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EDITORIAL

Estabilidade 
e inovação
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 Correge-
dor da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Espedito Reis do 
Amaral, que fala sobre sua gestão no Poder Judiciário, além das relações com o 
Registro Civil de Pessoas Naturais. 

Eleito para o biênio 2021-2022, o magistrado explicou que uma de suas metas é 
implementar a renda mínima e proporcionar estabilidade ao registrador civil, para 
que isto se reflita na melhoria dos serviços aos cidadãos.

Para nós do Registro Civil é motivo de grande orgulho contar com o reconheci-
mento do Poder Judiciário e saber que temas vitais para os registradores civis estão 
sendo motivo de estudo e análise da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Paraná. 

Além da entrevista, a Revista do Irpen/PR também conta com uma matéria so-
bre o convênio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com os Cartórios de 
Registro Civil brasileiros, que possibilitará a concessão de pensão por morte no ato 
do óbito e de auxílio maternidade no ato de registro de nascimento. 

Esperamos que essa novidade seja mais um baluarte na 
atuação dos registradores civis brasileiros e ansiamos para 
que o convênio encontre respaldo rapidamente também 
no Estado do Paraná. 

Boa leitura!

Elizabete Regina Vedovatto
Presidente do Irpen/PR

“Esperamos que essa novidade seja mais um 
baluarte na atuação dos registradores civis 
brasileiros e ansiamos para que o convênio 

encontre respaldo também no Estado do Paraná”
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O juiz auxiliar da Presidência do CNJ, Rodrigo Capez, coordenou o grupo de trabalho do 
CNJ sobre a preparação dos pretendentes ao casamento civil

“Os registradores civis serão os 
grandes responsáveis por tornar 
realidade o que foi idealizado”
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO CNJ, RODRIGO CAPEZ FALA SOBRE O TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DO MATERIAL INFORMATIVO SOBRE CASAMENTO CIVIL

Em junho deste ano, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) aprovou uma resolução 
que prevê que os cartórios de Registro 
Civil do Brasil ofereçam um material infor-
mativo aos noivos que celebrarem a união 
civil. Com a edição da resolução, foi for-
malizado também, um termo de coopera-
ção técnica para a elaboração do material 
envolvendo o CNJ, o Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos (MMF-
DH), a Confederação Nacional dos Notá-
rios e Registradores (CNR) e a Associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Na-
turais (Arpen-Brasil).

No material informativo vão conter 
orientações jurídicas em formatos varia-
dos como manuais e cartilhas com ques-
tões acerca da instituição do casamento 
para informar sobre os direitos e deveres 
dos noivos. A medida prevê que os cartó-
rios de Registro Civil disponibilizem em sua 
estrutura as informações de forma clara e 
objetiva, a fim de prestar informações jurí-
dicas para fornecer elementos de compre-
ensão do que se trata, de fato, o casamen-
to civil, com seus efeitos jurídicos.

Os materiais informativos trarão temas 
como o regime de bens a serem adotados 
pelo casal, os direitos e deveres para com a 
união, além de outros assuntos importan-
tes como o poder familiar, a fim de exer-
cerem uma maternidade e paternidade 
ativa e presente. Além disso, os materiais 
alertam para conscientização de violências 
domésticas ou similares, fornecendo infor-
mações sobre as consequências legais da 
união e do divórcio. O material será ela-
borado em conjunto com os órgãos que 
formam o termo de cooperação técnica e 
será submetido para aval do CNJ antes de 
ser colocado em prática em todos os car-
tórios de Registro Civil do Brasil.

Para falar sobre o tema, a Revista do 
Instituto do Registro Civil das Pesso-
as Naturais do Estado do Paraná (Ir-
pen/PR) conversou com o juiz auxiliar da 
Presidência do CNJ, Rodrigo Capez, que 
coordenou o grupo de trabalho do CNJ 
sobre a preparação dos pretendentes ao 
casamento civil.
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Revista do Irpen/PR – Qual a importância 
do Termo de Cooperação Técnica entre 
a Associação Nacional dos Registrado-
res de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 
a Confederação Nacional dos Notários 
e Registradores, o Conselho Nacional 
de Justiça e o Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos para 
promover orientações jurídicas sobre o 
casamento civil?
Rodrigo Capez – Trata-se de um ato de 
grande importância e significado. Conside-
rando que as normas que regulamentam o 
casamento são de ordem pública, o Estado 
deve possibilitar aos que pretendem se ca-
sar o exercício consciente e bem informado 
dessa faculdade. O termo de cooperação 
técnica, portanto, cria condições para a 
produção de material informativo necessá-
rio à melhor preparação para o matrimô-
nio. Essa é uma iniciativa nascida de diálo-
go entre o CNJ e a Secretaria Nacional da 
Família, vinculada ao Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, pron-
tamente abraçada pela Confederação Na-
cional dos Notários e Registradores (CNR) e 
pela Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), entida-
des indispensáveis para o projeto diante da 
sua relevância e expertise.

Revista do Irpen/PR – Como se dará na 
prática a integração dos trabalhos e a 
elaboração do material informativo?

Rodrigo Capez – O material informativo a 
ser disponibilizado aos nubentes e a qual-
quer interessado que o desejar consistirá de 
manuais, cartilhas, guias rápidos, cartazes 
a serem afixados nas unidades do Registro 
Civil, bem como de vídeos, acessíveis por 
meio eletrônico, por intermédio de link a 
ser fornecido no cartório. A ideia é dispo-
nibilizar material de rápida leitura e assi-
milação e também vídeos e manuais que 
constituam verdadeiros minicursos sobre 
determinados temas. O objetivo é dar uma 
visão panorâmica de todos os aspectos re-
lacionados ao matrimônio e possibilitar ao 
interessado verticalizar o estudo dos temas 
específicos que desejar.

Revista do Irpen/PR – De que forma este 
material auxiliará as pessoas que busca-
rem o casamento civil?
Rodrigo Capez – Serão oferecidas orienta-
ções sobre as formalidades do casamento 
civil, seus efeitos jurídicos, regime de bens 
entre os cônjuges, direitos e deveres conju-
gais, poder familiar sobre os filhos e formas 
de sua dissolução, exercício adequado da 
parentalidade, convivência no casamento, 
divórcio irrefletido, prevenção de abuso 
infantil, maus-tratos, violência doméstica, 
dentre outros temas. Em sua grande maio-
ria, os nubentes não têm conhecimento 
das possibilidades que a lei oferece e das 
implicações jurídicas do seu ato. A dispo-
nibilização dessas informações em lingua-
gem acessível e em diversos tipos de supor-
te possibilitará o esclarecimento de dúvidas 

“Considerando que as 
normas que regulamentam 
o casamento são de ordem 

pública, o Estado deve 
possibilitar aos que pretendem 
se casar o exercício consciente 

e bem informado dessa 
faculdade”

“O objetivo é dar uma visão 
panorâmica de todos os 
aspectos relacionados ao 

matrimônio e possibilitar ao 
interessado verticalizar o estudo 

dos temas específicos que 
desejar”
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ou mesmo o conhecimento de aspectos do 
casamento ignorados pelos nubentes. Vale 
ressaltar que o acesso ao material informa-
tivo pelos pretendentes ao casamento é 
facultativo. Isto não será exigido como re-
quisito ou condição para a habilitação para 
o matrimônio. Também é diretriz expressa 
que as informações não terão nenhum viés 
religioso ou ideológico, haja vista a laici-
dade do Estado e o princípio fundamental 
do pluralismo político em que se assenta a 
República Federativa do Brasil (art. 1º, V, da 
Constituição Federal).

Revista do Irpen/PR – Como tem sido a 
atuação do CNJ para concretizar esse 
projeto e quais são os próximos passos?
Rodrigo Capez – O CNJ regulamentou a 
produção do material e sua disseminação 
pelos serviços de registro civil competentes 
por meio da Resolução CNJ 402/2021. Há 
diretrizes claras para a elaboração e a pro-
dução do material informativo. A CNR e a 
Arpen-Brasil darão importante contribuição 
com a produção de conteúdos com o en-
foque jurídico em sentido estrito - direito 
constitucional, civil e registral. Já o MMFDH 
assumiu a incumbência de elaborar produ-
tos de informação sob o enfoque socioló-
gico e jurídico em sentido amplo, em temas 
como o exercício adequado da parentali-
dade e do poder familiar, convivência no 
casamento, divórcio irrefletido, prevenção 
de abuso infantil, maus-tratos, violência 
doméstica etc. Caberá ao CNJ validar todo 
esse material que, uma vez aprovado, será 
encaminhado a todas as unidades do Ser-
viço de Registro Civil das Pessoas Naturais, 
para acesso aos interessados (as).
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“Não tenho dúvidas sobre o 
interesse da sociedade e do 
próprio casal na estabilidade 
e permanência das relações 

matrimoniais”

“Os (as) registradores (as) 
civis prestam um serviço 

inestimável, que nos 
acompanha em toda a nossa 
existência, testemunhando 
e documentando nossos 

principais momentos, alegres e 
tristes: nascimento, casamento 

e óbito” 

Revista do Irpen/PR – O acordo tam-
bém prevê a conscientização dos casais 
quanto às consequências legais do di-
vórcio. De que forma isto será apresen-
tado?
Rodrigo Capez – O tema do divórcio será 
apresentado de forma a esclarecer os (as) 
interessados (as) sobre os impactos legais 
e também sociais, econômicos e psico-
lógicos da fragilização e da ruptura dos 
vínculos familiares. Não tenho dúvidas so-
bre o interesse da sociedade e do próprio 
casal na estabilidade e permanência das 
relações matrimoniais. Assim, vamos bus-
car conscientizar os pretendentes ao ca-
samento sobre a importância do diálogo 
como forma de superação de conflitos fa-
miliares e de se evitar o divórcio irrefletido. 
Caso a dissolução do casamento venha a 
ser a alternativa consciente final, que este-
jam sempre atentos à solução pacífica dos 
conflitos derivados do fim do matrimônio, 
notadamente em prol do sadio e regular 
desenvolvimento de seus filhos. Termina o 
casamento, mas a paternidade e a mater-
nidade continuam.

Revista do Irpen/PR – Em sua opinião, 
ao disponibilizarem estes materiais in-
formativos haverá coibição de violência 
doméstica, por exemplo?
Rodrigo Capez – Essa é uma das aspira-
ções. Temos que instituir ações que bus-
quem modificar os padrões sociais e cul-
turais de conduta de homens e mulheres, 
para combater preconceitos e práticas 
baseadas na premissa da inferioridade ou 
superioridade de qualquer dos gêneros ou 
nos papéis estereotipados para o homem 
e a mulher, que legitimem ou exacerbem 
a violência contra a mulher. A mulher pre-
cisa compreender o ciclo da violência do-
méstica e familiar, para poder rompê-lo. 
Muitas mulheres sequer têm consciência 
de que sofrem esse tipo de violência diu-
turnamente. E o homem precisa ter cons-
ciência de que a mulher não é um objeto 
sobre o qual tenha poder de disposição, 
e de que precisa respeitá-la em condições 
de igualdade.

Revista do Irpen/PR – Como deve ser a 
atuação dos registradores nos cartórios 
de Registro Civil para o cumprimento 
deste acordo?
Rodrigo Capez – Os registradores civis, 
com sua imensa capilaridade, serão os 
grandes responsáveis por tornar realidade 
o que foi idealizado. O êxito do acordo 
depende do seu forte engajamento, que 
poderá contribuir sobremaneira para for-
talecer a opção consciente pela instituição 
do casamento. Como tive a ocasião de 
afirmar, sugerindo um slogan de campa-
nha: “Namorar é bom. Casar é legal!”.

Revista do Irpen/PR – Como avalia o 
trabalho desenvolvido pelos cartórios 
de Registro Civil para garantir a cidada-
nia e dignidade da população?
Rodrigo Capez – Os (as) registradores 
(as) civis prestam um serviço inestimável, 
que nos acompanha em toda a nossa exis-
tência, testemunhando e documentando 
nossos principais momentos, alegres e 
tristes: nascimento, casamento e óbito. 
Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, 
mantiveram a continuidade dos seus ser-
viços, sem deixar ao desamparo a popu-
lação. Trata-se de um setor sempre atento 
em aprimorar seus serviços por intermédio 
de inovações tecnológicas, contribuindo 
para a manutenção da segurança jurídica 
em nossa sociedade.



Com o avanço da vacinação e a queda dos 
indicadores da pandemia, o Instituto de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Es-
tado do Paraná (Irpen/PR) vai retomar seu 
principal projeto de cidadania, o “Irpen na 
Comunidade”, nos dois últimos meses des-
te ano de 2021.

O roteiro inclui, nos meses de novembro 
e dezembro, mais de 20 municípios pelo 
interior do estado. O Irpen na Comunida-
de visa celebrar casamentos e conversões 
de uniões estáveis. Contudo, o retorno aos 
trabalhos acontece em novo formato, de 

Entre novembro e dezembro, projeto vai celebrar casamentos e uniões estáveis em mais de 20 municípios pelo interior do estado do Paraná
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Irpen retoma projeto de cidadania 
“Irpen na Comunidade”
APÓS QUASE DOIS ANOS DE PAUSA, POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19, 
IRPEN NA COMUNIDADE RETOMA ITINERÁRIOS PELO INTERIOR DO ESTADO

INSTITUCIONAL

maneira que sejam respeitadas as medidas 
de prevenção à Covid-19.

Seguindo o itinerário estipulado ainda 
em 2020, quando os trabalhos precisaram 
ser suspensos, o projeto consiste em seguir 
o calendário antes estipulado, com os dois 
últimos itinerários anteriormente traçados.

De 22 a 30 de novembro, a equipe 
do Irpen na Comunidade vai até os mu-
nicípios da região oeste do Paraná, são 
eles: Entre Rios do Oeste, Pato Bragado, 
Marechal Cândido Rondon, Quatro Pon-
tes, Ouro Verde do Oeste, Toledo, Céu 

Azul, Vera Cruz do Oeste e Ramilândia.
Entre os dias 1º e 10 de dezembro, a co-

mitiva visita os municípios do norte e norte 
pioneiro do estado: Cambará, Andirá, Itam-
baracá, Barra do Jacaré, Bandeirantes, San-
to Antônio da Platina, Conselheiro Zacarias, 
Monte Real, Ibaiti, Conselheiro Mairinck, 
Japira, Pinhalão, Tomazina e Jaboti.

Criado em 2014 em parceria com o Fundo 
de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais 
(Funarpen), o projeto realiza mais de 300 ca-
samentos em cada ação, além de visitar car-
tórios para auxiliá-los em suas funções.
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Serviço Distrital do Boqueirão: há mais 
de 60 anos fazendo história em Curitiba
CONHEÇA A SERVENTIA E TODA SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O EXTRAJUDICIAL E A CAPITAL PARANAENSE

Com o início das suas atividades no ano 
de 1954, o Serviço Distrital do Boqueirão 
teve inicialmente sua instalação no bairro 
Hauer, em Curitiba, com a função Notarial 
e de Serviço de Registro Civil das Pessoas 
Naturais, a Sétima Zona de Curitiba.

O Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR) 
conta a história desta serventia, atualmen-
te localizada no bairro Boqueirão, um dos 
maiores bairros de Curitiba, na região sudo-
este do município. A titular Mônica Maria 
Guimarães de Macedo Dalla Vecchia conta 
uma curiosidade sobre o nome do bairro, 
afirmando que a palavra boqueirão signi-
fica grande boca, abertura de um canal 
ou rua que dá para o rio. “Não se sabe, 
ao certo, qual destes significados foi o de-
signado para denominar uma fazenda que 

estava localizada muito longe do centro da 
velha Curitiba do século XIX, que acabou 
dando origem ao bairro, cujos registros de 
propriedade datam de 1856”, disse.

“No documento, consta que a fazenda 
possuía, aproximadamente, 1.000 alqueires, 
sendo grande parte de solo fértil e contendo 
mata nativa. Após o falecimento do dono 
original, as terras foram divididas em três 
partes desiguais que passaram a ser chama-
das de propriedades Boqueirão, de acordo 
com os documentos da época. Os herdei-
ros passaram a lotear os terrenos, que fo-
ram vendidos entre 1934 e 1982”, contou.

Hoje em dia, a região é praticamente 
uma cidade independente, já que aten-
de, por meio de serviços, uma população 
de aproximadamente 240 mil habitantes, 
abrangendo os bairros adjacentes do Alto 

Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim e 
possuindo seu próprio Fórum Judicial.

Em 2017, por meio de concurso público, 
o cartório foi assumido pela nova tabeliã e 
registradora, Mônica Guimarães de Macedo 
Dalla Vecchia, e retomou a denominação 
oficial de “Serviço Distrital do Boqueirão”.

Por ocasião da troca de titularidade, 
“aproveitou-se para fazer a mudança física 
da sede, trazendo-a para o bairro do Bo-
queirão, próximo ao Terminal do Carmo, 
facilitando o acesso de clientes”, afirmou 
Dalla Vecchia.

O novo ambiente possui 830 m2 com am-
plo estacionamento para carros, motos e bi-
cicletas, estrutura para atendimento de por-
tadores de necessidades especiais. De acordo 
com a titular, foi modernizado para levar à 
comunidade excelência em atendimento.

Fachada do Serviço Distrital do Boqueirão

A titular do Serviço Distrital do Boqueirão, 
Mônica Dalla Vecchia, conta que a palavra 
boqueirão significa grande boca, abertura 

de um canal ou rua que dá para o rio

Serviço Distrital do Boqueirão decidiu fazer 
uma homenagem ao distrito e à cidade 
de Curitiba, com uma obra do grafiteiro 
Gardpam para enfeitar a fachada



O cartório foi o único Tabelionato e Registro Civil no Paraná a conquistar a premiação 
Diamante no Prêmio de Qualidade Total Anoreg/BR (PQTA) em 2018
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“Todos têm oportunidade de 
crescimento, conforme forem 

tendo destaque em suas 
performances”

Mônica Dalla Vecchia, titular do Serviço 
Distrital do Boqueirão

CONQUISTAS
A titular conta que a serventia recebeu a 
certificação ABNT NBR 15906, além disso, 
conquistaram o feito de serem o único Ta-
belionato e Registro Civil no Paraná a con-
quistar a premiação Diamante no Prêmio 
de Qualidade Total Anoreg/BR em 2018, 
apesar de ser a primeira vez participando. 
“Isso graças aos programas de mapeamen-
to de processos, desenvolvidos no próprio 
cartório, maximizando os talentos internos, 
focando no desenvolvimento de carreira 
dos colaboradores”, contou. Dalla Vecchia 
afirma que os colaboradores não precisam 
de experiência em cartórios para ingressar 
na equipe, porém começam pela função 
de atendente de balcão. “A partir desta 
posição, todos têm oportunidade de cres-
cimento, conforme forem tendo destaque 
em suas performances”.

ATUAÇÃO PARA COM A SOCIEDADE
O Serviço Distrital do Boqueirão possui uma 
atuação ativa em projetos sociais e campa-
nhas promovidas pelas entidades de classe, 
como as Campanhas do Agasalho e de ar-
recadação de material escolar da Associa-
ção dos Notários e Registradores do Estado 
do Paraná (Anoreg/PR).

A fim de agregar ainda mais valor à so-
ciedade, o cartório decidiu fazer uma ho-
menagem ao distrito e à cidade de Curitiba, 
com uma obra do grafiteiro Gardpam para 
enfeitar a fachada da serventia, “reprodu-
zindo os símbolos e pontos turísticos do 
Boqueirão que já são marca registrada em 
nosso material”, contou.

TITULAR DA SERVENTIA
Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla 
Vecchia é titular do Serviço Distrital do Bo-
queirão e possui mais de 20 anos de expe-
riência na área do direito. É bacharel em di-
reito pela Faculdade de Direito de Curitiba, 
pós-graduada em Direito Imobiliário pela 
Universidade Positivo e em Direito Notarial 

e Registral pela Faculdade Arthur Thomas.
Ingressou na atividade Notarial e Regis-

tral, por concurso público, em 2004, como 
registradora de Imóveis em Rio Branco do 
Sul – PR. Foi designada para responder 
interinamente pelo 3º Serviço de Registro 
Civil e 15º Tabelionato de Notas de Curiti-
ba, devido à perda da delegação da titular. 
Em 2017, novamente por concurso públi-
co, foi removida para o Serviço Distrital do 
Boqueirão.

Foi secretária do Colégio Notarial do 
Brasil – Seção Paraná (gestão 2016/2018) 
e presidente da mesma instituição (gestão 
2018/2020). Atualmente é presidente da 
Anoreg/PR e do Fundo de Apoio ao Re-
gistro Civil de Pessoas Naturais do Paraná 
(Funarpen).

PARA PARTICIPAR
Se o seu cartório foi o primeiro a ser insta-
lado na cidade; se passou por uma grande 
mudança nas instalações; se teve alguma 
iniciativa ou projeto de grande impacto; se 
já registrou alguma grande personalidade 
ou algum monumento histórico do estado, 
entre em contato conosco e conte a his-
tória. Para participar, envie as informações 
para o e-mail: comunicacao@irpen.org.br.

O Serviço Distrital do Boqueirão foi 
modernizado para levar à comunidade 
excelência em atendimento



Corregedor da Justiça do Estado do Paraná, desembargador Espedito Reis do Amaral foi 
eleito para o biênio 2021-2022

CAPA
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“Temos no Paraná um registrador civil 
sério e cônscio de suas responsabilidades”
CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, DESEMBARGADOR 
ESPEDITO REIS DO AMARAL, TEM COMO UMA DAS METAS DE SUA GESTÃO 
IMPLEMENTAR A RENDA MÍNIMA “DE FORMA CONSISTENTE E DURADOURA”

O corregedor da Justiça do Estado do Para-
ná, desembargador Espedito Reis do Ama-
ral, conversou com a Revista do Instituto 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen/PR) para 
falar sobre sua gestão no Poder Judiciário, 
além das relações com o Registro Civil de 
Pessoas Naturais. Eleito para o biênio 2021-
2022, o magistrado explicou que uma das 
metas de sua gestão é implementar a renda 
mínima e proporcionar estabilidade ao re-
gistrador civil, para que isto reflita na me-
lhoria dos serviços aos cidadãos. Sobretudo 
colaborar para que o registro civil ofereça, 
cada vez mais, serviços de forma eficiente e 
ágil, em conformidade aos avanços e mo-
dernidades, com registradores conscientes 
do trabalho relevante que exercem para 
a sociedade. Segundo ele, a corregedoria 
está aberta para receber os registradores e 
as propostas que qualifiquem os serviços e 
permitam ao cidadão qualquer melhora na 
qualidade de vida. Além disso, reafirmou 
seu compromisso e admiração pelos notá-
rios e registradores do estado do Paraná.
Espedito Reis do Amaral é bacharel em di-
reito pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUC/PR). Iniciou sua carreira 
na magistratura como juiz substituto em 
1989, na comarca de Assis Chateaubriand. 
Em 1990 foi nomeado para o cargo de juiz 
de direito da comarca de Ubiratã, poste-
riormente em Laranjeiras do Sul, Ponta 
Grossa e Curitiba. Em 2011 foi promovido 
ao cargo de desembargador do Tribunal de 
Justiça do Paraná, pelo critério de mereci-
mento. O magistrado também é professor 
licenciado de Prática Processual Civil na Es-
cola da Magistratura do Paraná. Confira a 
entrevista exclusiva com o Corregedor da 
Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná, 
desembargador Espedito Reis do Amaral à 
Revista do Irpen/PR. 



Revista do Irpen/PR – Quais são as me-
tas da corregedoria, em sua gestão, em 
relação ao Registro Civil de Pessoas Na-
turais?
Des. Espedito Reis do Amaral – É de 
conhecimento geral que o Registro Civil é 
absolutamente indispensável para o exer-
cício da cidadania, bem assim as agruras 
que sofre desde o momento em que im-
plementada a gratuidade dos registros de 
nascimento e óbito, sendo absolutamen-
te indispensável implementar, de forma 
consistente e duradoura, a renda mínima. 
Desde o início da gestão temos nos pre-
ocupado com isso, de sorte que, com o 
auxílio de todos, teremos condições de 
implementar as necessárias medidas, seja 
acumulando serviços, seja estabelecendo 
um valor mínimo de renda, que confira es-
tabilidade ao registrador e proporcione a 
melhoria dos serviços ao usuário. 

Revista do Irpen/PR – Como imagina o 
RCPN no futuro, daqui a dez anos? 
Des. Espedito Reis do Amaral – Imple-
mentadas as medidas acima - renda mínima 
e acumulação de serviços – vejo o Registro 
Civil mais eficiente e ágil, em condições de 
atender aos reclamos da modernidade, 
com integração e facilitação de buscas, ar-
quivos seguros e serviços informatizados, 
bens instalados e com agentes delega-
dos satisfeitos e orgulhosos dos relevan-
tes serviços que prestam à comunidade. 

Revista do Irpen/PR – Que leitura o se-
nhor faz do nosso código de normas 
estadual, que conta com quase 20 anos 
desde a sua primeira edição, cuja cria-
ção é de sua autoria? 
Des. Espedito Reis do Amaral – Primei-
ramente é necessário dizer que o Código 
de Normas é obra de muitos, da colabora-
ção e do trabalho de registradores e ser-
vidores do Tribunal de Justiça do Paraná 
que, com seus incomensuráveis esforços, 
trabalharam para termos uniformidade e 
qualidade no serviço prestado. Nesse con-
texto, vejo que, à época, se iniciou um 
processo de qualificação dos registradores 
e notários, servindo o Código de Normas 

de guia seguro, mas, sempre em constan-
te transformação, para atender aos recla-
mos de uma sociedade que se modifica e 
evolui, demandando novas e modernas 
ferramentas. 

Revista do Irpen/PR – Com a inovação 
tecnológica e o novo modelo digital de 
serviços, como o Edital de Proclamas, 
agora pode ser publicado eletronica-
mente na página da Arpen-Brasil, para 
agilidade e publicização mais ampla e 
eficiente, diminuindo o custo para o 
usuário. A corregedoria tem planos de 
outros atos registrais no mundo eletrô-
nico? 
Des. Espedito Reis do Amaral – A Cor-
regedoria está atenta aos passos do CNJ e 
de outras Corregedorias, assim como dos 
órgãos de classe, de forma que, acaso sur-
jam novas e eficientes formas de melho-
rar o serviço, fará os esforços necessários 
para sua utilização.

Revista do Irpen/PR – O senhor é favo-
rável a desjudicialização como política 
pública de serviços extrajudiciais? 
Des. Espedito Reis do Amaral – Penso 
que há uma tendência mundial de simpli-
ficação e desburocratização, razão pela 
qual haveremos de buscar soluções que 
atendam melhor o cidadão, com menos 
custos, de forma mais célere, sempre ob-
servando a segurança jurídica. Para tanto, 
é certo que o Foro Extrajudicial conta com 
pessoas qualificadas e que podem cola-
borar para desafogar o Poder Judiciário 
e auxiliar a comunidade, consolidando a 
importância que já detém. 
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“É de conhecimento geral 
que o Registro Civil é 

absolutamente indispensável 
para o exercício da 

cidadania”



Revista do Irpen/PR – Como a corre-
gedoria pode ajudar nos convênios 
estaduais do Ofício da Cidadania para 
ampliar a capilaridade de atendimento 
ao público, assim como o convênio que 
está em vias de ser assinado junto à Se-
cretaria da Segurança Pública do Para-
ná (SSP-PR) para as identidades?
Des. Espedito Reis do Amaral – A Corre-
gedoria está aberta para receber os regis-
tradores e as propostas que qualifiquem 
os serviços e permitam ao cidadão qual-
quer melhora na qualidade de vida. Como 
são questões pontuais, cada caso deve ser 
examinado em suas particularidades, con-
vindo que sejam adequadamente encami-
nhadas paras os necessários estudos. Mas, 
de antemão, posso dizer que vejo com 
simpatia e que faremos o necessário para 
encaminhar a questão para os estudos de 
adequação, com a celeridade possível. 

Revista do Irpen/PR – Como o senhor 
analisa os dados do último censo pro-
movido pelo IBGE, que mostram que o 
sub-registro de nascimentos no Paraná 
encontra-se praticamente erradicado, 
estando em 0,31%, segundo a última 
contagem? 
Des. Espedito Reis do Amaral – Temos 
no Paraná um registrador civil sério e côns-
cio de suas responsabilidades. A melhoria 
dos dados, no entanto, não significa que 
possamos esmorecer, convindo estender, 
o quanto possível, os plantões em materni-
dades e as campanhas de conscientização. 
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Revista do Irpen/PR – Ainda sobre o 
sub-registro, sabe-se que a maioria dos 
poucos nascimentos que não são leva-
dos a registro no Paraná acontecem em 
rincões, onde partos são realizados em 
meio a debilidades e deficiências estru-
turais, entre elas a ausência de assis-
tência médica ou mesmo o desconheci-
mento dos pais acerca do registro. Por 
outro lado, é de notório conhecimento 
a situação ainda precária encontrada 
em muitas serventias de Registro Civil 
no interior do estado a agravar, ainda 
mais, esse quadro. Considerando este 
cenário, como consolidar o registro de 
nascimento nesses locais? 
Des. Espedito Reis do Amaral – O tra-
balho nas maternidades, campanhas de 
informação e o auxílio das prefeituras lo-
cais, com seus serviços sociais, aumentam 
a capilaridade. Por outro lado, a melhoria 
das condições do Registrador Civil, com 
a implementação da renda mínima e a 
acumulação de serviços, poderá permitir 
ajustes locais, de acordo com as peculia-
ridades de cada região. 

Revista do Irpen/PR – Qual a opinião 
do senhor sobre as iniciativas como as 
promovidas pelo Irpen/PR, por meio do 
programa “Irpen na comunidade”, que 
visita os registradores locais, fornecen-
do auxílio material e tecnicamente na 
identificação e registro de crianças sem 
assento formal de nascimento? 
Des. Espedito Reis do Amaral – Como 
salientando anteriormente, o registrador 
civil é cônscio de suas responsabilidades e 
toda atividade dos órgãos de classe, refor-
çando essa responsabilidade e prestando 
o auxílio necessário para a implementação 
da cidadania merece aplausos da Correge-
doria e do Poder Judiciário. 

Revista do Irpen/PR – Visando preser-
var a dignidade do registrador civil em 
consonância com o provimento do CNJ, 
e ainda, considerando a necessidade de 
entrega da cidadania para a população 
dos pequenos distritos e municípios, 
como o senhor analisa o desafio da cor-

“A melhoria das condições 
do Registrador Civil, com 

a implementação da renda 
mínima e a acumulação de 
serviços, poderá permitir 
ajustes locais, de acordo 
com as peculiaridades de 

cada região”

“A Corregedoria está 
aberta para receber os 

registradores e as propostas 
que qualifiquem os serviços 

e permitam ao cidadão 
qualquer melhora na 
qualidade de vida”

regedoria para implementar uma renda 
mínima justa? 
Des. Espedito Reis do Amaral – Estamos 
caminhando neste sentido e há projetos 
em curso. Esperamos ter novidades para 
breve, seja com a acumulação de servi-
ços, possibilitando uma implementação 
natural da renda, seja com a viabilização 
de um pagamento por parte do Tribunal 
de quantia que contribua para a estabili-
dade e segurança do serviço, conferindo 
dignidade aos registradores e notários. A 
solução encontrada, com o pagamento 
pelo FUNARPEN, é louvável, mas provisó-
ria, sendo absolutamente recomendável 
que a questão seja melhor discutida e se 
transforme em lei, com previsão de recei-
tas/recursos e destinação compatível com 
os princípios que regem a administração 
pública. Ao final desta breve entrevista, 
quero deixar consignado o meu respeito 
e admiração aos Notários e Registradores 
do Estado do Paraná, assegurando-lhes 
que tudo faremos para implementar me-
didas que visem a melhoria da qualidade 
dos serviços, sem prejuízo de trabalhar 
incansavelmente por uma remuneração 
justa, capaz de conferir dignidade e per-
mitir que o agente delegado se estabeleça 
e se desenvolva, contribuindo, de maneira 
permanente, com a sociedade.



A Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) lançou 
no final de outubro uma importante novi-
dade para os Cartórios de Registro Civil de 
todo o Brasil: o serviço de Pré-Atendimen-
to dos principais procedimentos realizados 
pelos Cartórios de Registro Civil, permitin-
do ao cidadão adiantar, de forma online, 
a prática dos atos extrajudiciais, compare-
cendo na unidade apenas para finalizar o 
processo.

Os cidadãos brasileiros poderão dar iní-
cio aos procedimentos de registros de nas-
cimento, casamento e óbito pela internet, 
por meio do próprio site do Registro Civil. 
O solicitante deverá inserir os documentos 
necessários para o ato no portal, com-
parecendo à unidade cartorária para dar 
continuidade aos procedimentos finais da 
solicitação.

Com a nova funcionalidade, o tempo de 
atendimento dos atos e a permanência dos 
solicitantes nos Cartórios de Registro Civil 
serão reduzidos, otimizando o tempo do ci-
dadão e automatizando os procedimentos 
da unidade. A adesão ao sistema será feita 
pelo sistema da Central Nacional de Infor-
mações do Registro Civil (CRC Nacional).

Adesão ao sistema será feita pela Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional)
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Arpen-BR lança o serviço de Pré-Atendimento 
Eletrônico no Registro Civil

REGISTROS DE NASCIMENTO, 
CASAMENTO E ÓBITO PODERÃO SER 
INICIADOS DE FORMA TOTALMENTE 

AUTOMATIZADA NO SITE WWW.
REGISTROCIVIL.ORG.BR. MANUAL DE 

INTEGRAÇÃO PARA DESENVOLVEDORES 
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL.

PRÉ-ATENDIMENTO ELETRÔNICO

*Para mais informações entre em contato com o suporte pelo e-mail preatendimento@registrocivil.org.br.

MANUAL AO DESENVOLVEDOR
Para os registradores, é possível que o servi-
ço de pré-atendimento seja integrado com 
o próprio software do cartório, tendo sido 
criada uma ferramenta de recuperação das 
informações inseridas no cadastro pelos 
usuários da serventia. Desta forma, os ofi-
ciais otimizarão o tempo dos atos, realizan-
do apenas os procedimentos finais com os 
solicitantes no balcão.

A integração do novo serviço deve ser 
realizada por meio do site: 
https://homolog-pre-registro-api.jmso-
lucoesdigitais.com.br/doc/index.html. 
Para a realização dos testes, foram criados 
dois usuários, confira-os abaixo:

USUÁRIO SENHA

cartorio fq1y0eWNA74uV7z_J;6G

oficial cartorio UPlv_sVz1T7n8E3cO7<5

Os usuários e senhas de produção serão 
disponibilizados aos cartórios dentro da 
CRC Nacional. Com os usuários será possí-
vel gerar o token de acesso que o software 
da serventia utilizará para a recuperação 
das informações através do serviço (API)

PRÉ-ATENDIMENTO
Para realizar o pré-atendimento de um 
serviço, o solicitante deverá acessar o 
site www.registrocivil.org.br, e no Menu 
de Serviços, localizado na página princi-
pal do portal, clicar na opção “Todos os 
Serviços”. Na página que será aberta, o 
cidadão terá a sua disposição os pré-aten-
dimentos eletrônicos, podendo optar por 
qual ato deseja.

Os procedimentos disponíveis são regis-
tros de nascimento, casamento e óbito. Ao 
escolher o ato, o cidadão deverá preencher 
os campos com os dados solicitados. Cada 
tipo de registro possui um formulário pró-
prio onde é necessário o preenchimento de 
informações mínimas para que o pré-aten-
dimento seja realizado. 

Após preencher o formulário, o sistema 
disponibiliza um comprovante do pré-aten-
dimento, estando dispostos os dados que o 
solicitante preencheu, a chave do pré-aten-
dimento e demais informações referentes 
ao dia do registro no cartório. Este compro-
vante deverá ser levado ao cartório no dia 
marcado, onde serão finalizados os demais 
procedimentos do ato e a entrega da certi-
dão ao solicitante.



O presidente da Arpen-Brasil, Gustavo Fiscarelli, e o presidente do INSS, Leonardo Rolim, assinam Acordo de Cooperação Técnica

NACIONAL
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Cartórios prestarão atendimento 
a solicitações de pensão por morte 
e auxílio maternidade junto ao INSS
ACORDO FIRMADO PELA ARPEN-BRASIL JUNTO AO INSTITUTO PERMITIRÁ
O ACESSO DE MILHÕES DE BRASILEIROS A BENEFÍCIOS FEDERAIS

Beneficiários de pensão por morte e au-
xílio maternidade junto ao Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) poderão 
fazer a solicitação diretamente nos 7.647 
Cartórios de Registro Civil, presentes em 
todos os 5.570 municípios brasileiros. É o 
que prevê o Termo de Cooperação assina-
do entre o Instituto e Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Ar-
pen-Brasil), entidade que reúne todos os 
Cartórios de Registro Civil do país, no dia 
primeiro de outubro, em Canoas, no Rio 
Grande do Sul.

O Acordo de Cooperação Técnica, inicial-
mente um projeto piloto, com duração de 
30 dias, envolvendo Cartórios de Registro 
Civil de diferentes regiões do país, permitirá 
ao cidadão solicitar, no ato do registro de 
nascimento de seu filho, o auxílio materni-
dade e, no ato de registro de óbito, a pen-
são por morte ao beneficiário.

Ao efetuar o registro, o Cartório verifica-
rá o direito ao benefício diretamente nos 
sistemas disponibilizados pelo INSS, obten-
do a resposta em tempo real. Na sequên-
cia, fará a formalização do requerimento 
de concessão com a devida instrução do-
cumental para sua homologação, dando 
ciência ao cidadão e comunicando ao Ins-
tituto que a autorização já está de posse 
do usuário.

A iniciativa beneficiará mais de 1,8 milhão 
de pessoas que aguardam seus pedidos se-
rem deferidos desde julho deste ano, sendo 
que 25% dos casos estão travados por falta 
de documentação completa, em uma fila 
de espera que chega a durar até 40 dias, 
segundo os dados divulgados pelo INSS.

“Nós estamos na fase experimental. Pre-
tendemos implementar em toda a estrutu-
ra cartorial brasileira a partir de novembro. 
Primeiro o sistema registral evoluiu muito 

do ponto de vista da digitalização. Em se-
gundo, por ter fé pública, os cartórios po-
derão com base nesses dois princípios da 
estruturação, digital e fé pública, acelerar o 
processo de concessão desse tipo de bene-
fício para os segurados do INSS. É um legí-
timo acordo onde todos ganham, além de 
melhorar a prestação do serviço do Gover-
no Federal à sociedade brasileira, com uma 
importante participação da área registral”, 
afirma o ministro do Trabalho e Previdên-
cia, Onyx Lorenzoni, que participou da so-
lenidade que previu a assinatura do Termo 
de Cooperação entre o INSS e os Cartórios 
de Registro Civil. 

Para o presidente do INSS, Leonardo Ro-
lim, espera-se que com essa alternativa “se-
jam criados novos canais de atendimento à 
população, visando tornar o processo menos 
burocrático e mais simples para o segurado, 
uma vez que eles não precisarão sair de seus 
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“É um legítimo acordo onde 
todos ganham, além de 

melhorar a prestação do serviço 
do Governo Federal à sociedade 
brasileira, com uma importante 
participação da área registral” 

Onyx Lorenzoni, 
ministro do Trabalho e Previdência

“O principal objetivo é 
justamente evitar grandes 

deslocamentos dos segurados 
para realizar os requerimentos 

de seus benefícios”

Leonardo Rolim, 
presidente do INSS

“A perspectiva do INSS é que a 
iniciativa beneficie, de imediato, 
cerca de 1,8 milhão de pessoas 
que aguardam o deferimento 
de seus pedidos junto ao INSS 

desde julho deste ano”

Gustavo Fiscarelli, 
presidente da Arpen-Brasil

O ministro do Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni, participou da solenidade 
que previu a assinatura do Termo de 
Cooperação entre o INSS e os Cartórios de 
Registro Civil

Para o presidente do INSS, Leonardo 
Rolim, espera-se que com essa 
alternativa “sejam criados novos canais 
de atendimento à população”

Segundo o presidente da Arpen-Brasil, 
Gustavo Fiscarelli, a iniciativa facilitará 
a vida do cidadão brasileiro, que passará 
a contar com uma rede já instalada 
de quase 8 mil pontos

municípios para requerer seus benefícios”. 
“É uma iniciativa que facilitará muito a 

vida do cidadão brasileiro, que passará a 
contar com uma rede já instalada de quase 
8 mil pontos, em todos os municípios do 
país para dar entrada na solicitação de seus 
benefícios junto ao INSS”, explica Gustavo 
Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-Bra-
sil. “A perspectiva do INSS é que a iniciativa 
beneficie, de imediato, cerca de 1,8 milhão 
de pessoas que aguardam o deferimento 
de seus pedidos junto ao INSS desde julho 
deste ano”, completou.

De acordo com a presidente do Instituto 
do Registro Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen/PR), Elizabete Re-

gina Vedovatto, a iniciativa é muito impor-
tante para bem atender a população das 
cidades pequenas com poucos habitantes 
e onde não existem postos do INSS. 

“Os cartórios do Paraná estão prepara-
dos e organizados para atender essa e to-
das as demandas do Ofício da Cidadania. 
Nossa expectativa é grande pois será mais 
um serviço que irá auxiliar os cartórios pe-
quenos, em especial, que hoje sofrem com 
as gratuidades”, acrescenta a presidente. 

O convênio também prevê a parceria 
para a realização de outros atos, como a 
recepção de procurações do cidadão junto 
ao sistema do INSS para a representação 
junto aos atos praticados perante o órgão 

e demais serviços de interesse recíproco e 
que permitam ao cidadão utilizar os postos 
dos Cartórios em todos os municípios do 
país, evitando deslocamentos e gastos com 
intermediários e despachantes.

CAPILARIDADE E EFICIÊNCIA 
Por enquanto, o projeto está em fase de 
teste em um Cartório de Registro Civil de 
cada região do País, nas capitas Manaus, 
Maceió, Brasília, São Paulo e Porto Alegre, 
mas, sendo positivos os resultados obtidos 
pelos cartórios pilotos e havendo adequada 
composição financeira que garanta a sus-
tentabilidade do projeto, deve se estender 
para todo o Brasil.
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Confira as capitais 
brasileiras que 
participam do projeto 
piloto do INSS para 
solicitar pensão 
por morte e auxílio 
maternidade nos 
Cartórios brasileiros

“O trabalho dos cartórios 
tem sido muito bom e não há 
nada a reclamar. Quanto mais 

forem as formas de recepcionar 
os pedidos, melhor aos 
beneficiários do INSS.”

Adriane Bramante de Castro, 
presidente do IBDP

A presidente do IBDP, Adriane Bramante 
de Castro, reconhece que a parceria entre 
os cartórios e o INSS é positiva do ponto 
de vista da recepção de documentos

MACEIÓ

MANAUS

BRASÍLIA

SÃO PAULO

PORTO ALEGRE

De acordo com o diretor de Registro 
Civil da Associação dos Notários e Regis-
tradores do Distrito Federal (Anoreg-DF), 
Paulo Henrique de Araujo, esse convênio 
possibilitará a potencial ampliação da rede 
de atendimento desses serviços em todos 
os municípios brasileiros, utilizando-se da 
capilaridade dos Cartórios de Registro Civil 
e da proficiência dos profissionais no aten-
dimento ao público. 

“A medida ampliará em mais de 5.000 
novos postos a rede de atendimento, levan-
do os serviços às localidades mais distantes 
do país, utilizando-se de profissionais capa-
citados, vocacionados e estimulados. Não 
há dúvida que pode se tornar uma iniciativa 
revolucionária se tratando de atendimento 
ao cidadão”, diz o diretor da Anoreg-DF. 

Segundo o presidente do INSS, Leonardo 
Rolim, a principal motivação deste convênio 
foi atender as pessoas que moram em muni-
cípios distantes das agências do INSS e pre-

cisam perder muito tempo e recursos com 
o transporte para requerer seus benefícios. 

“O principal objetivo é justamente evi-
tar grandes deslocamentos dos segurados 
para realizar os requerimentos de seus be-
nefícios”, destaca o presidente do INSS. 

Para o ministro do Trabalho e Previdên-
cia, Onyx Lorenzoni, o convênio entre os 
Cartórios e o INSS é uma exigência do pró-
prio presidente Jair Bolsonaro. “O grande 
mérito desse início de parceria e que vai se 
desdobrar no futuro é exatamente nós nos 
valermos dessa capilaridade para cumprir 
aquilo que o presidente Bolsonaro exige, 
de todos nós ministros de todas as pastas. 
Que é de ter eficiência e de servir a socieda-
de brasileira. E o sistema cartorial brasileiro 
vai nos ajudar e muito para solucionar esse 
problema”, aponta o ministro. 

No dia 5 de outubro, o Instituto Brasi-
leiro de Direito Previdenciário (IBDP) divul-
gou uma nota pública sobre o acordo entre 
o INSS e a Arpen-Brasil. Segundo o IBDP, 
“a matéria do direito previdenciário é ex-
tremamente complexa e os cartórios não 
estão habilitados tecnicamente para a exe-

cução da análise dos benefícios. O acordo 
pode gerar como consequência mais judi-
cialização e agravar ainda mais o cenário 
que coloca o INSS como o maior litigante 
da Justiça Federal há anos”, disse o Institu-
to no comunicado.

“Isso não resolverá o problema da do-
cumentação e nem diminuirá este estoque 
de pedidos aguardando conclusão, pois os 
cartorários não analisarão os requerimen-
tos, mas tão somente os recepcionarão, 
tendo acesso ao sistema do INSS. Além 
disso, os requerimentos autorizados, por 
enquanto, são apenas pensão por morte 
e salário-maternidade, além de outros pe-
quenos serviços de menor complexidade”, 
critica a presidente do IBDP, Adriane Bra-
mante de Castro. 

Mesmo assim, Bramante reconhece que 
a parceria entre os cartórios e o INSS é 
positiva do ponto de vista da recepção de 
documentos. “O trabalho dos cartórios tem 
sido muito bom e não há nada a reclamar. 
Quanto mais forem as formas de recepcio-
nar os pedidos, melhor aos beneficiários do 
INSS”, argumenta a presidente.
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DIGITALIZAÇÃO E FRAUDES
A inciativa entre os Cartórios e o INSS tam-
bém pode, a longo prazo, diminuir fraudes 
e crimes contra o INSS que são praticados 
no Brasil. 

“Se a digitalização nos trouxe mais agili-
dade, nos trouxe acesso universal a todos, 
independentemente de onde a pessoa está 
localizada e de onde é que tem uma sede 
física do INSS, por outro lado também abriu 
a brecha para eventuais fraudes. Como o 
sistema usado pelos Cartórios brasileiros é 
de altíssimo nível e de última geração, isso 
vai nos ajudar e muito, além da fé pública 
que os cartórios têm. Vai ajudar a diminuir 
o espaço, reparar as brechas no que des-
respeito a fraudes contra os segurados do 
INSS”, ressalta o ministro do Trabalho e Pre-
vidência, Onyx Lorenzoni. 

A própria digitalização citada pelo minis-
tro Onyx Lorenzoni encontra eco nas pa-
lavras do advogado especialista em Direito 
Previdenciário, Thiago Luchin. Segundo ele, 
os cartórios podem servir como uma rede 
de atendimento e ajudar no processo de 
automatização dos serviços. 

“A longo prazo, a automatização com-
pleta de procedimentos tende a diminuir 
fraudes. Isso porque, em tese, não teria 
o controle e manuseio humano. Os car-
tórios são fundamentais para o registro 
e segurança dos atos civis. Por estarem 
presentes em todos os municípios po-
dem servir como uma base para a entre-
ga de documentos, protocolos e, inclusi-
ve, fornecimento de suporte eletrônico 

como computadores”, alega o advogado. 
As soluções e inovações encontradas por 

serviços públicos e privados durante a pan-
demia faz com que o presidente do INSS, 
Leonardo Rolim, se mostre otimista em 
relação ao trabalho tecnológico ofertado 
pelos Cartórios brasileiros. 

“Tanto os Cartórios quanto o INSS, entre 
outras entidades com serviços essenciais, 
sentiram a pressão pela digitalização se 
ampliar consideravelmente após a pande-
mia, sendo que essa pressão é legítima e 
instiga o avanço institucional. No caso es-
pecífico dos estabelecimentos cartoriais, 
vejo que estão conseguindo levar ao am-
biente digital a confiabilidade inerente aos 
seus processos, agregando conveniência e 
maior agilidade. Inclusive aliviando eventu-
ais sobrecargas no balcão físico. Isso resulta 
em ganho para todos, com destaque para 
o reforço de credibilidade dos cartórios, ao 
ampliarem sua carteira de serviços, e prin-
cipalmente para a enorme facilidade aos 
cidadãos”, salienta Rolim. 

NOVA PARCERIA
Enquanto os Cartórios de Registro Civil assi-
nam o acordo de cooperação com o INSS, 
uma outra iniciativa promete colocar os 
Cartórios de Títulos e Documentos na linha 
de frente do atendimento para combater 
fraudes nos empréstimos consignados dos 
aposentados e pensionistas. 

“Por uma série de razões as pessoas 
podem acessar uma parte da base de da-
dos. Isso permite que haja a chegada do 

De acordo com a presidente do Irpen/PR, 
Elizabete Regina Vedovatto, a iniciativa 
é muito importante para bem atender 
a população das cidades pequenas com 
poucos habitantes

De acordo com o diretor de Registro Civil 
da Anoreg/DF, Paulo Henrique de Araujo, 
o convênio possibilita a potencial amplia-
ção da rede de atendimento dos serviços 
em todos os municípios brasileiros

Para o advogado especialista em Direito 
Previdenciário, Thiago Luchin, os 
cartórios podem servir como uma rede 
de atendimento e ajudar no processo de 
automatização dos serviços

operador financeiro ou bancário junto das 
pessoas. Muitas vezes até atrapalhando a 
vida das pessoas com ligações muito cons-
tantes. Por outro lado, nós temos a falsifi-
cação de contratos, que é outro problema 
sério. E nós estamos trabalhando muito. 
O sistema registral brasileiro está nos aju-
dando para que a gente possa reduzir, e 
um dos caminhos é a certificação digital. 
Hoje o sistema usado pelos cartórios brasi-
leiros é eficiente e seguro e isso vai ajudar 
a melhorar essa relação entre o servidor 
e o eventual prestador de serviços através 
do consignado, empréstimos pessoais ou 
uso do cartão de crédito. O nosso objetivo 
nessa parceria com os cartórios é buscar 
mais segurança e garantir a confidenciali-
dade dos dados de todos os segurados do 
Brasil”, garante o ministro do Trabalho e 
Previdência, Onyx Lorenzoni. 

De acordo com o presidente do INSS, Le-
onardo Rolim, o projeto piloto da integra-
ção tecnológica entre as duas instituições, 
previsto no ato, permitirá a validação por 
Assinatura Eletrônica Avançada para uma 
parcela da média de 2 milhões e 100 mil 
empréstimos realizados mensalmente. 

“É um protocolo de intenção pelo qual 
beneficiários do INSS ‘assinarão’ contratos 
de empréstimos por meio de Biometria fa-
cial e com posterior registro dessa assinatu-
ra em um cartório de RTD. A ideia é evitar 
que fraudadores se passem pelo aposenta-
do ou pensionista, usando seus CPFs para 
se apropriarem dos recursos”, esclarece o 
presidente do INSS.
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Atual presidente do Instituto Nacional de 
Previdência Social (INSS), Leonardo Rolim 
cultiva um longo caminho no que desres-
peita as questões que envolvem previdên-
cia, trabalho e assistência social. 

Desde 2003, ele é consultor de orçamen-
to da Câmara dos Deputados (concursado) 
nessas áreas citadas, além de ser Mestre 
em Direção e Gestão de Planos e Fundos 
de Pensão pela Universidad de Alcalá, na 
Espanha, com especialização em Adminis-
tração pela Universidade de Brasília (UnB) 
e em Políticas Públicas e Gestão Governa-
mental pela Escola Nacional de Adminis-
tração Pública (ENAP). Rolim também foi 
secretário de Políticas de Previdência Social 
(2011/2014) e secretário de Previdência 
(2019/2020). 

Em entrevista à Revista do Instituto 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Estado do Paraná (Irpen/PR), Rolim 
elogia a parceria dos Cartórios brasileiros 
com o INSS para a concessão de pensão 
por morte no ato do óbito e de auxílio ma-
ternidade no ato de registro de nascimento. 

De acordo com ele, “os Cartórios de Re-
gistro civil são os guardiões das informações 
das certidões”, e contam com a capilaridade 
dos seus serviços para atender segurados 
em todos os municípios do país.

Para o presidente do INSS, Leonardo Rolim, o convênio com os Cartórios vai ajudar a 
combater fraudes, indicando um caminho mais rápido e seguro na concessão de benefícios

NACIONAL

“Os Cartórios de Registro civil são os 
guardiões das informações das certidões”
SEGUNDO O PRESIDENTE DO INSS, LEONARDO ROLIM, O CONVÊNIO ASSINADO 
COM O INSTITUTO PARA OS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE E SALÁRIO 
MATERNIDADE CONTAM COM A CAPILARIDADE DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS 
PARA ATENDER SEGURADOS EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO PAÍS

“Esperamos que com essa 
alternativa sejam criados novos 

canais de atendimento à 
população”
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Revista do Irpen/PR - O INSS deu início a 
uma parceria com os Cartórios do Brasil 
para a concessão de pensão por morte 
no ato do óbito e de auxílio maternida-
de no ato de registro de nascimento. 
Qual a importância desta iniciativa?
Leonardo Rolim - Nós assinamos um pro-
tocolo de intenção para verificar a pos-
sibilidade de os cartórios requererem os 
benefícios de pensão por morte e salário 
maternidade. A principal motivação deste 
Protocolo de Intenção foram as pessoas 
que moram em municípios distantes das 
agências do INSS e precisam perder muito 
tempo e recursos com o transporte para re-
querer seus benefícios.

Revista do Irpen/PR - Números divulga-
dos pela imprensa dão conta de mais de 
1,8 milhão de pessoas na fila para re-
ceberem os benefícios, 25% delas com 
problemas de documentação. Esta par-
ceria ajudará a resolver este problema?
Leonardo Rolim - Os cartórios farão os re-
querimentos na hora do pedido de certidão 
de nascimento (salário maternidade) e da 
certidão de óbito (pensão por morte). Se o 
segurado tiver direito e não houver alguma 
pendência cadastral ou de informação, o 
benefício será concedido automaticamen-
te. Caso contrário, ficará pendente de aná-
lise por um servidor do INSS. A expectativa 
é que sim, uma vez que os cartórios já são 
os guardiões dessas certidões.

Revista do Irpen/PR - Qual a expectativa 
do Instituto para a efetiva colocação em 
prática desta parceria? E quais são os re-
sultados esperados?
Leonardo Rolim - Esperamos que com 
essa alternativa sejam criados novos canais 
de atendimento à população, visando tor-
nar o processo menos burocrático e mais 
simples para o segurado, uma vez que eles 

não precisarão sair de seus municípios para 
requerer seus benefícios.

Revista do Irpen/PR - Como esta iniciati-
va pode colaborar para a diminuição de 
fraudes e de crimes contra o INSS que 
são praticados no Brasil?
Leonardo Rolim - Essa iniciativa, além de 
facilitar a vida do requerente, também deve 
coibir fraudes, uma vez que os Cartórios de 
Registro Civil são os guardiões das informa-
ções das certidões, indicando um caminho 
mais seguro e mais rápido no processo.

Revista do Irpen/PR - Os Cartórios estão 
presentes em todos os municípios do 
País. Como esta capilaridade pode ajudar 
a viabilizar o acesso das pessoas ao INSS?
Leonardo Rolim - Como dito pelo pró-
prio Ministro do Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni, não temos agências do 
INSS em todos os municípios, mas temos 
cartórios. O principal objetivo é justamente 
evitar grandes deslocamentos dos segura-
dos para realizar os requerimentos de seus 
benefícios. 

Revista do Irpen/PR - Os serviços nota-
riais e registrais têm avançado muito na 
questão de informatização, sendo que 
a interoperabilidade com o INSS é mais 
um destaque neste sentido. Como avalia 
este trabalho dos cartórios, hoje cada vez 
mais eletrônicos?
Leonardo Rolim - Em primeiro lugar, isso 
corresponde a uma tendência de atendi-
mento ao público imposta pelo mundo 
contemporâneo, principalmente para ins-
tituições altamente focadas em pessoas. 
Tanto os cartórios quanto o INSS, entre ou-
tras entidades com serviços essenciais, sen-
tiram a pressão pela digitalização se ampliar 
consideravelmente após a pandemia - sen-
do que essa pressão é legítima e instiga o 
avanço institucional. No caso específico dos 
estabelecimentos cartoriais, vejo que estão 
conseguindo levar ao ambiente digital a 
confiabilidade inerente aos seus processos, 
agregando conveniência e maior agilidade. 
Inclusive aliviando eventuais sobrecargas no 
balcão físico. Isso resulta em ganho para to-

dos, com destaque para o reforço de cre-
dibilidade dos cartórios, ao ampliarem sua 
carteira de serviços, e principalmente para a 
enorme facilidade aos cidadãos.

Revista do Irpen/PR - Também foi firma-
da uma parceria com os Cartórios de 
Títulos e Documentos para combater 
fraudes nos empréstimos consignados 
dos aposentados e pensionistas. Como 
esta iniciativa funcionará na prática?
Leonardo Rolim - O projeto piloto da in-
tegração tecnológica entre as duas institui-
ções, previsto no ato, permitirá a validação 
por Assinatura Eletrônica Avançada para 
uma parcela da média de 2 milhões e 100 
mil empréstimos realizados mensalmente. É 
um protocolo de intenção pelo qual bene-
ficiários do INSS “assinarão” contratos de 
empréstimos por meio de Biometria facial e 
com posterior registro dessa assinatura em 
um cartório de RTD. A ideia é evitar que 
fraudadores se passem pelo aposentado 
ou pensionista, usando seus CPFs para se 
apropriarem dos recursos.

Revista do Irpen/PR - Qual a expectativa 
do Instituto para esta parceria e quando 
ela terá início?
Leonardo Rolim - A previsão para o início 
é para o mês de outubro. O propósito é 
que, durante o projeto piloto, sejamos ca-
pazes de aperfeiçoar o processo, evitando 
fraudes e gerando dados importantes para 
a segurança do sistema como um todo - in-
cluindo o chamado “indicativo de fraude”, 
quando o mecanismo detecta inconsistên-
cias nos dados que podem representar a 
tentativa de pessoas de má-fé em contrair 
empréstimos irregularmente.

“Não temos agências do INSS 
em todos os municípios, mas 

temos cartórios”

“Tanto os cartórios quanto o 
INSS, entre outras entidades 

com serviços essenciais, sentiram 
a pressão pela digitalização se 

ampliar consideravelmente após 
a pandemia”
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“Com a capilarização qualificada do 
atendimento, o INSS poderá voltar seus esforços 
para a análise dos pedidos propriamente dito”
O PRESIDENTE DA ARPEN-BRASIL, GUSTAVO RENATO FISCARELLI, CONTA QUE INICIATIVA VISA FACILITAR A 
VIDA DO CIDADÃO BRASILEIRO A PARTIR DE UM ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, SEGURO E EFICIENTE

O presidente da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), Gustavo Renato Fiscarelli, foi um 
dos principais idealizadores e responsáveis 
pela celebração do Acordo de Cooperação 
Técnica entre a Associação e o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), visando 
o atendimento dos beneficiários do INSS, 
especialmente aqueles decorrentes de pen-
são por morte e auxílio maternidade.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Natu-
rais de Cotia, região Metropolitana de São 
Paulo, Fiscarelli diz que essa é mais uma 
parceria fruto da Lei Federal que transfor-
mou os Cartórios de Registro Civil em Ofí-
cios da Cidadania.

Em entrevista à Revista do Irpen/PR, ele 
afirma que a iniciativa, uma vez implanta-
da, facilitará a vida do cidadão brasileiro e 
proporcionará um atendimento de maior 
qualidade aos beneficiários do INSS.

Segundo o presidente da Arpen-Brasil, 
“com a capilarização qualificada do atendi-
mento, o INSS poderá voltar seus esforços 
para a análise dos pedidos propriamente 
dito”.
 
Revista do Irpen/PR – No dia 15 de ou-
tubro último, iniciou-se o projeto piloto 
fruto da parceria entre os Cartórios do 
Brasil e o INSS para a concessão de be-
nefícios previdenciários. Como avalia a 
importância desta iniciativa?
Gustavo Fiscarelli – Esse é um desejo an-
tigo. Sempre entendemos que os Cartórios 
de Registro Civil do Brasil poderiam ser o 
balcão universal de atendimento estatal. 
Entretanto, teríamos dois grandes desafios: 
a integração e a autorização legislativa. Por 
meio do Provimento nº 46/2015 do CNJ, 
consolidou-se, nacionalmente, a Central de 

Segundo o presidente da Arpen-Brasil, Gustavo Renato Fiscarelli, “a partir da 
consolidação da parceria, o INSS passará a contar com uma rede complementar de quase 
8 mil postos de atendimento, distribuídos por todos os municípios do País”

“A estimativa é que a parceria 
beneficie mais de 1,8 milhão de 
pessoas que aguardam o deferi-
mento de seus pedidos junto ao 

INSS desde julho deste ano”
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Informações de Registro Civil de Pessoas 
Naturais – CRC, que nos uniu numa úni-
ca plataforma eletrônica. Após, iniciamos 
a atuação legislativa no congresso nacio-
nal, o que culminou na aprovação da Lei 
nº 13.484/2017, que nos transformou nos 
únicos e verdadeiros Ofícios da Cidadania. 
A partir daí, passamos a trabalhar órgão 
a órgão no afã de buscar sinergias opera-
cionais. E assim foi com o INSS. Em 2019, 
por meio da Lei 13.846, que incluiu o §4º 
ao art. 18 da Lei nº 8.213/1991, consegui-
mos sedimentar o caminho a ser percorrido 
pelos Ofícios da Cidadania e que se iniciou 
com a celebração do Acordo de Coopera-
ção Técnica que, por meio dos cartórios pi-
lotos, mapearão os fluxos procedimentais, 
assim como entenderão a complexidade 
das operações e da necessária integração 
sistêmica, a fim de que possamos ajustar o 
equilíbrio-econômico da parceria que, uma 
vez consolidada, o INSS poderá contar com 
quase 8 mil novos postos de atendimento, 
quintuplicando sua atual rede que tem cer-
ca de 1500 agências.
 
Revista do Irpen/PR - Quais os pontos 
mais positivos desse convênio e como 
ele ajuda o cidadão que está na ponta 
do atendimento?
Gustavo Fiscarelli - A perspectiva do 
INSS é que a iniciativa beneficie, de ime-
diato, cerca de 1,8 milhão de pessoas que 
aguardam o deferimento de seus pedidos 
junto ao INSS desde julho deste ano. Com 
a capilarização qualificada do atendimen-
to, o INSS poderá voltar seus esforços para 
a análise dos pedidos propriamente dito, 
gerando considerável economia de tempo 
sem, entretanto, perda de qualidade no 
atendimento.
 
Revista do Irpen/PR - Esse projeto-piloto 
começa primeiro em alguns Estados, en-
tre eles São Paulo. É um Estado que tem 
expertise em outras parcerias e pode 
servir de exemplo para outros estados 
do país?
Gustavo Fiscarelli – Primeiramente, impor-
tante consignar que a escolha das cidades 
foi um pleito do próprio INSS, que queria 
um cartório piloto em cada região do Brasil, 
razão pela qual foram escolhidas as cida-
des de São Paulo, Manaus, Maceió, Porto 
Alegre e Brasília. Já quanto ao Estado de 
São Paulo, além da visão estratégica da au-

tarquia, não tenho dúvida que o êxito de 
projetos de repercussão nacional iniciados 
aqui, como o da Receita Federal do Brasil 
e das Secretarias de Segurança Pública, in-
fluenciaram decisivamente na escolha.

Revista do Irpen/PR - A presença dos 
Cartórios em todos os municípios do 
País, aumentando a capilaridade de 
atendimento do INSS para a recepção 
destes documentos é um ponto que 
pode contribuir com o cidadão?
Gustavo Fiscarelli – Decisivamente. Só se 
consegue um atendimento integral com 
uma cobertura integral. Por mais que te-
nhamos o avanço digital do sistema, o 
atendimento presencial, ainda mais em se 
tratando de beneficiários da Previdência 
Social, é essencial para assegurar esses be-
nefícios a quem é de direito.

Revista do Irpen/PR - Hoje há uma fila de 
espera de benefícios do INSS que chega 
a 1,8 milhão de pessoas. Essa parceria 
vai ajudar a diminuir essa fila de espera?
Gustavo Fiscarelli – Essa é a expectativa 
nossa e do INSS. A partir da celebração 
do convênio definitivo, espera-se uma al-
teração de costume, o que nem sempre 
é fácil e imediato. Entretanto, o endosso 
estatal à iniciativa será decisivo ao sucesso 
da parceria. 

Revista do Irpen/PR - Esta iniciativa pode 
colaborar para a diminuição de fraudes 
e de crimes contra o INSS que são prati-
cados no Brasil?
Gustavo Fiscarelli - Os Cartórios de Regis-
tro Civil brasileiros, assim como os de ou-
tras naturezas, estão adequados à Lei Geral 
de Proteção de Dados e contam com uma 
rede de atendimento pautada na seguran-
ça, privacidade e confiabilidade de seus 
atos e bancos de dados. A esses fatores, 
soma-se a constante fiscalização a que so-
mos submetidos em várias esferas correcio-
nais.  Dito isso, a lógica da parceria pauta-
-se na sinergia operacional. Oras, se os atos 
de nascimento e óbito são os deflagradores 
dos benefícios, por que não dispará-los na 
origem? Já provamos isso com a Receita 
Federal na geração do CPF no momento 
do nascimento e as fraudes despencaram. 
Assim esperamos fazer com os benefícios 
previdenciários.

Revista do Irpen/PR - O Instituto Brasi-
leiro de Direito Previdenciário chegou a 
emitir uma nota chamando a atenção 
sobre o fato que a análise da documen-
tação previdenciária pelos cartórios 
pode ser um problema, mesmo estes 
sendo administrados por profissionais 
concursados e formado em Direito. 
Como avalia esta crítica ao projeto?
Gustavo Fiscarelli – Os Ofícios da Cida-
dania não serão responsáveis pela con-
cessão ou não dos benefícios. Essa análise 
sempre pertencerá ao INSS. Nosso papel 
cinge-se ao atendimento, recepção da do-
cumentação necessária e seu encaminha-
mento à autarquia beneficiária. O rito dos 
indeferimentos e seus respectivos recursos 
serão tratados tal como é hoje.

 
Revista do Irpen/PR - Os Cartórios de 
Registro Civil têm avançado muito na 
questão de proporcionar soluções ele-
trônicas no seu atendimento, inclusive 
na pandemia do coronavírus. Essas so-
luções facilitam o atendimento ao usu-
ário?
Gustavo Fiscarelli - A pandemia do coro-
navírus vem sendo disruptiva no que tan-
ge à virtualização dos serviços. Cada vez 
mais cresce a importância do oferecimen-
to de alternativas eletrônicas de serviço à 
população, não somente pela comodida-
de decorrente do ato, mas também pela 
otimização de tempo. No caso do INSS, as 
plataformas eletrônicas estão “conversan-
do” para encontrar um modelo ideal que 
também permita etapas e serviços digitais. 

 
Revista do Irpen/PR - Acredita que essa 
parceria com o INSS irá se expandir 
para outras cidades do país, além de 
Manaus, Maceió, Brasília, São Paulo e 
Porto Alegre? Qual é a receita para que 
esse convênio se torne uma parceria de 
sucesso?
Gustavo Fiscarelli - Como disse antes, 
a escolha das cidades para fins de piloto 
coube ao INSS. O intento é, em breve, es-
tar operando em todo o Brasil. Nesse sen-
tido, sendo positivos os resultados obtidos 
pelos cartórios pilotos e havendo adequa-
da composição financeira que garanta a 
sustentabilidade do projeto, rapidamente 
os oficiais aderirão ao projeto.



Provimento 
302/2021 - CGJ-CG

Dispõe sobre a Política de Privacidade dos 
Dados Pessoais, para fins de cumprimento 
da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais - LGPD), para os Servi-
ços Notariais e de Registro no âmbito do 
Estado do Paraná.

Os Serviços Notariais e de Registro do Estado do Paraná devem observar a Política de Privacidade dos Dados das Pessoas Físicas 
instituída pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
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CGJ/PR – Provimento nº 302 dispõe sobre a 
Política de Privacidade dos Dados Pessoais para 
os Serviços Notariais e de Registro do Paraná
NORMA FOI PUBLICADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 E ABRANGE 
TODOS OS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO PARANÁ

CONSIDERANDO a competência do Po-
der Judiciário para fiscalizar os Serviços 
Notariais e de Registro (artigos 103-B, § 
4º, incisos I e III, e 236, § 1º, da Constitui-
ção Federal);

CONSIDERANDO a entrada em vigor da 
Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais - LGPD), bem como a 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
E O CORREGEDOR DA JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais:

CONSIDERANDO o poder de fiscaliza-
ção e de normatização do Poder Judiciário 
sobre os atos praticados por seus órgãos 
(artigo 103-B, § 4º, incisos I, II e III, da 
Constituição Federal);
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Art. 7º. As ações de tratamento de dados 
pessoais destinadas à prática dos atos ine-
rentes ao exercício dos respectivos ofícios, 
serão promovidas de forma a atender à 
finalidade da prestação do serviço, e com 
o objetivo de desempenhar atribuições 
legais e normativas dos serviços públicos 
delegados.

Parágrafo único. Consideram-se ine-
rentes ao exercício dos ofícios todos os 
atos praticados no âmbito da respectiva 
serventia, previstos nas normas específi-
cas que regulam a atividade, inclusive as 
informações para as centrais de serviços 
eletrônicos compartilhados que decorre-
rem de previsão legal ou normativa.

Art. 8º. O tratamento de dados pessoais 
destinados à prática dos atos inerentes 
ao exercício dos serviços notariais e regis-
trais, no cumprimento de obrigação legal 
ou normativa, independe de autorização 
específica da pessoa natural que deles for 
titular, e será promovido de forma a aten-
der a finalidade da prestação do serviço, 
na persecução do interesse público, e com 
os objetivos de executar as competências 
legais e desempenhar atribuições legais e 
normativas dos serviços públicos delega-
dos.

Art. 9º. Nas operações de tratamento de 
dados pessoais, os notários e registradores 
poderão nomear operadores integrantes e 
não integrantes do seu quadro de prepos-
tos, sob sua exclusiva responsabilidade, 
na condição de prestadores terceirizados 
de serviços técnicos, não se aplicando 
o disposto no artigo 7º da Resolução nº 
273/2020, do Órgão Especial.

§ 1º. A nomeação do encarregado será 
promovida mediante contrato escrito, a 
ser arquivado em classificador próprio, de 
que participarão o controlador na quali-
dade de responsável pela nomeação e o 
encarregado, não se aplicando o disposto 
no artigo 9º da Resolução nº 273/2020, 
do Órgão Especial.

§ 2º. A identidade e as informações de 
contato do encarregado deverão ser di-
vulgadas publicamente, de forma clara e 
objetiva, preferencialmente no sítio eletrô-
nico do controlador ou, se esse não existir, 
física e ostensivamente na unidade.

§ 3º. São atribuições do encarregado:

I - receber reclamações e comunicações 
dos titulares, prestar esclarecimentos e 
adotar providências;

crescente utilização da internet e de mo-
delos digitais estruturados para acesso e 
processamento de dados armazenados e 
disponibilizados pelos Serviços Notariais e 
de Registro;

CONSIDERANDO o disposto na Resolu-
ção nº 363/2021, do Conselho Nacional 
de Justiça, que estabelece medidas para 
o processo de adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais a serem ado-
tadas pelos Tribunais, determinando aos 
serviços extrajudiciais que, sob a super-
visão da respetiva Corregedoria-Geral da 
Justiça, analisem a adequação à LGPD no 
âmbito de suas atribuições;

CONSIDERANDO a Diretriz Estratégica 
4, estabelecida no XIV Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, consistente na neces-
sidade de regulamentar e supervisionar 
a adequação dos Serviços Notariais e de 
Registro às disposições contidas na LGPD, 
inclusive mediante verificação nas inspe-
ções ordinárias;

CONSIDERANDO a competência da Cor-
regedoria-Geral da Justiça para expedir 
normas complementares à Resolução nº 
273/2020, do Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Paraná, no que se refere aos 
Serviços Notariais e de Registro no âmbito 
do Estado do Paraná;

CONSIDERANDO que o impacto das no-
vas tecnologias da informação e comuni-
cação impõe uma compreensão renovada 
dos princípios registrais - especialmente o 
princípio da publicidade, que agora deve 
conformar-se aos princípios consagrados 
na ordem constitucional, tanto da pers-
pectiva do input - no recebimento, arqui-
vamento, conservação e gestão de títulos 
e documentos que vão compor o acervo 
documental - quanto do output - na pro-
moção da publicidade registral e na veicu-
lação de informações juridicamente rele-
vantes que devem ser rogadas expressa e 
especificamente; e

CONSIDERANDO a existência de tra-
tamento de dados pessoais, sensíveis ou 
não, na prestação das atividades notariais 
e registrais, bem como a necessidade de 
proteção da privacidade e dos dados pes-
soais dos usuários dos Serviços Notariais e 
de Registro,

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer as normas aplicáveis 
aos Serviços Notariais e de Registro do 
Estado do Paraná, para cumprimento da 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) (Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018), nos termos do artigo 19 da 
Resolução nº 273/2020, do Órgão Espe-
cial do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná. 

Art. 2º. Os Serviços Notariais e de Registro 
do Estado do Paraná devem observar a Po-
lítica de Privacidade dos Dados das Pesso-
as Físicas instituída pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, conforme disposto 
no artigo 4º, parágrafo único, da Reso-
lução nº 273/2020, do Órgão Especial.

§ 1º. A Política mencionada no caput 
estabelece os princípios e as regras que 
devem nortear o tratamento de dados 
pessoais, físicos e digitais, no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Paraná, a fim de ga-
rantir a proteção da privacidade de seus 
titulares, bem como define as diretrizes e 
as atribuições para a adequação às dispo-
sições da LGPD, ressalvado o disposto no 
artigo 4º da lei federal.

§ 2º. Para fins do disposto no artigo 2º, 
inciso VI, da Resolução nº 273/2020, do 
Órgão Especial, os notários e os registra-
dores, bem como seus colaboradores, são 
considerados como público interno.

Art. 3º. Os serviços notariais e de registro, 
exercidos em caráter privado por delega-
ção do Poder Público, receberão trata-
mento idêntico ao dispensado às pessoas 
jurídicas, devendo fornecer acesso aos da-
dos por meio eletrônico à Administração 
Pública.

Art. 4º. Os Serviços Notariais e de Regis-
tro devem realizar o tratamento mínimo 
de dados pessoais, necessário e impres-
cindível à garantia do interesse público e à 
execução das funções delegadas.

Art. 5º. No tratamento dos dados pesso-
ais, os responsáveis pelos serviços extra-
judiciais deverão observar os objetivos, os 
fundamentos e os princípios previstos nos 
artigos 1º, 2º e 6º da Lei nº 13.709/2018.

Art. 6º. Compete aos responsáveis pelos 
serviços extrajudiciais, na qualidade de 
titular, interino ou interventor, a respon-
sabilidade pelo controle e pelas decisões 
referentes ao tratamento de dados pesso-
ais dos usuários.

Parágrafo único. Para fins deste Provi-
mento, não se aplica o disposto no artigo 
2º, inciso XIV, e no artigo 5º, ambos da Re-
solução nº 273/2020, do Órgão Especial.
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II - receber comunicações da autoridade 
nacional e adotar providências;

III - orientar os funcionários e os contrata-
dos da entidade a respeito das práticas a 
serem adotadas em relação à proteção de 
dados pessoais; e

IV - executar as demais atribuições deter-
minadas pelo controlador ou estabeleci-
das em normas complementares.

§ 4º. Os prepostos e os prestadores ter-
ceirizados de serviços técnicos deverão ser 
orientados sobre os deveres, os requisitos 
e as responsabilidades decorrentes da Lei 
nº 13.709/2018, do que manifestarão ci-
ência, por escrito (termo de responsabili-
dade).

§ 5º. A orientação aos operadores ou a 
qualquer outra pessoa que intervenha 
em uma das fases de coleta, tratamento 
e compartilhamento dos dados pessoais 
abrangerá:

I - as medidas de segurança, técnicas e ad-
ministrativas, suficientes para proteger os 
dados pessoais de acessos não autoriza-
dos e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação 
ou qualquer forma de tratamento ilícito e 
inadequado;

II - a informação de que a responsabili-
dade dos operadores prepostos, ou tercei-
rizados, e de qualquer outra pessoa que 
intervenha em uma das fases abrangidas 
pelo fluxo dos dados pessoais, subsiste 
mesmo após o término do tratamento;

§ 6º. A nomeação de encarregado e a ati-
vidade de orientação não afasta o dever 
de atendimento pelo responsável pela de-
legação dos serviços extrajudiciais, quan-
do for solicitado pelo titular dos dados 
pessoais.

§ 7º. Compete aos responsáveis pelas 
delegações dos serviços extrajudiciais a 
fiscalização dos operadores prepostos ou 
terceirizados, no tratamento de dados 
pessoais.

Art. 10. Em cada unidade extrajudicial será 
nomeado um encarregado do quadro fun-
cional de prepostos da serventia ou pres-
tador terceirizado jurídico ou de serviços 
técnicos, que intermediará a comunicação 
entre o controlador, os titulares dos dados, a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), as Corregedorias do Tribunal de Justi-
ça, o Juiz Corregedor Permanente e, quando 

necessário, o Conselho Nacional de Justiça.

Parágrafo único. As entidades represen-
tativas de cada atribuição dos notários e re-
gistradores públicos poderão disponibilizar 
um encarregado para os seus associados, 
bem como propor a autorregulação com-
plementar, nos termos do artigo 50 da Lei 
nº 13.709/2018.

Art. 11. Os responsáveis pelas delegações 
dos serviços extrajudiciais de manterão em 
suas unidades:

I - sistema de controle do fluxo abrangen-
do a coleta, tratamento, armazenamento e 
compartilhamento de dados pessoais, até a 
restrição de acesso futuro;

II - informativo sobre a política de priva-
cidade que descreva os direitos dos titu-
lares de dados pessoais, de modo claro e 
acessível, os tratamentos realizados e a sua 
finalidade.

III - programa qualificação permanente dos 
seus prepostos por meio de cursos e manu-
ais específicos.

§ 1°. O controle de fluxo, abrangendo co-
leta, tratamento, armazenamento e com-
partilhamento de dados pessoais, conterá:

I - a identificação das formas de obtenção 
dos dados pessoais, do tratamento interno 
e do seu compartilhamento nas hipóteses 
em que houver determinação legal ou nor-
mativa;

II - os registros de tratamentos de dados 
pessoais contendo, entre outras, informa-
ções sobre:

a) finalidade do tratamento;

b) base legal ou normativa;

c) descrição dos titulares;

d) categoria dos dados que poderão ser 
pessoais, pessoais sensíveis ou anonimiza-
dos, com alerta específico para os dados 
sensíveis;

e) categorias dos destinatários;

f) prazo de conservação;

g) identificação dos sistemas de manuten-
ção de bancos de dados e do seu respecti-
vo conteúdo;

h) medidas de segurança adotadas;

i) obtenção e arquivamento das autoriza-
ções emitidas pelos titulares para o trata-
mento dos dados pessoais, nas hipóteses 
em que forem exigíveis;

j) política de segurança da informação;

k) planos de respostas a incidentes de se-
gurança com dados pessoais.

§ 2°. O plano de resposta a incidentes 
de segurança com dados pessoais deverá 
prever a comunicação ao Juiz Corregedor 
Permanente e à Corregedoria-Geral de 
Justiça, no prazo máximo de 24 horas, 
com esclarecimento sobre a natureza do 
incidente e das medidas adotadas para a 
apuração das suas causas e a mitigação de 
novos riscos e dos impactos causados aos 
titulares dos dados.

§ 3°. O plano de resposta conterá, no mí-
nimo, a indicação da natureza do inciden-
te, das suas causas, das providências ado-
tadas para a mitigação de novos riscos, dos 
impactos causados e das medidas adotadas 
para a redução de possíveis danos aos titu-
lares dos dados pessoais.

§ 4°. Os incidentes de segurança com da-
dos pessoais serão imediatamente comuni-
cados pelos operadores ao controlador

§ 5°. A política de privacidade e o canal 
de atendimento aos usuários dos serviços 
extrajudiciais deverão ser divulgados por 
meio de cartazes afixados nas unidades e 
avisos nos sítios eletrônicos mantidos pelas 
serventias de notas e de registro, de forma 
clara e que permita a fácil visualização e o 
acesso intuitivo.

Art. 12. Os registros de tratamentos reali-
zados na serventia serão elaborados de for-
ma individualizada para cada ato inerente 
ao exercício da atividade delegada, decor-
rente do gerenciamento administrativo e 
financeiro da unidade que envolva a coleta, 
tratamento, armazenamento e comparti-
lhamento de dados pessoais.

§ 1°. No gerenciamento privado das 
serventias, em atividades que não sejam 
as de fim do registro público, os dele-
gatários deverão realizar as diligências 
necessárias para adequação das práticas 
de tratamento de dados, inclusive na 
esfera contratual, nos termos da Lei nº 
13.709/2018.

§ 2°. Para adequação dos fluxos de dados 
pessoais e da descrição das cautelas de se-
gurança da informação, as serventias revi-
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sarão os modelos de minutas de contratos 
e convênios com terceiros já existentes, 
que autorizem o compartilhamento de da-
dos, bem como elaborar orientações para 
as contratações futuras, em conformidade 
com a Lei nº 13.709/2018.

Art. 13. Os sistemas de controle de fluxo 
abrangendo coleta, tratamento, armaze-
namento e compartilhamento de dados 
pessoais deverão bloquear acessos não 
autorizados e situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão, permitindo, 
quando necessário, a elaboração dos re-
latórios de impacto previstos no artigo 
5º, inciso XVII, e nos artigos 32 e 38, to-
dos da Lei nº 13.709/2018.

Art. 14. As certidões e informações sobre 
o conteúdo dos atos notariais e registrais, 
para fins de publicidade e de vigência, se-
rão fornecidas, exclusivamente, mediante 
remuneração por emolumentos, ressalva-
das as hipóteses de gratuidade previstas 
em lei.

§ 1º. O acesso gratuito e facilitado a dados 
pessoais tratados pela serventia extrajudi-
cial, previsto nos artigos 6º, inciso IV, 9º e 
18, todos da Lei nº 13.709/2018, limita-se 
a informações que não sejam próprias do 
acervo registral.

§ 2º. Na hipótese de serem encontrados 
dados pessoais nos livros do cartório, a 
disponibilização da informação, por meio 
de reprodução parcial, integral ou por que-
sitos do conteúdo dos atos notariais e de 
registro, será viabilizada por solicitação e 
expedição da devida certidão do registro, 
na forma da lei.

Art. 15. Para a expedição de certidão ou 
informação restrita ao que constar nos 
indicadores e índices pessoais deverá ser 
exigida a identificação do requerente, por 
escrito, e a exposição dos motivos da so-
licitação, para fins de anotação em pron-
tuário, mantido em pasta própria física 
ou digital, que viabilizará o exercício da 
autodeterminação informativa do titular 
do dado pessoal, não se responsabilizan-
do o delegatário pelo exame dessa finali-
dade, salvo na hipótese de manifesta ili-
citude penal, caso em que deverá rejeitar 
o pedido.

§ 1º. Serão negadas, por meio de nota 
fundamentada, as solicitações de certidões 
que visem informações em bloco (de mais 
de um ato notarial ou registral), ou agru-
padas, ou segundo critérios incomuns de 

pesquisa, ainda que relativas a registros e 
atos notariais envolvendo titulares de da-
dos pessoais distintos, quando ausente o 
legítimo interesse do solicitante, devendo 
ambas as circunstâncias de deferimento ou 
indeferimento serem anotadas no prontuá-
rio referido no caput.

§ 2º. O fornecimento de certidões de in-
teiro teor do registro civil de pessoas na-
turais ou que contenham cópia de docu-
mentos pessoais arquivados nas serventias 
extrajudiciais está condicionado à análise 
e à comprovação do legítimo interesse do 
solicitante, que deverá ser registrado no 
prontuário referido no caput, à luz dos ob-
jetivos, princípios e fundamentos da Lei nº 
13.709/2018.

§ 3º. O fornecimento de certidões e o in-
tercâmbio de informações de dados pes-
soais com o Poder Público, via sistema de 
informações, nas hipóteses previstas na Lei 
nº 13.709/2018, e nas demais legislações, 
não se sujeitam ao disposto no caput e nos 
parágrafos anteriores.

§ 4º. É dever da serventia extrajudicial, nas 
hipóteses em que o titular do dado pessoal 
solicitar informações contidas no prontuá-
rio mencionado no caput, indicar a auto-
ria de quem solicitou seus dados pessoais 
ou informações sobre si, a fim de exercer 
o direito à autodeterminação informativa, 
inclusive para reivindicar perante esses ter-
ceiros as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis em caso de malversação do uso 
desses dados.

Art. 16. A identificação do solicitante será 
exigida para obtenção de informações, por 
via eletrônica, que compreendam dados 
pessoais, salvo se a solicitação for realizada 
por responsável de outra serventia extraju-
dicial, no exercício da prestação do serviço 
público delegado.

Art. 17. É defeso aos responsáveis pelas 
delegações extrajudiciais, aos seus prepos-
tos e prestadores de serviço terceirizados, 
ou qualquer outra pessoa que deles te-
nham conhecimento em razão do serviço, 
transferir ou compartilhar com entidades 
privadas informações a que tenham aces-
so, salvo mediante autorização legal ou 
normativa.

Parágrafo único. As transferências ou 
compartilhamentos de dados pessoais 
para as Centrais de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados, incluídos os relativos aos 
sistemas de registro eletrônico sob a sua 
responsabilidade, serão promovidas den-

tro dos limites fixados nas leis e atos nor-
mativos pertinentes.

Art. 18. Para a recepção de informações 
que contenham dados pessoais, as Centrais 
de Serviços Eletrônicos Compartilhados de-
verão declarar que cumprem, de forma in-
tegral, os requisitos, objetivos, fundamen-
tos e princípios previstos nos artigos 1º, 2º 
e 6º da Lei nº 13.709/2018.

§ 1º. A divulgação da política de privacida-
de da respectiva central eletrônica de com-
partilhamento de serviço público, dar-se-á 
no seu website, com informação acessível 
e previsão de modalidade de atendimento 
ao usuário ou por qualquer outro meio que 
permita a sua confirmação.

§ 2º. Os custos de implementação e manu-
tenção do programa de proteção de dados 
e privacidade das Centrais serão arcados 
pelos delegatários da respectiva serventia 
extrajudicial, titulares ou interinos, na for-
ma do Provimento 107, do Conselho Na-
cional de Justiça.

Art. 19. As Centrais de Serviços Eletrôni-
cos Compartilhados deverão comunicar os 
incidentes de segurança contendo dados 
pessoais, no prazo de 48 horas, contado da 
ciência, aos responsáveis pelas delegações 
extrajudiciais de que os receberam, inclusi-
ve os planos de resposta.

Parágrafo único. O plano de resposta 
será composto da indicação da natureza do 
incidente, suas causas, impactos causados 
e medidas adotadas para a diminuição dos 
danos aos titulares dos dados pessoais.

Art. 20. Aplica-se aos Serviços Notariais e 
de Registros o disposto no artigo 52 da Lei 
nº 13.709/2018, sem prejuízo das demais 
sanções civis e penais cabíveis.

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos 
pelo Corregedor-Geral da Justiça.

Art. 22. Este Provimento entra em vigor na 
data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Curitiba 29 setembro 2021.

Des. Luiz Cezar Nicolau,
Corregedor-Geral da Justiça

Des. Espedito Reis do Amaral
Corregedor da Justiça



“O Registro Civil como irradiador de cida-
dania e dignidade humana” é o tema que 
será abordado pela ministra Maria Thereza 
Assis de Moura, corregedora nacional de 
Justiça, no XXVII Congresso Nacional de 
Registro Civil (Conarci 2021), promovido 
pela Associação Nacional de Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). O even-
to ocorrerá entre os dias 18 e 20 de no-
vembro, em São Luís, no Maranhão, mas 
os participantes podem optar por acompa-
nhar o congresso de forma virtual. 

No dia 18 de novembro, às 20h, a minis-
tra falará sobre a importância do Registro 
Civil para a sociedade. Essa é a sua segunda 
participação no Conarci. Em 2020, a minis-
tra esteve presente, mas de maneira virtual 
e, na ocasião, destacou a atuação do Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) na 
proteção do cidadão e na garantia da segu-
rança jurídica. 

O congresso, sediado no Blue Tree 
Towers, contará com a participação de di-
versos nomes importantes da atividade e 
de autoridades judiciais e políticas. Volta-
do aos registradores de pessoas naturais, 
o evento também é aberto aos colabora-
dores das serventias e ao público em ge-
ral. Todos os convidados estarão presen-
tes no local, mas os participantes poderão 
acompanhar o congresso de forma virtual 
e também presencial. As inscrições devem 

ser feitas online, por meio do site oficial: 
www.conarci2021.com.br.

SÃO LUÍS ENCANTA PELA 
ARQUITETURA PORTUGUESA
A cidade escolhida para sediar o evento, 
São Luís, capital do estado do Maranhão, 
é a única do Brasil a ser fundada por fran-
ceses, em 1612.

Ainda que a fundação tenha sido feita 
sob o domínio do império francês de Luís 
XIII, é visível a influência portuguesa na ar-
quitetura da capital maranhense. Isso se 
deve a conquista e incorporação dos por-
tugueses apenas três anos após a consti-
tuição da cidade.

Embora São Luís seja uma das três ca-
pitais brasileiras localizadas em ilhas, é 
o Centro Histórico que dá boas-vindas a 
quem chega na cidade descoberta pelo 
navegador Daniel de La Touche. A área 
com mais de 220 hectares abriga o maior 
conjunto arquitetônico de azulejos portu-
gueses da América Latina. Com ruas es-
treitas e de paralelepípedos, a região que 
endereça quase quatro mil sobrados cons-
truídos nos séculos 18 e 19, é reconhecida 
pelo Unesco como um dos Patrimônios 
Mundiais da Humanidade.

Cercada pelo Oceano Atlântico, as 
praias de São Luís passam boa parte do 
ano impróprias para banho, porém os 

Cidade escolhida para sediar o evento, São Luís, 
capital do Estado do Maranhão, é a única 
do Brasil a ser fundada por franceses, em 1612
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Conarci 2021: ministra Maria Thereza Assis de 
Moura debaterá a importância do Registro Civil
“O REGISTRO CIVIL COMO IRRADIADOR DE CIDADANIA 
E DIGNIDADE HUMANA” SERÁ O TEMA DE SUA 
APRESENTAÇÃO, QUE OCORRE NO DIA 18 DE NOVEMBRO

32 quilômetros de orla marítima com ar 
fresco garantem diversão aos turistas. Na 
Ponta d’Areia, barracas ficam cheias na 
happy hour, já em Calhau tem calçadão, 
playground nos quiosques com música ao 
vivo à noite.

Opções não faltam para quem quer 
conhecer a capital maranhense, que tam-
bém é rica em manifestações culturais 
como bumba-meu-boi, tambor de crioula, 
cacuriá, dança portuguesa, quadrilhas ju-
ninas e reggae.

Ministra Maria Thereza Assis de Moura, 
corregedora nacional de Justiça, também 
participou do Conarci no ano passado, 
mas de forma virtual






