas de forma online, por meio 
do E-notariado, da CRC, além do e-mail 
e WhatsApp que também foi um aliado. 
A situação foi semelhante no Serviço de 
Registro Civil de Guarapuava, como conta 
Romero, titular da serventia. “Disponibili-

CIDADANIA
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A titular do 1º Serviço de Registro Civil e 4º Tabelionato de Notas de Cascavel (PR), 
Marina Esteves, explica que a serventia segue todas as orientações do Tribunal de Justiça 
para funcionamento durante a pandemia

zamos telefone, e-mail e WhatsApp para 
os atendimentos, pedidos de informações 
e serviços, para que assim as pessoas vies-
sem até a serventia somente no momento 
final, para conferência, assinaturas e rece-
bimento dos documentos”. 

COMBATE À DESINFORMAÇÃO 
Responsáveis também por trazerem infor-
mações em tempo real da situação da pan-
demia no País, o Portal da Transparência 
do Registro Civil assumiu um papel muito 
importante ao fornecer dados necessários 
para que as dimensões dos fatos fossem 
levadas à debate pelo poder público.

Os Cartórios de Registro Civil do Paraná 
e de todo o Brasil disponibilizam informa-
ções de todos os estados, regiões e muni-



juntos continuamos prestando esse servi-
ço fundamental de registrar vidas”.

Para que pudesse haver uma retoma-
da dentro das reais condições dos regis-
tradores foram desenvolvidos projetos 
de modernização e otimização do traba-
lho, como o uso das ferramentas digitais 
voltadas para as atividades exercidas e o 
atendimento à população. De acordo com 
Romero, o Cartório aprendeu a trabalhar 
de uma forma diferente. 

Com o avanço da vacinação e a que-
da nos indicadores de óbitos, o Paraná 
começa a dar sinais de flexibilização das 
atividades, com mais espaços abertos para 
atendimento ao público e a possibilidade 
de eventos. No entanto, isso não significa 
que a pandemia esteja controlada. É pre-
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“No início da pandemia 
já tomamos os cuidados, 

seguindo as orientações para 
enfrentar a gravidade desta 

questão. Foram momentos de 
preocupações para não parar a 
prestação dos serviços que são 
essenciais para a população” 

Romero Cezar Santos de Lima, titular 
do Serviço de Registro Civil das Pessoas 

Naturais e 2º Serviço de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil das Pessoas 

Jurídicas, de Guarapuava (PR)

ciso agir com cautela, como tem sido den-
tro das serventias, com o contínuo uso de 
máscaras, álcool em gel e distanciamento, 
para que uma nova realidade possa, en-
fim, ser encontrada.

Sobre as perspectivas para o futuro, os 
titulares das serventias mostram-se otimis-
tas. “Acreditamos que as conquistas ob-
tidas durante a pandemia perdurarão no 
futuro”, afirmou Marina Esteves.

“Aproveitar todo aprendizado deste mo-
mento difícil para todos, usar toda tecnolo-
gia para fazer uma prestação de serviços de 
qualidade, que já vem sendo prestada, bus-
cando sempre e cada vez mais este aperfei-
çoamento que traz benefícios à população 
e credibilidade aos registradores”, finalizou 
Romero Cezar Santos de Lima.

cípios brasileiros em uma base de dados 
que conta com mais de 125 milhões de 
registros realizados pelos 7.683 Cartórios 
de Registro Civil de todo o País. Assim, as 
serventias prestam contas à sociedade so-
bre os atos que realizam diariamente.

Durante o período da pandemia de 
Covid-19, a seção Especial Covid-19 foi 
lançada. Dessa forma, os Cartórios de 
Registro Civil brasileiros reforçaram seu 
compromisso com a transparência e dis-
ponibilizaram informações vitais sobre as 
causas de mortes constantes nos registros 
de óbitos realizados.

A atuação das serventias de Registro 
Civil no período mais crítico da pandemia 
ao realizarem tantos registros de óbitos 
foi um trabalho árduo, mas ao mesmo 
tempo, também exerceram uma atividade 
fundamental ao registrar novas vidas, atu-
ando dentro das maternidades. Segundo 
Marina, o 1º Serviço de Registro Civil de 
Cascavel “não interrompeu o atendimento 
nas maternidades em nenhum momento, 
trabalhando todos os dias, conforme es-
cala da Corregedoria”. O titular do Servi-
ço de Registro Civil de Guarapuava con-
ta que mantiveram os atendimentos nas 
maternidades com toda a precaução que 
o momento exigia. “Levamos para lá os 
mesmos cuidados usados na serventia, e 

Romero Cezar Santos de Lima, oficial de registro em Guarapuava (PR), conta que a 
serventia disponibilizou canais de atendimento remoto para pedidos de informações e 
serviços, evitando, assim, que os clientes fossem várias vezes ao local



CAPA

“A prestação do serviço de Registro
Civil de Pessoas Naturais vive
momento de induvidosa evolução”
EM ENTREVISTA EXCLUSIVA À REVISTA DO IRPEN, O PRESIDENTE DO TJ/PR,
DESEMBARGADOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO, DESTACA O
DESEMPENHO DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL NO PAPEL SOCIAL
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À frente do TJ/PR durante o biênio 
2021/2022, o desembargador 
José Laurindo de Souza Netto tem 
como objetivo desenvolver ações 
inovadoras, eficientes e humanizadas

“Para os próximos dois anos de gestão, estamos realizando diversos 
projetos relacionados à inovação, à valorização do ser humano, à 
eficiência, à capacitação, à sustentabilidade e à aproximação do 

Poder Judiciário com a população”

Com o propósito de levar inovação, efici-
ência e humanização às ações como pre-
sidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná (TJ/PR), o desembargador José 
Laurindo de Souza Netto foi eleito e to-
mou posse em fevereiro deste ano para 
estar à frente do tribunal durante o biênio 
2021/2022.

José Laurindo de Souza Netto é bacha-
rel em Direito pela Universidade Católica 
do Paraná (1982). Em 1989 foi nomeado 
Juiz Substituto da comarca de Telêmaco 
Borba. Nomeado Juiz de Direito em 1990, 
em que atuou nas comarcas de Ortigueira, 
Arapongas, Piraquara e Curitiba. Em 2010 
foi promovido ao cargo de Desembargador 
do TJPR.

O magistrado também é doutor em Re-
lações Sociais pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), com estágio em pós-dou-
torado na Universidade de Roma. Profes-
sor da Escola da Magistratura do Paraná 
(EMAP). Leciona no Curso de Mestrado da 
Universidade Paranaense (Unipar). É mem-
bro da Academia Paranaense de Direito No-
tarial e Registral.

Nesta entrevista à Revista do Irpen/PR, o 
magistrado aborda pontos importantes e 
fundamentais de sua gestão, que corrobo-
ram com as perspectivas de sua proposta 
de gestão, entre elas, projetos inovadores, 
iniciativas sustentáveis e inclusivas durante 

Revista do Irpen/PR – Durante a pande-
mia da Covid-19, quais são os principais 
desafios do Poder Judiciário?
Des. José Laurindo de Souza Netto – A 
pandemia exigiu um esforço de todos os 
serviços públicos. No Tribunal de Justiça do 
Paraná, não foi diferente. Logo que o iso-
lamento social foi estabelecido, colocamos 
todos os magistrados, servidores e estagiá-
rios em home office e iniciamos uma forma 
de atendimento inédita em nosso Tribunal: 
a remota. Inicialmente, houve um grande 
esforço aplicado para que a prestação ju-
risdicional se mantivesse ininterrupta e to-
dos os magistrados e servidores pudessem 
se adaptar a um novo estilo de trabalho. 
Ao longo do tempo, a situação pandêmi-
ca impôs a aplicação de medidas criativas, 
que garantissem acessibilidade ao judiciário 
num período em que Fóruns e serventias 
públicas precisaram ficar fechados. Hoje, 
um ano e meio depois de iniciado esse pe-
ríodo, adotamos várias práticas que, com 

a pandemia da Covid-19, outras ainda, vi-
sando a aproximação com a comunidade. 
Sobre o Registro Civil, o presidente do TJ/
PR afirma que “tem íntima e fundamental 
relação com o status de cidadão e o pleno 
e livre exercício dos direitos e deveres que 
se expressa no princípio democrático”.
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aproximar o Poder Judiciário da população, 
princípios norteadores da atual gestão. O 
serviço observa a Resolução nº 372/2021 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
possibilitará que os jurisdicionados conver-
sem com um servidor, por meio de video-
conferência. O serviço está disponível em 
nosso site na internet, e possibilita que os 
atendimentos, antes realizados no balcão 
dos fóruns, possa ser substituído por uma 
conversa realizada por videoconferência.

Revista do Irpen/PR – Há algum projeto 
social do Tribunal de Justiça ou projeto 
que participe que gostaria de destacar?
Des. José Laurindo de Souza Netto – A 
cidadania é um ponto relevante dessa ges-
tão que vem atuando principalmente com 
uma finalidade social. Para os próximos 
dois anos de gestão, estamos realizando 
diversos projetos relacionados à inovação, 
à valorização do ser humano, à eficiência, 
à capacitação, à sustentabilidade e à apro-
ximação do Poder Judiciário com a popula-
ção. Como exemplo de algumas ações de 
cidadania, podemos destacar as Campa-
nhas de doação de alimentos e agasalhos. 
A primeira, intitulada “Vacina do Bem”, 
foi realizada no período em que os cola-
boradores de todo o judiciário paranaense 
foram vacinados contra a gripe e doaram 
alimentos que foram destinados às comu-
nidades carentes. No total, mais de 2 to-
neladas foram arrecadadas em 4 comarcas 
participantes. Com a chegada do inverno, 
o Tribunal de Justiça ainda criou o “Rolê So-
lidário”, uma campanha de arrecadação de 
roupas e cobertores que utilizou um ônibus 
da “Justiça Itinerante” para circular entre 
as sedes de Curitiba recolhendo os dona-
tivos. A ação arrecadou centenas de peças 
de roupas que foram destinadas a projetos 
sociais da Capital. Para auxiliar na susten-
tabilidade, também foi implementado o 
projeto Rolê Ambiental, que visa incentivar 
o reflorestamento e a preservação ambien-
tal, com a realização de passeios guiados, 
com crianças e adolescentes, em áreas de 
preservação da capital. O primeiro passo da 

iniciativa foi criar um “Bosque dos Desem-
bargadores”, numa área no Centro Judiciá-
rio de Curitiba, onde estão sendo plantadas 
mudas de árvores nativas.

Revista do Irpen/PR – Como avalia a 
prestação dos serviços dos cartórios du-
rante a pandemia, com atos por meio 
eletrônico?
Des. José Laurindo de Souza Netto – 
Neste momento de excepcionalidade vi-
venciado, os serviços de Registro Civil das 
Pessoas Naturais têm desempenhado re-
levante papel social, notadamente através 
da disponibilização instrumental de aten-
dimento que aproxima e facilita o acesso 
do cidadão aos serviços prestados, entre 
os quais, inegavelmente, a possibilidade de 
buscas e pedidos de certidões de registro 
pela via eletrônica.

Revista do Irpen/PR – Qual a percepção 
do senhor em relação ao Registro Civil 
das Pessoas Naturais para a cidadania?
Des. José Laurindo de Souza Netto – O 
Registro Civil das Pessoas Naturais tem ínti-
ma e fundamental relação com o status de 
cidadão e o pleno e livre exercício dos direi-
tos e deveres que se expressa no princípio 
democrático. Estão lançados nos assentos 
dos registradores, afinal, todos os atos da 
vida civil, desde o nascimento até a mor-

“Os serviços de Registro Civil 
das Pessoas Naturais têm 

desempenhado relevante papel 
social, notadamente através da 
disponibilização de instrumental 
de atendimento que aproxima e 
facilita o acesso do cidadão aos 

serviços prestados”

“A importância do serviço 
público delegado está 

intimamente ligada ao destino 
da atividade de notários e 

registradores expressado no 
art. 1º da Lei n. 8.935/1994, 
de garantir a publicidade, a 

autenticidade, a segurança e a 
eficácia dos atos jurídicos”

certeza, serão continuadas. Exemplos disso 
são as sessões do Júri e das Câmaras Cíveis 
e Criminais, que podem ser acompanhadas 
por qualquer cidadão por meio das trans-
missões no canal do YouTube oficial do Tri-
bunal; a possibilidade de sustentação oral 
por videoconferência; a realização de au-
diências virtuais; entre outros. Além disso, 
o Tribunal aproveitou esse momento para 
ampliar sua estrutura tecnológica, os siste-
mas de Business Intelligence e de Inteligên-
cia Artificial. Atualmente, toda a tramitação 
das demandas judiciais e administrativas 
ocorrem de forma eletrônica, por meio 
do Sistema Projudi e do Sistema Eletrôni-
co de Informações (SEI). No que se refere 
aos sistemas de Business Intelligence, foi 
adquirido um software, que possibilita a 
realização de pesquisas com a elaboração 
automática de planilhas, mapas e gráficos 
sobre o acervo processual das unidades ju-
diciais de todo o Estado e a produtividade 
dos servidores. O sistema de B.I. também 
viabiliza o detalhamento de despesas com 
energia elétrica e água em cada Comarca, 
fornecendo o histórico de consumo e um 
comparativo entre as unidades. A tecnolo-
gia auxilia na identificação das necessida-
des da Administração Pública e na análise 
gerencial de informações para a tomada 
de decisões. O Balcão Virtual é outra ferra-
menta que pretende aumentar a eficiência 
do serviço prestado pelo Tribunal Justiça e 
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“O Poder Público deve, ao 
mesmo tempo, permitir renda 

mínima de sustentação de 
cada agente delegado e levar o 
serviço essencial a todo cidadão 

do Estado, inclusive através 
de projetos de inclusão social, 

como, por exemplo, os voltados 
a não deixar sem registro de 

nascimento nenhuma pessoa”

te da pessoa, passando pela adoção, pelo 
casamento, pelo divórcio, pela interdição, 
entre outros, e que de um modo ou outro 
trazem diretas implicações no exercício do 
direito fundamental de cidadania.

Revista do Irpen/PR – Como avalia a 
prestação de serviços dos Cartórios de 
Registro Civil no Paraná?
Des. José Laurindo de Souza Netto – A 
prestação do serviço de registro civil de 
pessoas naturais vive, no Estado, momen-
to de induvidosa evolução, que se dá, não 
apenas pelos esforços de modernização 
dos instrumentais de acesso e atendimen-
to ao cidadão, atualmente mais seguros e 
confortáveis, mas também no desenvolvi-
mento de ações de integração e compar-
tilhamento de dados com órgãos da ad-
ministração pública. Além destes, merece 
destaque a adoção, através dos órgãos de 
classe, como informam os seus sites na in-
ternet, de ações de permanente instrução 
do agente delegado.

Revista do Irpen/PR – Como avalia a re-
levância da atividade extrajudicial para 
a sociedade?
Des. José Laurindo de Souza Netto – A 
importância do serviço público delegado 

está intimamente ligada ao destino da ati-
vidade de notários e registradores expres-
sado no art. 1º da Lei n. 8.935/1994, de 
garantir a publicidade, a autenticidade, a 
segurança e a eficácia dos atos jurídicos. 
Elo evidenciado, inclusive, no viés da pa-
cificação social e da desjudicialização que 
tem, mais recentemente tipificado, a ativi-
dade notarial e registral, atribuindo-se ao 
agente particular delegado atos que, num 
passado não muito distante, estavam ne-
cessariamente atribuídos à atuação judicial.

Revista do Irpen/PR – Como o senhor 
visualiza a relação do Tribunal de Justi-
ça com o extrajudicial? Qual é o maior 
desafio?
Des. José Laurindo de Souza Netto – A 
relação do Poder Judiciário com a atividade 
do foro extrajudicial é, antes de mais nada, 
de agregação e parceria, visando à melhor 
e mais qualificada prestação do serviço pú-
blico. E embora tenham sido constatados 
avanços nos últimos tempos, os objetivos e 
desafios, nesse caminho de excelência, são 
ainda imensos e graves. Entre eles, permi-
to-me citar, a obtenção de solidez no finan-
ciamento dos atos gratuitos e na estrutura 
de organização e divisão judiciária. Afinal, o 
Poder Público deve, ao mesmo tempo, per-
mitir renda mínima de sustentação de cada 
agente delegado e levar o serviço essencial 
a todo cidadão do Estado, inclusive através 
de projetos de inclusão social, como, por 
exemplo, os voltados a não deixar sem re-
gistro de nascimento nenhuma pessoa.
Revista do Irpen/PR – Qual a expectativa 
do Tribunal de Justiça em relação ao Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais?
Des. José Laurindo de Souza Netto – A 
expectativa, em cenário mais imediato, é 
de maior participação e relevância nos atos 
da vida civil, com a ampliação e facilitação 
de acesso aos serviços, como ocorreu, por 
exemplo, com a extensão do plantão de 
óbitos da Capital. Imagina-se, também, 
maior engajamento em redes de compar-
tilhamento de dados de interesse público 
e em projetos de promoção da cidadania.

Revista do Irpen/PR – Por meio dos da-
dos do Portal da Transparência do Re-
gistro Civil, os Cartórios de Registro Civil 
do Paraná estão fornecendo dados atu-
alizados sobre nascimentos e óbitos e 
outros atos que sofreram mudanças ex-
pressivas por conta da pandemia. Acre-
dita que essas informações colaboram 
para a tomada de decisões pelo poder 
público?
Des. José Laurindo de Souza Netto – 
Não há dúvida. A informação de realidade 
social, obtida através dos dados tabulados 
pelos registradores civis das pessoas na-
turais, em especial de nascimento e óbito 
neste período de pandemia, não apenas 
servem ao passado e ao registro histórico, 
refletindo em números o acerto ou não das 
ações políticas e administrativas tomadas 
diante dessa conjuntura, mas principalmen-
te interessam ao futuro, a auxiliar, decerto 
somados a outros indicadores, na definição 
de caminhos e prioridades nas escolhas de 
enfrentamento da crise gerada pela pande-
mia da Covid-19.

Revista do Irpen/PR – Em uma prospec-
ção para daqui a dez anos, como acredi-
ta que estará a atuação do Registro Civil 
com as eminentes mudanças na área da 
tecnologia?
Des. José Laurindo de Souza Netto – A 
utilização cada vez maior da tecnologia na 
prestação dos serviços públicos é cenário 
do qual não se pode e nem se deve fugir, e 
creio que estão os serviços de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do Estado, sob a aten-
ção do Tribunal de Justiça e do Conselho 
Nacional de Justiça, aptos a enfrentar.
O verdadeiro desafio que têm o Estado e 
seus agentes auxiliares, contudo, é fazer 
que o investimento e o preparo inescapá-
veis para esses novos tempos mais tecno-
lógicos, de inteligência artificial, sirvam, no 
final das contas, à prestação de serviços 
públicos de melhor qualidade e que bem 
alcancem, numa sociedade mais justa e de-
mocrática, todos os cidadãos.
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Crianças que nascem sem o sexo definido 
como masculino ou feminino, em condição 
conhecida como Anomalia de Diferencia-
ção de Sexo (ADS) e comumente chama-
das de Intersexos, já podem ser registradas 
com o sexo “ignorado” na certidão de 
nascimento, podendo realizar, a qualquer 
tempo e de forma gratuita, a opção de de-
signação de sexo em qualquer Cartório de 
Registro Civil do Brasil sem a necessidade 
de autorização judicial ou de comprovação 
de realização de cirurgia sexual, tratamento 
hormonal ou apresentação de laudo médi-
co ou psicológico.

A mudança consta do Provimento nº 
122/2021 do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), publicado na sexta-feira (13.08) e 
que passa a valer em todo o Brasil a partir 
do dia 12 de setembro. A norma padroniza 
o procedimento em todo o Brasil, e revoga 
os procedimentos até então vigentes em 
São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ma-
ranhão e Goiás, únicos estados que haviam 
editado determinações sobre o assunto, 
mas que exigiam a apresentação de laudos 
médicos para a definição do sexo.

Para que o registro da criança com sexo 
ignorado seja feito, é necessário que na 
Declaração de Nascido Vivo (DNV), docu-
mento emitido pelo médico no ato do nas-
cimento e que deve ser apresentado para 
realização do registro em Cartório, haja a 
constatação da ADS pelo profissional res-
ponsável pelo parto. No ato de registro, o 
Oficial deverá orientar a utilização de um 
nome neutro, sendo facultada sua aceita-
ção pelos pais do menor ou, em caso de 
maior de 12 anos (chamado registro tar-
dio), seu consentimento. 

A prática do registro com sexo “ignora-
do” é benéfica às pessoas nascidas com 
essa condição, uma vez que os Cartórios 
de Registro Civil não podiam expedir a cer-
tidão de nascimento se não houvesse a de-
finição de sexo na DNV apresentada pelo 
responsável. Até então era necessário que 
a família ingressasse com um processo ju-
dicial para efetivar o registro da criança, o 
que fazia com que ela ficasse sem a certi-
dão de nascimento até a definição e, con-
sequentemente, sem acesso a direitos fun-
damentais como plano de saúde, matrícula 

em creches, entre outros serviços públicos 
e privados.

De acordo com o presidente da Arpen-
-Brasil, Gustavo Renato Fiscarelli, a grande 
vantagem da norma é a clareza das ações 
que devem ser adotadas no momento do 
registro, beneficiando pais e cidadãos que 
buscam os serviços registrais. “A padroni-
zação de procedimentos faz com que o 
cidadão tenha o mesmo atendimento em 
qualquer cartório destes estados, além de 
permitir ao usuário a efetivação de seu di-
reito ao registro de nascimento sem a ne-
cessidade de um processo judicial”.

O registro realizado sem a definição de 
sexo da criança possui natureza sigilo-
sa, sendo que apenas a pessoa (quando 
maior), os responsáveis legais do menor ou 
determinação judicial podem solicitar em 
Cartório a expedição da íntegra do registro 
deste documento (conhecida como cer-
tidão de inteiro teor). Tal informação não 
constará nas certidões comumente emiti-
das em Cartórios de Registro Civil (conhe-
cidas como breve relato).

As mesmas regras referentes ao procedi-
mento de registro valem para a Declaração 
de Óbito (DO) assinada pelo médico, e que 
deve ser apresentada em Cartório para a 
emissão do registro de óbito.

CIDADANIA

Cartórios do Brasil estão autorizados 
a registrar crianças com o sexo Ignorado
NORMA NACIONAL PERMITE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 
POSTERIOR ALTERAÇÃO DE SEXO E NOME DIRETO EM CARTÓRIO, SEM A 
NECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL OU EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES

Antes da medida, estados brasileiros exigiam a apresentação 
de laudos médicos para a definição do sexo

De acordo com o presidente da 
Arpen-Brasil, Gustavo Renato Fiscarelli, 
a grande vantagem da norma é a clareza 
das ações que devem ser adotadas 
no momento do registro



19

PROVIMENTO N. 122, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre o assento de nascimento no Registro Civil das Pessoas Natu-
rais nos casos em que o campo sexo da Declaração de Nascido Vivo (DNV) 
ou na Declaração de Óbito (DO) fetal tenha sido preenchido “ignorado”.

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições 
constitucionais, legais e regimentais,

CONSIDERANDO o direito constitucional à dignidade (CR, art. 1º, III), à 
intimidade, à vida privada, à honra, à imagem (CR, art. 5º, X), à igualdade 
(CR art. 5º, caput);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal prevê no artigo 227 que 
é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à dignidade e ao respeito, colocando-os a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão;

CONSIDERANDO a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os servi-
ços dos Registros Civis das Pessoas Naturais (RCPNs) (CR arts. 103-B, § 4º, 
I e III, e 236, § 1º);

CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança, em seu artigo 2º, prescreve o dever dos Estados Partes de assegu-
rar sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção al-
guma, e que os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 
assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou 
castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões manifestadas 
ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares;

CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança prevê, em seu art. 12, o direito da criança de ser ouvida sobre os 
assuntos que lhe concernem e, nos termos do art. 5º, estabelece que sua 
decisão deve ser devidamente considerada na medida em que evolui em 
sua capacidade, devendo-se dar prevalência da decisão a quem terá de 
viver pessoalmente com suas consequências;

CONSIDERANDO a obrigação dos registradores do RCPN de cumprir as 
normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (Lei n. 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, arts. 37 e 38);

CONSIDERANDO a legislação internacional de direitos humanos, em es-
pecial, o Pacto de San Jose da Costa Rica, que impõe o respeito ao direito 
ao nome (art. 18), ao reconhecimento da personalidade jurídica (art. 3º), à 
liberdade pessoal (art. 7º.1) e à honra e à dignidade (art. 11.2);

CONSIDERANDO a Opinião Consultiva n. 24/17 da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos;

CONSIDERANDO que os formulários da Declaração de Nascido Vivo – 
DNV e da Declaração de Óbito (DO) fetal apresentam, no campo “sexo” 
da pessoa recém-nascida, três opções à pessoa responsável pelo preenchi-
mento: “masculino”, “feminino” e “ignorado”;

CONSIDERANDO que o Registro de Nascimento é relevante ao exercício 
da cidadania e dos direitos da personalidade;

CONSIDERANDO que o Registro de Nascimento tem como um de seus 
principais objetivos individualizar a pessoa perante a sociedade;

CONSIDERANDO que o direito ao nome, incluindo o prenome, é atributo 
da personalidade, a ser estabelecido no registro de nascimento logo após 
o nascimento;

CONSIDERANDO a Meta 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), da Agenda 2030, das Nações Unidas e o disposto no art. 2º do 
Provimento CN 85/2019 do Conselho Nacional de Justiça; e

CONSIDERANDO a decisão plenária tomada no julgamento do Pedido de 
Providências n. 0005130-34.2019.2.00.0000 em Sessão Virtual, finalizada 
em 13 de agosto de 2021;

NORMA ESTABELECE PARÂMETROS COM BASE NA CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA

RESOLVE:

Art. 1º Este Provimento dispõe sobre o assento de nascimento no Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais nos casos em que o campo sexo da Declara-
ção de Nascido Vivo (DNV), ou da Declaração de Óbito (DO) fetal, tenha 
sido preenchido “ignorado”.

Art. 2º Verificado que, na Declaração de Nascido Vivo (DNV), o campo 
sexo foi preenchido “ignorado”, o assento de nascimento será lavrado 
registrando o sexo “ignorado”.

§ 1º O oficial recomendará ao declarante a escolha de prenome comum 
aos dois sexos.

§ 2º Recusada a sugestão, o registro deve ser feito com o prenome indi-
cado pelo declarante.

§ 3º Verificado que, na Declaração de Óbito (DO) fetal, o campo sexo 
foi preenchido “ignorado”, o assento de óbito será lavrado registrando o 
sexo “ignorado”.

Art. 3º No caso do caput do artigo anterior, a designação de sexo será 
feita por opção, a ser realizada a qualquer tempo e averbada no registro 
civil de pessoas naturais, independentemente de autorização judicial ou 
de comprovação de realização de cirurgia de designação sexual ou de tra-
tamento hormonal, ou de apresentação de laudo médico ou psicológico.

§ 1º É facultada a mudança do prenome juntamente com a opção pela 
designação de sexo.

§ 2º A pessoa optante sob poder familiar poderá ser representada ou 
assistida apenas pela mãe ou pelo pai.

§ 3º Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário o 
consentimento da pessoa optante.

§ 4º A opção realizada após a morte da pessoa será feita pela mãe ou 
pelo pai.

Art. 4º A opção será documentada por termo, conforme modelo cons-
tante do Anexo deste Provimento, lavrado em qualquer ofício do registro 
civil de pessoas naturais.

Parágrafo único. O oficial ou preposto identificará os presentes, na for-
ma da lei, e colherá as assinaturas em sua presença.

Art. 5º O ofício do registro civil de pessoas naturais do registro do nasci-
mento averbará a opção.

Parágrafo único. Caso a opção tenha sido realizada em ofício do re-
gistro civil de pessoas naturais diverso, será encaminhada, às expensas 
da pessoa requerente, para a averbação, via Central de Informações do 
Registro Civil (CRC).

Art. 6º Averbada a opção, nenhuma observação sobre sexo ou nome 
constantes inicialmente do assento, sobre a opção ou sobre sua averbação 
constarão nas certidões do registro.

§ 1º Por solicitação da pessoa registrada ou por determinação judicial 
poderá ser expedida certidão sobre inteiro teor do conteúdo registral.

§ 2º O ofício do registro civil de pessoas naturais deverá manter índice em 
papel e/ou eletrônico de forma que permita a localização do registro tanto 
pelo nome original quanto pelo nome alterado.

Art. 7º A designação do sexo é parte do assento de nascimento e a lavra-
turado termo de opção, sua averbação e a expedição da primeira certidão 
subsequente são gratuitas, na forma do art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973.

Art. 8º Este Provimento entra em vigor 30 (trinta) dias após a publicação.

Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA
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Academia Paranaense de Direito Notarial
e Registral é oficialmente inaugurada
IRPEN/PR ESTEVE PRESENTE DURANTE POSSE DO CONSELHO DIRETIVO E ACADÊMICOS,
NO DIA 17 DE JULHO, NO CASTELO DO BATEL, EM CURITIBA (PR)
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Com a participação de representantes do 
Instituto de Registradores das Pessoas Na-
turais do Paraná (Irpen/PR), agentes dele-
gados de todas as especialidades do setor 
extrajudicial, desembargadores, juízes, ad-
vogados, integrantes do Ministério Público 
e professores, foi instituída a Academia Pa-
ranaense de Direito Notarial e Registral, no 
dia 17 de julho, em cerimônia realizada no 
Castelo do Batel, em Curitiba (PR).

No evento, que foi realizado em formato 
híbrido, com transmissão simultânea nas 
mídias sociais da Associação de Notários 
e Registradores do Estado do Paraná (Ano-
reg/PR), foram empossados 23 acadêmicos 
e seus patronos, estudiosos da área ou per-
sonalidades que exercem grande influência 
no mundo jurídico.

Empossado na cadeira nº 23, sob o pa-
trono desembargador Agostinho Ermelino 
de Leão II, o diretor do Conselho Superior 

do Irpen/PR, Ricardo Augusto de Leão, 
destacou a importância da instituição da 
Academia. “O Direito Notarial e Registral 
é uma especialidade desenvolvida pelos 
profissionais, então a Academia visa o de-
senvolvimento do Direito, e é muito impor-
tante porque vai formar opiniões, transpor 
conhecimentos aos que queiram ingressar 
nesta atividade, já que muitos recorrem ao 
extrajudicial para solução de questões de 
conflitos”, afirmou Leão.

Na ocasião também foram empossados 
o acadêmico vitalício, desembargador Ri-
cardo Dip, como um dos responsáveis por 
definir as diretrizes e os princípios norteado-
res da atuação doutrinária. A presidente da 
Anoreg/PR, Mônica Guimarães de Macedo 
Dalla Vecchia, como presidente da entidade 
detentora da Academia; e o atual presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
(TJ/PR) e detentor da Cadeira nº 4, desem-

bargador José Laurindo de Souza Netto, 
como representante do Tribunal de Justiça.

“O objetivo da academia é o de aprofun-
dar os estudos na área do Direito Notarial 
e Registral e, ao mesmo tempo, cuidar da 
divulgação disso, ou seja, estudo e instru-
ção, temos essa expectativa”, afirmou Dip. 
“O Paraná é um exemplo, um celeiro de 
formação doutrinária, transformou-se num 
centro de referência no Brasil inteiro, então 
esse é o nosso desejo, de que a Academia 
estimule isso, dê mais frutos maduros, com 
mais intensidade”, disse.

CONTRIBUIÇÃO DO IRPEN/PR
Responsável pelo primeiro Cartório de Curi-
tiba e atuante há quase 30 anos no Registro 
Civil, Ricardo Augusto de Leão, diretor do 
Conselho Superior do Irpen e ex-presidente 
do Instituto, foi convidado para integrar a 
Academia Paranaense de Direito Notarial e 
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O diretor do Conselho Superior do Irpen/PR, 
Ricardo Augusto de Leão, tomou posse da 
Cadeira nº 23, na Academia Paranaense 
de Direito Notarial e Registral

“Isso tudo nos aproxima, 
porque o que nós queremos é o 
bem servir à sociedade, aquele 
que exerce uma função pública 

desperta esta consciência da 
função social da gestão, isso 
é o que a atividade do Poder 
Judiciário e de toda estrutura 

notarial e registral faz” 

José Laurindo de Souza Netto, 
presidente do TJ/PR

“O Direito Notarial e 
Registral é uma especialidade 

desenvolvida pelos profissionais, 
então a Academia visa o 

desenvolvimento do Direito, 
e é muito importante, porque 
vai formar opiniões, transpor 

conhecimentos aos que queiram 
ingressar nesta atividade” 

Ricardo Augusto de Leão, diretor 
do Conselho Superior do Irpen/PR

“O objetivo da academia é o de 
aprofundar os estudos na área 
do Direito Notarial e Registral 
e, ao mesmo tempo, cuidar 
da divulgação disso, ou seja, 

estudo e instrução, temos essa 
expectativa” 

Ricardo Dip, desembargador do TJ/SP

O acadêmico vitalício, desembargador 
Ricardo Dip, é um dos responsáveis 
por definir as diretrizes e os princípios 
norteadores da atuação doutrinária

O presidente do TJ/PR, desembargador 
José Laurindo de Souza Netto, também 
foi um dos empossados. O magistrado é 
detentor da Cadeira nº 4.

Registral por conta de sua jornada profis-
sional à serviço da população paranaense. 
“Ter sido convidado para ser membro da 
Academia traz um sentimento de gratidão 
e orgulho pela caminhada”, disse.

Leão falou sobre o Registro Civil a partir 
da perspectiva de sua atuação, como re-
presentante do Irpen e titular do Cartório 
mais antigo da capital paranaense. “Nós 
temos tempo para proteger as pessoas, e 

depois da pandemia a gente entende ainda 
mais o sentido de proteção. As preocupa-
ções discriminatórias da nossa sociedade 
realmente são absurdas comparadas com a 
necessidade de se viver bem, de se prote-
ger, estar protegido pelo Direito, pela segu-
rança e não pela discriminação”, destacou. 
“Acredito eu essa seja a grande transfor-
mação do Direito Notarial e Registral, ele é 
a ponta do cidadão para ser atendido sem 

discriminação”, completou.
A importância da criação de uma doutri-

na notarial e registral, a produção de mais 
estudos científicos na área e a moderniza-
ção das ferramentas eletrônicas que as ser-
ventias utilizam foram assuntos destacados 
pelo diretor do Conselho Superior do Irpen. 
“As questões de rapidez para solução dos 
problemas vêm com o desenvolvimento 
das ferramentas eletrônicas cada vez mais 



atuantes, e isso vem de encontro à dou-
trina do registrador e do tabelião, de ga-
rantirem segurança jurídica, identificação 
das partes, manifestação de vontade com 
a facilidade do modo eletrônico”.

De acordo com Leão, o movimento de 
desburocratização pode ter incentivado a 
criação da Academia para o surgimento de 
mais estudos na área do Direito Notarial e 
Registral. “Nós estamos defasados em ma-
téria que rege a atividade notarial e regis-
tral, então com a Academia se formatando 
vai permitir que esse novo seja colocado 
em prática e esse novo é desburocratizar, 
é desjudicializar, é facilitar a vida do cida-
dão”, ressaltou Leão.

Com relação às expectativas sobre o 

ESPECIAL
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Representantes do Irpen/PR prestigiaram a presidente da Anoreg/PR, Mônica Guimarães de Macedo 
Dalla Vecchia, que também foi empossada na condição de presidente da entidade detentora da Academia

trabalho e atuação da Academia, Ricardo 
Leão afirmou que “o futuro é a implemen-
tação de ferramentas que permitam ao ci-
dadão ser um usuário do serviço notarial e 
registral”. O diretor abordou ainda sobre a 
atuação da atividade notarial e de registro 
com o avanço dos atos remotos. “A Aca-
demia tem que buscar não só o passado, 
mas como o futuro também. Porque nossa 
função e nosso exercício direto é estar tête-
-à-tête com o cidadão”. 

Leão também destacou a importante 
e fundamental atuação dos Cartórios de 
Registros Civis. “Nós estamos dentro de 
uma maternidade registrando vidas, nós 
estamos nos plantões de óbitos também, 
estamos fazendo casamentos. A atividade 

notarial e registral nunca vai perder a ne-
cessidade da presença, porque o fato na-
tural da vida está passando por ali”, mas 
salienta sobre a importância de se adaptar, 
“para que nos atos comerciais que envol-
vem a atividade, que facilite, que o alcance 
seja seguro e eletrônico”, finalizou.

PARTICIPAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Responsável pelas jurisprudências em torno 
da atuação extrajudicial no Estado, o pre-
sidente do TJ/PR e detentor da Cadeira nº 
4, desembargador José Laurindo de Souza 
Netto, afirmou que a Academia é “um es-
paço onde se constroem ideias e se ilumi-
nam perspectivas em prol da sociedade”. 

Entusiasta com a ideia de um novo espa-



Cadeira nº 1 – Des. Ricardo Henry Marques Dip
Patrono Dr. Nahor Ribeiro de Macedo

Cadeira nº 2 – Des. José Renato Nalini
Patrono Des. Sylvio do Amaral
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Patrono Professor Dr. Aloísio Surgik
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Cadeira nº 15 – Dr. Luis Flávio Fidelis Gonçalves
Patrono Ministro Teori Zavascki

Cadeira nº 16 – Dr. Rodrigo Kanayama
Patrono Dr. Kiyossi Kanayama

Cadeira nº 17 – Dr. Maurício Barroso Guedes
Patrono Dr. Nicolau Balbino Filho

Cadeira nº 18 – Dr. Maximino César Lisboa
Patrono Dr. Miguel Maria de Serpa Lopes

Cadeira nº 19 – Drª Cintia Maria Scheid
Patrono Dr. Almiro do Couto e Silva

Cadeira nº 20 – Drª Melina Breckenfeld Reck
Patrono Des. Francisco Muniz

Cadeira nº 21 – Drª Maria Fernanda Giacomazzo Alves Meyer Dalmaz
Patrono Dr. Oscar Joseph de Plácido e Silva

Cadeira nº 22 – Dr. Mateus Bertoncini
Patrono Dr. Osman Caldas

Cadeira nº 23 – Dr. Ricardo Augusto de Leão
Patrono Des. Agostinho Ermelino de Leão II
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ço para produção de ideias e artigos cien-
tíficos, o presidente do TJ/PR afirma que 
“este é o propósito da Academia, promo-
ver um movimento mais intelectual”. Para 
ele, o desenvolvimento de conhecimento 
científico traz uma “perspectiva visionária”, 
uma vez que “somente o conhecimento 
permite saber o que pode acontecer no 
futuro, porque a melhor forma de prever 
o futuro é realizar agora, no presente, pois 
quando se reúnem em torno de conhe-
cimento, as perspectivas e os horizontes 
se abrem, a Academia é o espaço onde a 
política é deixada de lado, e os interesses 
científicos colocados em prática”. 

O presidente afirmou, ainda, que com 
a criação da Academia, estreitam-se laços 
entre o Poder Judiciário e o foro extrajudi-
cial. “Isso tudo nos aproxima porque o que 
nós queremos é o bem servir à sociedade, 
aquele que exerce uma função pública des-
perta esta consciência da função social da 
gestão, isso é o que a atividade do Poder 
Judiciário e de toda estrutura notarial e re-
gistral faz”, disse, ressaltando que “são or-
ganizações que se pautam por esse viés de 
bem servir à sociedade”.

A valorização de um futuro mais pro-
missor para o desenvolvimento de estudos 
acadêmicos e aspectos científicos para a 
atividade notarial e registral foi destacada 
pelo desembargador Ricardo Dip. “Nós 
temos em relação aos estudos de direito 
notarial e registral um problema complica-
do que é a falta, em geral, de que essas 
matérias estejam no curso de Direito, esse é 
um problema que vamos, de algum modo, 
atenuar, essa é a nossa pretensão”. 

Dip também destacou as expectativas 
da área de atuação da Academia. “Assim 
que se superarem os entraves das políticas 
públicas da pandemia atual, a ideia é que 
façamos cursos presenciais para dirigir tam-
bém aos universitários, não só aos notários 
e registradores, escreventes, mas também 
aos estudantes universitários, geração fu-
tura que vai lidar com o Direito Notarial e 
Registral”, afirmando, ainda, que “temos 
que nos preocupar com as próximas ge-
rações também, pretendo submeter aos 
acadêmicos e ouvi-los, isso não pode ser 
uma decisão individual de direção, preten-
do ouvir todos para, juntos, colocarmos em 
prática.”, completou Dip.

CONFIRA A COMPOSIÇÃO COMPLETA DA ACADEMIA 
PARANAENSE DE DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL:
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1º Ofício de RCPN de Curitiba:
registro vivo da história da população curitibana
CARTÓRIO MAIS ANTIGO DO PARANÁ REGISTRA 145 ANOS DE HISTÓRIA DA POPULAÇÃO
DA CAPITAL PARANAENSE, AGORA CONSERVADOS EM IMAGENS DIGITALIZADAS
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Com o início das suas atividades no ano de 
1876, o 1º Ofício de Registro Civil das Pes-
soas Naturais de Curitiba atuava realizan-
do registros de nascimentos, casamentos 
e óbitos desde o século XIX. Nesta época, 
o Paraná acabara de conquistar sua eman-
cipação político-administrativa. Até então 
pertencente a São Paulo, o acontecimento 
proporcionou ao Paraná a condição de Es-
tado, deixando de ser província. 

O 1º Ofício de Registro Civil das Pesso-
as Naturais de Curitiba foi inaugurado em 
meio a este marco, com a população do 
Estado crescendo, a chegada de imigrantes 
de várias nacionalidades a Curitiba, onde 
já havia um processo de modernização 
em curso, fato que faz com que a unidade 
faça parte de toda a história, construção e 
evolução da capital que hoje é sinônimo de 
urbanidade no Brasil.

O Registro Civil por sua condição de es-
sencialidade para promoção da cidadania 
acompanha o desenvolvimento da cidade 
e também do Estado do Paraná. Por isso, o 
Instituto do Registro Civil das Pessoas Na-
turais do Estado do Paraná (Irpen/PR) conta 
a história desta importante serventia, valo-

rizando o trabalho ininterrupto, desempe-
nhado há 145 anos, concedendo, assim, a 
condição de referência na atuação de um 
Registro Civil de qualidade, excelência e 
presteza de serviços.

EQUIPE DO CARTÓRIO
Com registros desde o século XIX, a serven-
tia conta com um acervo de mais de um mi-
lhão de atos registrados. Entre eles estão até 
mesmo registros de escravos, considerados 
bens pertencentes às pessoas na época. Não 
obstante, esses atos contam a história de um 
passado obscuro, para que jamais se repita.

Mas não é só a riqueza do acervo, em 
matéria de história, que fazem o diferencial 
desta serventia. Desde 1954 a família Leão 
faz parte dessa trajetória. Primeiro com o 
titular Ermelino Agostinho de Leão Neto e, 
até os dias atuais, Ricardo Augusto de Leão 
como titular da serventia. “Orgulho – esse 
é o sentimento que tenho quando falo so-
bre esses 30 anos de trabalho junto ao 1º 
Oficio de Registro Civil de Pessoas Naturais 
de Curitiba, pois vivenciei uma experiência 
magnífica junto à população da minha ci-
dade”, afirmou Leão.

Equipe do 1º Ofício de RCPN de 
Curitiba durante Congresso em 
1997 e equipe atual

Ermelino Agostinho de Leão Neto foi o 
primeiro titular da serventia

ERMELINO AGOSTINHO 
DE LEÃO NETO 
Aos 17 anos de idade, Ricardo Leão já tra-
balhava na serventia como adolescente 
emancipado na função de empregado ju-
ramentado. “Foi aí que começou meu in-
teresse em aprofundar os conhecimentos 
do Registro Civil de Pessoas Naturais”, con-
tou. Naquela época, o Cartório tinha como 
agente delegado seu pai, Ermelino Agosti-
nho de Leão Neto, “uma pessoa fabulosa e 
que conduzia diariamente o Registro Civil 
de forma exemplar”.



O atual titular do 1º Oficio de Registro 
Civil de Pessoas Naturais de Curitiba (PR), 
Ricardo Augusto de Leão, aos 17 anos de 
idade, já trabalhava na serventia como 
adolescente emancipado na função de 
empregado juramentado

“Orgulho – esse é o sentimento 
que tenho quando falo sobre 

esses 30 anos de trabalho junto 
ao 1º Ofício de Registro Civil de 

Pessoas Naturais de Curitiba, 
pois vivenciei uma experiência 

magnífica junto à população da 
minha cidade” 

Ricardo Augusto de Leão, titular do 
1º Ofício de Registro Civil de Pessoas 

Naturais de Curitiba (PR)
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“Tenho a honra de ter 
participado das três fases 

do cartório: a manuscrita, a 
datilografada, a digitada, e 

agora participo da digitalização 
e atos eletrônicos” 

Ricardo Augusto de Leão, titular do 
1º Oficio de Registro Civil de Pessoas 

Naturais de Curitiba (PR)

RICARDO AUGUSTO DE LEÃO
A administração do Ofício era feita com os 
livros manuscritos e datilografados, pois 
não havia central telefônica. “O único apa-
relho telefônico era atendido por meu pai, 
ou seja, o titular do Cartório era o telefonis-
ta também. Isso o aproximava da popula-
ção em suas dúvidas e demais orientações, 
pois até 1992 somente existia o telefone, 
fax e correspondência física”, relembrou.

O atual titular começou a sua carreira no 
Registro Civil registrando casamentos e óbi-
tos nos livros, para depois começar a reali-
zar as averbações, expedir certidões, fazer 
mapas manuais para o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). No ano 
de 1993, Ricardo Leão passou a responder 
pelo Ofício. Aos 22 anos, em decorrência 
do falecimento de Ermelino Agostinho de 
Leão Neto, tornou-se responsável pelo 1º 
Ofício de Registro Civil da Capital do Estado 
do Paraná.

EQUIPE DO CARTÓRIO 
EM CONGRESSO
De lá para cá, muita coisa mudou. Não 
apenas a modernização chegou até a capi-
tal e a serventia, mas também ao trabalho, 
na mesma proporção em que os desafios 
o acompanharam. “O Registro Civil puro, 
no ano de 1997, passou pelo baque da 
gratuidade Universal. Assim, um oficio que 
só fazia nascimentos, casamentos e óbitos, 
passou a registrar gratuitamente todos os 
seus atos, sem previsão de ressarcimentos”, 
recordou.

A partir daí, Ricardo começou sua atua-
ção institucional em prol dos registradores 
paranaenses a fim de requerer o reconheci-
mento das autoridades públicas para ques-
tões de sustentabilidade do registrador pa-
ranaense. “Nessa caminhada me aproximei 
das associações representativas da classe, 

que foram um instrumento de justiça alia-
do à sensibilidade dos desembargadores 
do Judiciário paranaense, que estenderam 
as mãos em favor de uma categoria funda-
mental para o exercício da cidadania”.

Em 2001 foi criado o Funarpen, após o 
Governo do Estado do Paraná regulamen-
tar o artigo 8° da Lei Federal 10.169, que 
determinava o estabelecimento de formas 
de compensação aos Registradores Civis 
das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos 
por eles praticados. Com isso, foi sancio-
nada a Lei Estadual n° 13.228/2001 que 
determinou a obrigatoriedade de aplicação 
do Selo de Fiscalização nos atos praticados 
pelas serventias extrajudiciais.

Com a reforma do código de organiza-
ção e divisão judiciária do Estado do Pa-
raná, que erradicou os Ofícios puros de 
Registro Civil das Pessoas Naturais, a partir 
de 2004 houve a inserção das atividades 
notariais na serventia, passando a ser deno-
minada, então, como 1º Ofício de Registro 
Civil das Pessoas Naturais e 13° Tabeliona-
to de Notas de Curitiba. “Com um acervo 
desde 1876, contendo o registro da his-
tória dos curitibanos, ostento um orgulho 
inenarrável por estar aqui, principalmente, 
hoje que a condição tecnológica permite o 
armazenamento desse rico acervo em mí-
dias eletrônicas”, afirmou Leão.

O FUTURO
“Tenho a honra de ter participado das três 
fases do cartório: a manuscrita, a datilogra-
fada, a digitada, e agora participo da digi-
talização e atos eletrônicos”. Atualmente, 
todos os livros do Cartório estão em pro-
cesso de digitalização, o que acarretará em 
mais de dois milhões de imagens preserva-
das sobre a história da população da capi-
tal do Paraná.

Ricardo Augusto de Leão também foi 
presidente da Associação Nacional de Re-
gistradores de Pessoas Naturais do Brasil 
(Arpen-Brasil), na gestão 2013-2014. “Tive 
a oportunidade de trabalhar contribuindo 
com a edição do Provimento n° 38, junto 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 
possibilitou a Central Eletrônica Nacional 
de Registro Civil. A Central Eletrônica foi 
um grande marco, pois permitiu que a 
transferência eletrônica de certidões fosse 
realizada entre os Cartórios, facilitando o 
acesso da população aos atos de registros 
de nascimento, casamento ou óbito, de 
seus familiares ou terceiros”, destacou.

A pandemia da Covid-19 também afetou 
a rotina de trabalho dentro das serventias 
de Registro Civil, e a Central Eletrônica, 
mais uma vez, se tornou o principal e mais 
seguro acesso do cidadão para receber 
seus documentos sem precisar de inter-

mediários ou despachantes. “Esse futuro 
pode ser ainda mais útil ao cidadão, pois 
hoje quando registra uma criança já aces-
samos o CPF e incluímos o número, assim 
como já alteramos o nome da mulher ou 
homem que casa junto ao cadastro da Re-
ceita Federal, além de desenvolvermos sis-
temas que permitem a gestão das políticas 
públicas de nosso País de forma eficiente e 
rápida”, acrescentou Leão.

Ricardo Leão afirma que, atualmente, os 
desafios são imensos ao administrar uma 
serventia extrajudicial, levando em conside-
ração que é preciso operar o Direito, além 
de se adaptar às constantes atualizações e 
mudanças. Segundo ele, é importante estar 
sempre atualizado, e dessa forma, promove 
o treinamento de toda equipe de escreven-
tes e demais auxiliares, que são essenciais 
para o dia a dia da serventia, uma vez que 
estão em contato direto com a população. 
“Com 47 anos de idade, não saberei fazer 
outra coisa a não ser trabalhar com a segu-
rança jurídica dos atos registrais e notarias, 
aliados a novas tecnologias a fim de que a 
atividade permaneça prestando um serviço 
adequado e atualizado com a necessidade 
do cidadão”, finalizou.



São Luís (MA) - Gustavo Renato Fiscarelli, 
presidente da Associação Nacional de Re-
gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil), Devanir Garcia, presidente da Associa-
ção dos Registradores de Pessoas Naturais 
do Estado do Maranhão - Arpen/MA e 3º 
vice-presidente da Arpen/BR, e João Gus-
mão Netto, 2° secretário da Arpen/MA, fo-
ram recebidos no início de agosto, pelo de-
sembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, 
corregedor-geral da Justiça do Maranhão e 
pela juíza de Direito, Jaqueline Caracas, in-
tegrante do Núcleo de Registro Civil e Aces-
so à Documentação Básica do Maranhão 
da CGJ-MA, no gabinete da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado.

Na ocasião, os representantes da Arpen-
-Brasil e da Arpen/MA, anunciaram a realiza-
ção do Congresso Nacional de Registrado-
res Civis de Pessoas Naturais (Conarci 2021) 

NACIONAL

Arpen-Brasil visita CGJ/MA e anuncia
realização do Conarci 2021 em São Luís
REPRESENTANTES DA ARPEN-BRASIL E ARPEN/MA REÚNEM-SE COM A CORREGEDORIA GERAL
DO ESTADO PARA ANUNCIAR SÃO LUÍS, CAPITAL MARANHENSE, COMO SEDE DO CONARCI 2021
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“Encontramos nos 
registradores, representados 
pela Arpen/MA e pela Arpen-

Brasil, parceiros fundamentais” 

Paulo Sérgio Velten Pereira, 
corregedor-geral da Justiça do Maranhão

no estado do Maranhão. Serão três dias de 
programação para debater o papel do Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais na sociedade.

Gustavo Fiscarelli, também convidou o 
corregedor e sua equipe, para ministrar 
palestra durante o evento e apresentar o 
trabalho realizado pela CGJ/MA, em par-
ceria com os Cartórios de Registro Civil do 
estado, no combate ao sub-registro de nas-
cimento com o fomento de instalação de 
Unidades Interligadas de Registro Civil de 
nascimento nos estabelecimentos de saúde.

Durante a reunião, o desembargador 
ressaltou a importância da parceria estabe-
lecida entre a Corregedoria e os Cartórios 
de Registro Civil do Maranhão. “Percebe-
mos rapidamente que o pessoal que inte-
gra o serviço extrajudicial, nossos delega-
tários, deveriam ser parceiros de primeira 
hora da Corregedoria. Afinal, eles prestam, 

ainda que de maneira privada, um servi-
ço público essencial. Veja por exemplo o 
caso do Registro Civil de Pessoas Naturais, 
temos neles um Ofício da Cidadania. E o 
Maranhão estava em uma situação vergo-
nhosa, lá no final da fila. Era o estado do 
Nordeste com pior índice de sub-registro, 



Autoridades anunciaram a realização do Congresso Nacional de Registradores 
Civis de Pessoas Naturais (Conarci 2021) no Estado do Maranhão

um percentual muito elevado que pas-
sava de 6%. Precisávamos agir, e como 
agir de modo isolado e sem cooperação 
é impossível, encontramos nos registrado-
res, representados pela Arpen/MA e pela 
Arpen-Brasil, parceiros fundamentais”.

“Trazer o Conarci 2021 para o Maranhão 
é um reconhecimento do trabalho que 
todos os registradores civis maranhenses, 
juntamente com a Corregedoria conduzida 
pelo desembargador Paulo Velten, estão 
fazendo não só no combate ao sub-regis-
tro, que era o problema mais latente, mas 
na prestação de serviços de excelência para 
a população como um todo”, declarou 
Gustavo Fiscarelli, presidente da Arpen/BR.

“A ideia é mostrar o modelo de parce-
ria entre os registradores maranhenses e a 
Corregedoria local para os registradores de 
todo o Brasil”, disse Devanir Garcia, presi-
dente da Arpen/MA. “Recebi a notícia da 
escolha do Maranhão para sediar o con-

graçamento dos registradores de pessoas 
naturais brasileiros com muita alegria. Nos 
sentimos muito prestigiados pelos registra-
dores. Para a Corregedoria é um reconhe-
cimento de que estamos no caminho cer-
to. Sem dúvida nenhuma que a realização 
desse evento vai servir de combustível para 
continuarmos nessa luta com mais ânimo e 
disposição”, completou o desembargador 
Paulo Velten. 

O Conarci 2021 acontecerá entre os dias 
18 e 20 de novembro, na capital mara-
nhense São Luís, em formato híbrido, com 
palestras presenciais transmitidas para todo 
o Brasil.

“Trazer o Conarci 2021 
para o Maranhão é um 

reconhecimento do trabalho 
que todos os registradores civis 
maranhenses estão fazendo” 

Gustavo Renato Fiscarelli, 
presidente da Arpen-Brasil
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O presidente da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), Gustavo Fiscarelli, participou, no 
dia 3 de agosto, da cerimônia oficial de 
lançamento da Ação Nacional de Biometria 
e Documentação Civil de Pessoas Presas 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O 
evento ocorreu de forma híbrida, presen-
cialmente no plenário do CNJ e virtualmen-
te, com transmissão no canal do Conselho 
Nacional no YouTube e na TV Justiça. 

O projeto tem por objetivo a criação de 
fluxos permanentes de emissão de docu-
mentos para pessoas que já tiveram con-
tato com o sistema prisional. Estima-se que 
80% da população carcerária não possui 
documentos disponíveis. O presidente da 
Arpen-Brasil iniciou sua fala ressaltando a 
importância da ação. “Externo profunda 
satisfação em fazer parte de mais essa ca-
deia de cidadania, que hoje se concretiza a 
fim de conferir àquele que busca um reco-
meço e dignidade por meio de um direito 
elementar e essencial: a identidade”. 

Fiscarelli finalizou sua participação enfa-

tizando o compromisso da entidade com 
o projeto que se inicia. “O Registro Civil 
do Brasil, o serviço público de maior capi-
laridade em terras nacionais, aquele que 
foi reconhecido pelo Congresso Nacional 
como único nas especialidades extrajudi-
ciais como os Ofícios da Cidadania, jamais 
furtará do cumprimento constitucional de 
conferir cidadania a todo brasileiro, inde-
pendentemente de sua condição, sejam 
os que tiveram sua liberdade por ora cei-
fada ou não”. 

Para Carlos Arboleda, representante-re-
sidente adjunto do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
a ausência de documento é um obstáculo 
para exercer a cidadania e ter acesso aos 
direitos. “Temos como meta que todas 
as pessoas tenham um documento civil 
no mundo até 2030, por isso sabemos 
da importância de um trabalho conjun-
to e internacional na busca de soluções 
e aprimoramento dos processos públicos 
e para o pleno exercício da cidadania por 
todos”, disse. 

NACIONAL

Arpen-Brasil participa de lançamento
da ação nacional de biometria e
documentação civil de pessoas presas do CNJ
AÇÃO VISA IDENTIFICAR TODA A POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE ATÉ AGOSTO DE 2022
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DIGNIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA 
Em seguida, a diretora geral do Departa-
mento Penitenciário Nacional (DEPEN), Tâ-
nia Maria Fogaça, falou sobre a amplitude 
do sistema prisional no Brasil. “Investir no 
sistema é investir em segurança pública. As 
políticas de combate ao crime organizado 
passam necessariamente pela evolução do 
sistema prisional”. Tânia também destacou 
os demais benefícios trazidos com a biome-
tria e a documentação civil para essa popu-
lação. “A identificação civil dos presos não 
só auxiliará no processo de ressocialização 
civil, já que colabora para o resgate da cida-
dania daquela pessoa privada de liberdade, 
mas também permitirá que essas informa-
ções geradas pela ação sejam compartilha-
das com a segurança pública sempre que 
necessário, conforme previsto no acordo 
de cooperação. 

Luís Roberto Barroso, presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), destacou 
que, com a ação que prevê a identificação 
em massa da população privada de liber-
dade, alguns erros recorrentes poderão ser 

Projeto tem por 
objetivo a criação de 
fluxos permanentes 
de emissão de 
documentos para 
pessoas que já 
tiveram contato com 
o sistema prisional



“Um país onde não se oferece 
essa oportunidade aos presos, 
não se pode afirmar que seja 

um país que valorize a dignidade 
humana, acima de tudo, e que 

garanta desenvolvimento social” 

Luiz Fux, 
presidente do CNJ e do STF
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“O Registro Civil do Brasil 
jamais furtará do cumprimento 

constitucional de conferir 
cidadania a todo brasileiro” 

Gustavo Renato Fiscarelli, 
presidente da Arpen-Brasil

“Há pessoas que estão no siste-
ma penitenciário erroneamente, 

por homonímia, o que é uma 
barbaridade e uma violação da 
dignidade humana por parte do 

Estado” 

Luís Roberto Barroso, presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O presidente da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais, 
Gustavo Fiscarelli, ressaltou a importância 
da ação durante o evento

O presidente do TSE, Luís Roberto 
Barroso, destacou que com a ação que 
prevê identificação em massa alguns erros 
poderão ser extinto

O presidente do CNJ e do STF, ministro 
Luiz Fux, lembrou que este é um pro-
grama afinado com a Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unida

METAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
Alinhado ao discurso do PNUD, o presiden-
te do CNJ e do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux, lembrou que este é um pro-
grama afinado com a Agenda 2030 das Na-
ções Unidas. “Num país onde não se ofe-
rece essa oportunidade aos presos, não se 
pode afirmar que seja um país que valorize 
a dignidade humana acima de tudo e um 
país que garanta o desenvolvimento social”. 

De acordo com o ministro, o CNJ já ini-
ciou a distribuição, através do PNUD, de 
5.400 kits de coleta biométrica a todos os 
Tribunais de Justiça estaduais, seções judi-
ciais e circunscrições judiciárias militares de 
todo o País. Além disso, todas as unidades 

prisionais estaduais e federais estarão equi-
padas com o mesmo equipamento. Ainda 
segundo Fux, em breve, toda a população 
carcerária terá documentação. “A previsão 
é que até o fim de agosto de 2022, tempo 
que se encerra essa gestão, nós tenhamos 
todos identificados civilmente”. 

Fux também destacou a importância do 
trabalho do Registro Civil para a sociedade. 
“São denominados Ofícios da Cidadania e 
já se encaminham para que os registrado-
res civis possam emitir passaportes e todos 
os documentos necessários para qualquer 
cidadão e que, às vezes, eles não têm aces-
so porque esses ofícios se distanciam muito 
da residência dos brasileiros”, ressaltou.

extintos. “Há pessoas que estão no sistema 
penitenciário erroneamente por homoní-
mia, por engano, o que é – evidentemen-
te – uma barbaridade e uma violação da 
dignidade humana por parte do Estado”. 
Barroso encerrou sua fala enfatizando que 
presos são privados apenas de sua liberda-
de. “Sua integridade física e moral deve ser 
tratada com respeito e consideração, como 
todas as demais pessoas nessa vida”. 

“Cabe ao estado garantir as condições 
elementares para que todos os brasileiros 
possam ter acesso a documentos”, afirmou 
o presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), ministro Humberto Martins, que par-
ticipou da solenidade.



O debate sobre os emolumentos e gratui-
dade não é novo, existindo diversos posi-
cionamentos contrários entre si.

A Constituição Federal estabelece as re-
gras gerais relativas aos emolumentos da 
atividade notarial e de registro, inclusive 
sobre o registro civil de pessoas naturais. 

Os emolumentos devem “corresponder 
ao efetivo custo e à adequada e suficiente 
remuneração dos serviços prestados “(art. 
1 parágrafo único da Lei n. 10.169 de 200). 
Observa-se, portanto, um conceito jurídico 
abstrato, pois “a suficiente e adequada re-

OPINIÃO

Breves comentários sobre
emolumentos e gratuidade
 POR RAFAEL CANELA*
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muneração” pode, e tem, interpretações 
distintas dependendo de quem interpreta.

Todavia, não se pode ignorar que o Ofi-
cial tem, objetivamente, o direito de perce-
ber emolumentos justos, motivo pelo qual 
a Tabela de Emolumentos deve sempre ser 
atualizada, ao menos, por índice inflacio-
nário.

Os emolumentos possuem natureza jurí-
dica específica de taxa, porquanto, além de 
se caracterizar por apresentar, na hipótese 
da norma, a descrição de um fato revela-
dor de atividade estatal, direta e especifica-

mente dirigida ao contribuinte, sua base de 
cálculo exibe a medida da intensidade da 
participação do Estado, conforme assevera 
Paulo de Barros Carvalho, in Natureza Jurí-
dica e constitucionalidade dos valores exi-
gidos a título de remuneração dos serviços 
notarias e de registro.

Tal entendimento, inclusive, é remansoso 
no Supremo Tribunal Federal (ADI 2653,MT : 
I. - As custas e os emolumentos são espécie 
tributária, são taxas. Precedentes do STF.).

Consequentemente, forçoso reconhecer 
a obrigatoriedade da cobrança dos emo-



entendimento de que os emolumentos são 
espécies tributárias, classificando-se como 
taxas de competência legislativa estadual 
para fins de fixação – (Supremo Tribunal 
Federal: ADI 1.378/ES, rel. Min. Dias Toffoli; 
ADI 2.211/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, 
ADI 1.709/MT, rel. Min. Maurício Corrêa; 
ADI-MC 1.772/MG, rel. Min. Carlos Vello-
so; ADI 1.624/MG, rel. Min. Carlos Velloso.) 
não é possível a concessão de isenção de 
emolumentos ou interpretações ampliati-
vas para além das hipóteses previstas em 
lei em sentido estrito.

Quando se fala em gratuidade de de-
terminado serviço, deve-se compreender 
que os serviços serão gratuitos para deter-
minada parte. No caso dos emolumentos, 
a gratuidade se dirige ao usuário em geral 
(quando se trata da imposição constitu-
cional de atos essenciais à cidadania) e a 
usuários em específico, quando há hipos-
suficiência financeira (isenção).

Em ambos os casos, no entanto, rema-
nesce a necessidade de remuneração do 
Oficial, fato que criou a obrigatoriedade de 
se estabelecer, no âmbito estadual, meca-
nismos de ressarcimento e compressão aos 
registradores civis.

Tais mecanismos são essenciais ao bom 
funcionamento do sistema e à garantia 
da cidadania em todas as localidades. No 
Paraná, por exemplo, contamos com o Fu-
narpen, Fundo destinado ao ressarcimento 
dos atos gratuitamente prestados pelos re-
gistradores civis do estado.

Dessa forma, muito embora o tema me-
reça especial destaque e estudos aprofun-
dados, pode-se afirmar que, no Estado do 
Paraná, muito embora o serviço registral 
seja prestado com eficiência e lisura, ain-
da temos que avançar muito em relação à 
tabela de emolumentos e às concessões de 
gratuidade.

Ademais, as instituições de classe devem, 
em conjunto com o Tribunal de Justiça e 
a Ordem dos Advogados, buscar sempre 
soluções justas, sopesando o direito consti-
tucional à percepção de emolumentos e a 
concessão de gratuidades e devido atendi-
mento à população.

“Dessa forma, muito embora o 
tema mereça especial destaque 
e estudos aprofundados, pode-
se afirmar que, no Estado do 

Paraná, muito embora o serviço 
registral seja prestado com 

eficiência e lisura, ainda temos 
que avançar muito em relação 
à tabela de emolumentos e às 

concessões de gratuidade”
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“Os emolumentos devem 
“corresponder ao efetivo 

custo e à adequada e 
suficiente remuneração 
dos serviços prestados “

(art. 1 parágrafo único da 
Lei n. 10.169 de 200). 

Observa-se, portanto, um con-
ceito jurídico abstrato, pois 
“a suficiente e adequada 

remuneração” pode, e tem, 
interpretações distintas depen-

dendo de quem interpreta.”

*Rafael Canela é assessor 
jurídico do Irpen/PR

lumentos, em observâncias às legislações 
federais e estaduais. Vale dizer: não cabe 
ao Oficial, ainda que incólume a indepen-
dência funcional, determinar de quais atos 
serão cobrados emolumentos, pois a deter-
minação pela cobrança decorre de dispo-
sição legal. 

Isso porque os valores que norteiam a 
cobrança dos emolumentos baseiam-se 
num plexo de princípios, estipulando direi-
tos, deveres e obrigações do sujeito passi-
vo, diante das pretensões do Estado.

De toda sorte, considerando o pacífico 




