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Irpen-PR elege nova

Diretoria para o triênio 2010-2013
Ricardo Augusto de Leão é eleito por aclamação para

conduzir a entidade pelos próximos três anos. Transição
dos atos para o meio eletrônico será prioridade

DURANTE A REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE
TRABALHO REGISTRAL CIVIL, PROMOVIDO PELO
INSTITUTO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS

NATURAIS DO ESTADO DO PARANÁ (IRPEN-PR) NA
CIDADE DE TOLEDO, OS REGISTRADORES CIVIS
PARANAENSES ELEGERAM RICARDO AUGUSTO DE
LEÃO, OFICIAL DO 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
DE CURITIBA, PARA CONDUZIR A ENTIDADE PELO
PRÓXIMO TRIÊNIO, EM GESTÃO DE 2010 A 2013.

“A MINHA PRESENÇA NO IRPEN-PR NÃO É
RECENTE. O MEU TRABALHO TEM CARÁTER DE
CONTINUIDADE, JÁ FUI VICE-PRESIDENTE E TESOUREIRO.
NÓS ESTAMOS APRENDENDO JUNTOS. NINGUÉM SABE
MAIS DO QUE NINGUÉM. ESTAMOS VIVENCIANDO UM
MOMENTO CRUCIAL PARA A CLASSE, UM MOMENTO DE
TRANSIÇÃO PARA O MEIO ELETRÔNICO”, DISSE RICARDO
AUGUSTO DE LEÃO, ASSIM QUE SUA ELEIÇÃO FOI
APROVADA POR TODOS OS PRESENTES.

“VAMOS SOFRER MUITO, APANHAR MUITO,
MAS VAMOS NOS ATUALIZAR. É NESTE CONTEXTO
QUE PEÇO A TODOS QUE SE APROXIMEM DO IRPEN-
PR, SE ASSOCIEM, PARTICIPEM DAS REUNIÕES E DOS
ENCONTROS. ISSO É MUITO IMPORTANTE. O MEU

MAIOR ORGULHO É O TRABALHO QUE DESENVOLVI
DENTRO DA SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL, POR
ISSO SEI DA IMPORTÂNCIA DO IRPEN-PR”, DESTACOU
O NOVO PRESIDENTE DA ENTIDADE, ELEITO POR
ACLAMAÇÃO.

A NOMEAÇÃO E LEITURA DO EDITAL DE
CONVOCAÇÃO ELEITORAL, PUBLICADO NO JORNAL
GAZETA DO POVO (24.05.2010) FOI PROFERIDA PELO
EX-PRESIDENTE DO IRPEN-PR, ATUAL PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO
ESTADO DO PARANÁ (ANOREG-PR), ROBERT
JONCZYK, QUE AGRADECEU A TODOS PELA CONFIANÇA
NA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE.

“AGRADEÇO PRIMEIRAMENTE A TODOS PELO
APOIO E COMPANHEIRISMO DURANTE O PERÍODO EM
QUE ESTIVE À FRENTE DO IRPEN-PR. CONTINUAMOS
TRABALHANDO JUNTOS PORQUE AGORA ESTOU NA
ANOREG-PR E NO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO
CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO PARANÁ
(FUNARPEN-PR), POR ISSO ME AFASTEI DO IRPEN-
PR ANTES DO MEU MANDATO TERMINAR. É UMA
HONRA PODER ANUNCIAR O PRÓXIMO PRESIDENTE,
RICARDO AUGUSTO DE LEÃO”, FALOU. 

Veja abaixo a Diretoria Instituto do Registro
Civil das Pessoas Naturais do Estado do
Paraná (Irpen-PR) para o triênio 2010-2013
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Registradores civis debatem
em Paranavaí o uso da
comunicação digital

institucional

Transição dos documentos do meio físico para o digital foi o tema
principal da apresentação que contou com cerca de 28 participantes

ciclo de debates, promovido em
parceria pelo Instituto do Registro Civil
das Pessoas Naturais do Estado do
Paraná (Irpen-PR) e pelo Fundo de

Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais
do Estado do Paraná (Funarpen-PR), foi
realizado no último dia 20 na cidade de
Paranavaí. O objetivo é possibilitar a troca de
experiências e levar ao interior do Estado todos
os projetos das duas instituições. Os encontros
já ocorreram em oito cidades do Paraná. O
próximo evento previsto para o dia 18 de
setembro em Umuarama.

Em Paranavaí, o uso da comunicação
digital foi o tema central do encontro. De acordo
com o presidente do Irpen, Ricardo Leão, 90%
dos registros de nascimento e de óbito são
enviados eletronicamente ao Funarpen, ou seja,
apenas 10% ainda seriam feitos por meio físico.
“Vivemos hoje a transição do meio físico para
o meio digital, por isso, disponibilizamos o
treinamento”, completa.

Durante o encontro dois especialistas
ministraram palestras: o assessor jurídico do
Irpen-PR, Fernando Abreu e o responsável pelo
departamento de tecnologia do Funarpen,
Márcio Nigro.

Outro tema abordado foi o novo modelo
de certidão de nascimento, implantado no início
do ano. Agora, as certidões de nascimento são
iguais em todo território nacional. A ideia, com

a padronização, é evitar fraudes e mapear de
forma mais eficaz os casos de sub-registro no
Brasil.

Há mais de um ano, as instituições vêm
realizando esse trabalho nas cidades do interior
do Paraná. Os encontros já foram realizados
em oito cidades: Cascavel, Maringá, Francisco
Beltrão, Ponta Grossa, Londrina, Santo Antonio
da Platina, Campo Mourão e Paranavaí. A
cidade de Umuarama deve ser a nona, onde
deve ser realizado o encontro de registradores
civis e de profissionais que trabalham na área.

Segundo Ricardo Leão os encontros
servem para a troca de experiência. Ele conta
que em algumas cidades a falta de banda larga
tem dificultado a migração para o meio digital.
Em Paranavaí, um registrador decidiu recorrer
ao uso da internet via rádio. “São nesses
encontros que tomamos ciência dessas
experiências”, conta.

ENCONTRO REALIZADO PELO IRPEN-PR E PELO
FUNARPEN-PR EM PARANAVAÍ DEBATEU OS

SERVIÇOS DIGITAIS NO PARANÁ

O
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Mundo Jurídico
Ofício 042/2010 CNJ normatiza a não necessidade de
inserção de comarca nas novas certidões

jurídico

O Instituto de Identificação do Paraná (IIPR) enviou
ao Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais
do Estado do Paraná (Irpen-PR) o Ofício nº. 1.432/

2010 de 11/03/2010, salientando a existência da Lei
Federal nº. 7.116/83 que em seu artigo 3º, “e”, que
determina:

“Art. 3º - A Carteira de Identidade conterá os seguintes
elementos:

e) nome, filiação, local e data de nascimento do
identificado, bem como, de forma resumida, a comarca,
cartório, livro, folha e número do registro de
nascimento;”(grifo nosso)

Referido Instituto, através de seu Diretor, destacou
ainda que, mercê de mencionada Lei Federal: “... as
certidões de registro público expedidas após a vigência
do Provimento nº. 2 de 27/10/2009 do Conselho Nacional
de Justiça não são instrumentos hábeis para expedição
das carteiras de identidade pela falta de indicação da
respectiva comarca, campo obrigatório do documento
de identificação, o que tem gerado insatisfação e tumulto
entre nossos funcionários e cidadãos que buscam o
documento por nós expedidos e se frustram, anunciando
não ter a quem recorrer. Esclareço que este IIPR segue os
termos da Lei e encareço solução para o impasse que, ou
alija os cidadãos ou nos empurra para a ilegalidade.”

O Ofício enviado ao Irpen-PR foi assinado pelo
Delegado de Polícia Diretor do Instituto de
Identificação, Dr. Cláudio Fernando da Cunha Telles.
Houve reunião entre os dirigentes do Irpen-PR e do
Instituto de Identificação do Paraná e, ato contínuo, o
Instituto orientou os Registradores Civis de Pessoas
Naturais do Paraná no sentido de que passassem a
fazer constar das certidões pertinentes aos Provimentos
nº. 2 e 3 do CNJ a informação a respeito da comarca.
Além disso, o Irpen-PR oficiou ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) , por meio do Ofício nº. 18/2010,
para que se manifestasse a respeito do assunto.

O fato do Irpen-PR ter orientado os Registradores
Civis de Pessoas Naturais passassem a inserir referida
informação sobre a comarca ocorreu no afã de evitar
desconfortos para a população que de, posse da certidão
corretamente expedida pelo Registro Civil de Pessoas
Naturais, expedida em consonância com os
Provimentos nº. 2/2009 e 3/2009, teria tal certidão não
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aceita pelo Instituto de Identificação, e,
certamente, voltaria inconformada para as
dependências da Serventia cujos funcionários
e Agente Delegado teriam que, em última
análise, arcar com as conseqüências do
descompasso da legislação pátria.

Porém, não é mais possível mais a adoção
dessa interpretação que procurou harmonizar
os diplomas legais (Lei Federal e
Provimentos do CNJ), haja vista que com
data de 20 de julho de 2010, o CNJ enviou
ao Irpen-PR expediente assinado pelo douto
Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de
Justiça, Dr. Ricardo Cunha Chimenti, com
a determinação, advinda da interpretação do
inteiro teor do documento, de que as
Certidões respeitem estritamente os
Provimentos 2/2009 e 3/2009.

Destacou, o Ofício 298/CNJ/COR/2010,
que a Lei 6.015/73 não exige que a Certidão
de Nascimento consigne o nome da comarca
onde o registro foi lavrado.  Salientou que a
denominação comarca designa apenas
circunscrição judiciária e que sua utilização
para fins de identificação de uma localidade
poderia ocasionar insegurança jurídica.

Passou, então, o CNJ, à análise específica
da Lei 7.116/1983, onde sugeriu que se
proceda à interpretação teleológica da
mesma, qual seja, atrelada à finalidade
buscada pela referida lei, de modo que a
expressão comarca fosse interpretada como
sendo município, informação que
obrigatoriamente é consignada em todas as
certidões do registro civil.

Destacou, outrossim, o CNJ, que em
virtude do fato do questionamento ter sido
extremamente relevante, submeterá a
questão a um grupo de trabalho que atua
junto à  Corregedoria Nacional, grupo esse
que busca o aprimoramento do sistema
registral do País, com o intuito de que seja
verificada a pertinência de que proposta seja
encaminhada no sentido de alteração do
texto do artigo 3º da Lei 7.116/1983.

Via de conseqüência, o Irpen-PR não
entende possível manter a recomendação da
inclusão de informação a respeito da
comarca nas certidões pertinentes ao que
determinam os Provimentos nº. 2 e 3 do CNJ
por parte dos Registradores Civis de Pessoas
Naturais de nosso Estado. Haja vista que
Irpen-PR não tem poder normativo, nem
fiscalizatório; poderes esses que são próprios
do CNJ.

Atenciosamente,
Ricardo Augusto De Leão

Presidente do Irpen-PR  
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CENTO E CINQÜENTA CASAIS DISSERAM SIM EM EVENTO DE CIDADANIA
PROMOVIDO PELOS REGISTRADORES CIVIS PARANAENSES

 une mais de 150
casais em Curitiba

Casamento coletivo promovido pelo Irpen-PR na capital
paranaense inicia projeto social voltado à população carente

cidadania

N o último dia 4 de julho, mais de 150
casais se reuniram no Sesc Portão,
na cidade de Curitiba, para a

realização de mais uma edição do Dia do

Sim, programa social instituído pelo
Instituto do Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR),
que tem como objetivo de estimular a
sociedade organizada a dar a sua
contribuição social para a efetivação da
cidadania no Estado do Paraná, ao mesmo
tempo em que realiza sonhos e forma a base
da família paranaense.

A iniciativa, intitulada de Dia do Sim, é
parte de um projeto social de promoção da
cidadania voltado para a população carente.
Segundo levantamento realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), com base nas
informações de cartórios de registro civil
de todo o Brasil, as cerimônias coletivas
elevaram em 4,5% o número de casamentos
no País.

Além disso, a Pesquisa Estatísticas do
Registro Civil, realizada pelo IBGE,
apontou que o número de uniões formais
teve um crescimento considerável entre os
idosos nos últimos dez anos. Outra
tendência observada foi o crescimento no
número de recasamentos, que passou de
10,3%, em 1998, para 17,1%, em 2008, do
total das uniões formalizadas. 

CASAIS AGUARDAM O MOMENTO DA
CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO REALIZADA NO
SESC PORTÃO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR
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Fazenda Rio Grande
recebe nova edição do
Cerimônia realizada na região metropolitana de Curitiba reuniu 46
casais em uma grande ação voltada à população carente do município

cidadania

U
ma grande festa marcou a realização
do Dia do Sim em Fazenda Rio
Grande, cidade localizada na região

metropolitana de Curitiba no último dia 21
de agosto. O casamento coletivo promovido
pelo Registro Civil da cidade, administrado
pela Oficiala Maria Helena Giacomazzo
Meyer, em parceria com a Paróquia São
Gabriel e a Prefeitura Municipal uniu 46
casais e cerca de 450 pessoas que
acompanharam o evento.

“O casamento comunitário propicia aos
cidadãos residentes na Fazenda Rio Grande a
regularização de suas situações, com a realização
do casamento civil de maneira mais acessível
que o casamento convencional”, disse Maria
Helena Giacomazzo Meyer, que organizou o
evento atenta aos mínimos detalhes, como a
marcha nupcial na entrada dos casais, hino

nacional e do município e o sorteio de arranjos
de flores entre os participantes.

Estimular a sociedade organizada a dar
a sua contribuição social para a efetivação
da cidadania no Estado do Paraná, ao
mesmo tempo em que realiza sonhos e
forma a base da família paranaense, a mais
antiga das associações civis, através do
casamento civil, são os principais objetivos
do projeto Dia do Sim, instituído
peloInstituto do Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR),
entidade que congrega todos os cartórios
do Estado, e que há cinco anos realiza
constantemente ações de casamentos
coletivos em diversos municípios
paranaenses, voltadas à distribuição de
cidadania entre a população mais carente
do Estado do Paraná. 

A EQUIPE DO REGISTRO CIVIL DE FAZENDA RIO GRANDE CUIDOU DOS
MÍNIMOS DETALHES PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA
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Irpen promove

II Seminário de Trabalho
Registral Civil em Toledo

T oledo (PR) - O Instituto de
Registradores de Pessoas Naturais do
Estado do Paraná (Irpen-PR)

realizou, no dia 12 de junho, o II Seminário
de Trabalho Registral, no auditório do
Olinda Park Hotel, na cidade de Toledo,
interior paranaense. Os debates giraram em
torno das novidades legislativas e das
tendências da atividade registral.

Compuseram a mesa diretiva o
presidente do Irpen-PR, Ricardo Augusto
De Leão, o tesoureiro da entidade e membro
do Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao
Registro Civil de Pessoas Naturais do
Estado do Paraná (Funarpen), Sergio
Pazzoti Laurindo, o presidente da
Associação dos Notários e Registradores do
Estado do Paraná (Anoreg-PR) e ex-
presidente do Irpen, Robert Jonczyk, e o
deputado estadual Elton Verter.

Abrindo o evento, Ricardo de Augusto
Leão agradeceu a presença de todos no
segundo seminário do Instituto, em especial
a presença do deputado Elton Verter, que
sempre esteve ao lado dos registradores
civis. “Essas discussões são de suma

capa

 Temas jurídicos e práticos foram apresentados na 2ª edição do projeto
destinado à integração dos registradores civis do Estado do Paraná

O PRESIDENTE DO IRPEN-PR, RICARDO AUGUSTO DE LEÃO, O DEPUTADO ESTADUAL ELTON VERTER, E O
PRESIDENTE DA ANOREG-PR, ROBERT JONCZYK, FALARAM NA ABERTURA DO EVENTO

importância, já que os avanços tecnológicos
chegaram até nós. Devemos nos unir mais
ainda. Não devemos esperar as respostas
do Poder Público. Tenho a certeza de que
estamos desenvolvendo um belíssimo
trabalho, levando a cidadania à nação”,
afirmou Ricardo.

“Agradeço, especialmente, a presença do
Deputado, que teve a sensibilidade e o carinho
de estudar a capilaridade do nosso fundo e
intervir em momento oportuno a nosso favor.
Agradeço em nome de todo o Registro Civil
do Estado do Paraná por ter ajudado a tornar o
nosso fundo um ato jurídico perfeito”,
completou o presidente do Irpen-PR.

Em seguida, foi a vez do deputado
estadual Elton Verter, que agradeceu o
convite e reiterou os votos de estima pela
classe, oferecendo mais uma vez o seu apoio
ao Registro Civil do Estado do Paraná.
“Acredito que para entender os pontos e
achar as soluções, temos que conversar com
quem entende do assunto. Foi o que fiz,
procurei vocês. O projeto foi arquivado.
Contem conosco e muito obrigada pelo
convite”, disse Verter.
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Já Robert Jonczyk, agradeceu o
apoio da classe durante o período
em que estave à frente do Irpen-PR,
para em seguida apresentar um
panorama de sua atuação e das
atividades do Funarpen. “Nós
conseguimos nos colocar aos
colegas dos outros Estados, somos
referência em avanços tecnológicos
e de iniciativas. Uma posição que
antes não tínhamos. O nosso fundo
é considerado como o melhor e isto
é fruto do empenho de todos que
atuam no Irpen-PR. A nossa meta
sempre foi dar respaldo, estrutura
aos Registradores Civis para que
prestem um serviço com melhor
qualidade. Hoje, estou à disposição
na Anoreg-PR e continuo lutando
pelo Registro Civil”, disse Robert.

PARTICIPANTES ACOMPANHAM OS DEBATES NO II SEMINÁRIO DE
TRABALHO REGISTRAL PROMOVIDO PELO IRPEN-PR EM TOLEDO

Novos modelos de
certidões abrem debates em Toledo-PR

Primeiro tema tratado no II Seminário de
Trabalho Registral Civil do Irpen-PR, “Novas
Certidões - Provimentos e Nota Técnica do CNJ”,
teve como palestrante o vice-presidente da
entidade, Arion Toledo Cavalheiro Júnior. “Os
novos modelos estão aí para uniformizar as
serventias, criar um padrão. Mas é padrão nacional
somente os campos a serem preenchidos, o resto é
de padronização estadual, como o papel a ser
utilizado, por exemplo. É nisso que temos que nos
atentar”, afirmou Arion.

O palestrante explicou aos presentes que o Estado
do Paraná já deu início ao processo de implantação
do papel de segurança para expedição das certidões.
De acordo com Arion, o papel ainda está sendo
testado por alguns cartórios, mas o Irpen-PR
pretende apresentar a nova padronização e sistema
de segurança à Corregedoria Geral da Justiça.
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 “FOI MUITO IMPORTANTE, ÓTIMO
POR SER DESCENTRALIZADO E DEVE
SER LEVADO PARA O INTERIOR COM

MAIS FREQUÊNCIA. MOSTRA A
VALORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS E

DOS OFICIAIS DE TODO O ESTADO”
Adilson Taborda

Oficial do 4º Ofício de
Registro Civil e 16º Tabelião

de Notas de Curitiba

“FOI MUITO BOM, UM
AVANÇO PARA TODOS NÓS.

OS SIMPÓSIOS APROXIMAM
A CLASSE E SÃO UM ACESSO

ÀS INFORMAÇÕES E
NOVIDADES”

Mauro Kessler
Oficial Substituto de

Registro Civil e Notas
de Ampere

“É ÓTIMO PODER UNIFICAR OS
PROCEDIMENTOS, PADRONIZAR OS

ATOS. NÃO HÁ APRENDIZADO SE NÃO
HOUVER MUDANÇA DE

COMPORTAMENTO. TUDO ISSO
RESULTA NA MELHOR QUALIDADE NO

SERVIÇO”
Valter Cesar Rocha

Oficial de Registro Civil e Notas
do Distrito de Rio Bonito

Segundo Arion, é importante a adesão
de todos os cartórios de Registro Civil do
Estado neste momento para que não haja
uma futura imposição por parte da
Corregedoria. “Não há norma local,
ninguém é obrigado a utilizar o papel de
segurança. O que não queremos é que venha
de cima para baixo, nós queremos é
apresentar o nosso modelo para eles”,
aconselhou.

Arion disse ainda que a gráfica
contratada pelo Irpen-PR para fornecer os
papéis de segurança disponibilizará o papel
gratuitamente para as serventias que fazem
menos de 10 atos por mês, segundo a
planilha do Fundo. Apresentou também
como é formada a matrícula única e como
identificar cada número do código.

“Para quem ainda não tem um sistema
informatizado, o Irpen-PR disponibilizou
em seu site os novos modelos e o programa
para gerar a matrícula. Já as serventias que
não têm acesso à Internet, deverão entrar
em contato com o Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná para que possam obter,
por intermédio de disquete ou CD, o
programa de formação do dígito verificador
que compõe a matrícula única”, informou.

Evoluções tecnológicas e certificação
digital são destaques no Seminário
“Registro Civil e Evolução Tecnológica”

foi um dos assuntos discutidos durante o II
Seminário de Trabalho Registral Civil do

O ASSESSOR JURÍDICO DO IRPEN, FERNANDO
ABREU COSTA JUNIOR, FALOU SOBRE AS RECENTES

ALTERAÇÕES DAS LEGISLAÇÕES ENVOLVENDO O
DIREITO REGISTRAL, ASSIM COMO O COMPLEXO

TEMA DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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“FOI MUITO BOM. É MUITO
INTERESSANTE A TROCA DE

IDEIAS. OS SIMPÓSIOS
PROMOVEM A UNIÃO DA

CLASSE, PERMITEM
CONHECER OS COLEGAS”

Luiz Marmentini
 Oficial de Registro

Civil e Notas de
Palmitópolis

“FOI EXCELENTE, ENCONTROS
COMO ESTE DEVEM TER MESMO.

SEMPRE TRAZ INFORMAÇÕES NOVAS,
ESTAMOS SEMPRE APRENDENDO.

GOSTARIA DE PARABENIZAR A
DIRETORIA PELA DISPOSIÇÃO”

 Moacyr Fratti
Junior

Oficial de Registro Civil
e Notas de Tupãssi

“O SIMPÓSIO FOI ACIMA DO
ESPERADO. A DIVULGAÇÃO E A

ORGANIZAÇÃO FORAM
EXCELENTES, MAS TINHA QUE

SER MELHOR AINDA NA
PARTICIPAÇÃO”

Sergio Pazzoti
Laurindo

Oficial de Registro Civil e
3º Tabelião de Toledo

Irpen. Márcio Raphael de Araujo Santos
Nigro, responsável pela área de tecnologia
do Instituto, apresentou aos registradores
civis presentes os pontos importantes que
levaram a criação da planilha eletrônica do
Funarpen, bem como sua evolução. “O que
buscamos é um método de ressarcimento
mais eficaz, rápido e correto, evitando assim
as duplicidades e erros operacionais”,
enfatizou Márcio.

De acordo com o palestrante, após um
ano e meio de estudo junto às empresas
desenvolvedoras de softwares para
cartórios, foram feitas adaptações nos
sistemas. Vale lembrar que o programa
elaborado pelo Funarpen não substitui os
já existentes e oferecidos por essas
empresas. Trata-se apenas de um sistema
básico, distribuído gratuitamente. “Quase
90% dos atos estão sendo enviados
eletronicamente, mas não nos esquecemos
dos que não possuem sistema eletrônico.
Hoje, estamos totalmente direcionados a
estes cartórios”, disse.

Para os que já possuem sistemas próprios
nas serventias, e que ainda não possuem o
método integrado eletronicamente, é
necessário solicitar maiores esclarecimentos
com a empresa prestadora de serviços
contratada pela serventia. O objetivo é
tornar mais eficaz a identificação dos atos
do “Programa Paraná em Ação”, “Programa
Justiça nos Bairros”, e o ressarcimento aos
cartórios que emitiram certidões para outros

cartórios que estão em atendimento ao
“Programa Paraná em Ação”.

Para as serventias que não possuem
sistemas internos, foi disponibilizado um
sistema exclusivamente para preenchimento
e encaminhamento dos Atos em modo
Eletrônico. Esse sistema está instalado em
pen drive, que permite a utilização em
qualquer computador e conta ainda com
manual operacional de utilização. Segundo
Márcio, 136 cartórios já receberam o pen
drive até o mês de maio deste ano, além de

O VICE-PRESIDENTE DO IRPEN-PR, ARION TOLEDO
CAVALHEIRO JÚNIOR, ACOMPANHADO PELO TÉCNICO
MÁRCIO NIGRO DEBATERAM OS NOVOS MODELOS DE

CERTIDÕES E A EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DO
REGISTRO CIVIL
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89,23% do total de atos do Estado terem sido
encaminhados eletronicamente.

Márcio informou ainda que o Funarpen
está padronizando os e-mails, que já serão
utilizados em julho para solicitação de selos,
sendo que entre setembro e outubro será o
único método para a solicitação, e será canal
único de comunicação entre o cartório e o
fundo.

“A ideia é disponibilizar um canal
centralizado e organizado para a troca de
comunicações ou solicitação de certidões
entre os cartórios de Registro Civil, em
substituição às comunicações realizadas por
carta registrada encaminhadas pelos
correios. Será possível ainda visualizar as
comunicações enviadas pela Corregedoria
Geral de Justiça”, explicou. “Quando a
intranet for acessada, será informado
automaticamente quanto as mensagens ou
e-mails existentes na caixa postal da
serventia. O método é semelhante ao que
existe no mensageiro do Tribunal de Justiça”,
completou Márcio.

Sobre o selo digital, o palestrante explicou
que o projeto piloto será iniciado no dia 14
de junho deste ano em dois cartórios de
Registro Civil de Curitiba e até  o final do
mês de junho, com os cartórios
distribuidores. O projeto tem como
finalidade gerar com eficácia os selos, de
forma digital, garantindo segurança,
autenticidade e comprovação legal, onde o
número de identificação será único e
exclusivamente se referirá ao Serviço
Registral ou Notarial em questão. O
Funarpen disponibilizará ainda um sistema
que não dependerá de internet para
funcionar. “O selo contará com a natureza
do ato praticado, data do ato, livro, folha e
termo, características exclusivas do ato
(dados de busca) e data de emissão do ato”,
afirmou.

Quanto a certificação digital, Márcio fez
uma breve pincelada sobre a importância e
para que serve, suas utilizações e as
vantagens da documento eletrônico.
Explicou ainda o que é uma assinatura digital

O PRESIDENTE DA ANOREG-PR, ROBERT JONCZYK, FALOU SOBRE O PROJETO DO CADASTRO ÚNICO, ENQUANTO
O PRESIDENTE DO IRPEN-PR, RICARDO AUGUSTO DE LEÃO, FALOU SOBRE O SISTEMA DE PLANTÃO DE ÓBITOS
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e o que é um certificado digital. Após a
explanação de diversos exemplos práticos
de utilização do certificado digital, como a
declaração do importo de renda e a
obrigatoriedade da DOI, Márcio atendeu as
dúvidas dos presentes a respeito do que é
preciso para se obter um certificado digital.

Foco jurídico do Seminário aborda
recentes atualizações legislativas

O II Seminário de Trabalho Registral
Civil do Irpen debateu ainda as “Novidades
Legislativas - Lei 12.100, de 27/11/2009 e
Lei 12.133, de 17/12/2009”, tendo como
palestrante Fernando Abreu Costa Junior,
assessor jurídico do Instituto. Sobre a Lei
12.100, que trata da retificação de atos,
Fernando observou que esta lei foi o início
da desjudicialização dos processos no
Judiciário.

“É uma decisão inédita, evolutiva quando
foram iniciados os processos de retificação.
Só não entendo por que nós não podermos
analisar e fazermos as retificações no lugar
do Judiciário, já que temos fé pública e
responsabilidade civil. Sempre que houver
desjudicialização, temos que apoiar”,
comentou Fernando.

Já sobre a Lei 12.133, que trata da
habilitação de casamento, o palestrante
mostrou sua indignação a respeito das
habilitações realizadas pela internet. “Como
fazer pela internet, se o Oficial lê e explica
os regimes de bens para as partes, por
exemplo? No entanto, reconheço que o
objetivo é a simplificação dos
procedimentos, atendendo a demanda social,
viabilizando a formalização das uniões
conjugais, impedindo a formação de uniões
informais”, afirmou Fernando.

“Contudo, a lei deveria reconhecer a
atividade do Registrador Civil como
profissional do Direito, dotado de fé pública
e submetido ao princípio da legalidade,
deixando a este a atribuição de verificar o
atendimento à lei. O Registrador Civil tem,
além de fé pública, especialização e está
presente em todos os municípios. Quem
melhor que o Registrador Civil para decidir
o que deve ou não ser feito?”, completou.

Projeto do Cadastro Único é
apresentado no Seminário de Toledo
Após uma pausa para o almoço, o

Instituto de Registradores de Pessoas
Naturais do Estado do Paraná  (Irpen)
apresentou aos registradores civis
paranaenses o projeto Cadastro Único, um
projeto de lei elaborado pela entidade e
encaminhado aos deputados da Câmara
Federal.

O presidente da Anoreg-PR e ex-
presidente do Irpen, Robert Jonczyk, iniciou
sua apresentação fazendo uma breve
explanação a respeito da visão do Governo
Federal. “Eles entendem que o atual sistema
brasileiro de Registro Civil não adota
procedimentos uniformes, não é único,
sustentável, moderno, informatizado, capaz
de mobilidade e não adota papel de
segurança para a emissão de certidões. Nós
temos que nos adiantar, ter visão de futuro”,
disse.

Em seguida, o palestrante explicou o
objetivo deste novo projeto, que consiste
em incluir mais informações no registro de
nascimento, ou seja, os cartórios receberiam
as comunicações dos órgãos e não ao
contrário, como é feito atualmente,
anotando nos registros informações como
RG, carteira de trabalho, CNH, CPF, entre
outros. “O que buscamos é agregar valor
na atividade. Assim, nós centralizamos os
dados nos cartórios, garantindo a melhor
prestação de serviços à população, junto a
institutos públicos e privados”, explicou
Robert, que informou ainda que a
apresentação do projeto já foi realizada e o
Irpen está aguardando o parecer da
assessoria parlamentar.

Sistema de Plantão de
Óbito também é destaque no

Seminário de Toledo
Durante o II Seminário de Trabalho

Registral Civil em Toledo, o presidente do
Irpen, Ricardo Augusto de Leão, explicou
aos Registradores Civis presentes as
novidades detectadas e as iniciativas pelo
Irpen-PR relativas ao Sistema de Plantão
de Óbito. Segundo Ricardo, cada cidade vai
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“QUE SEJAM SEMPRE
DESCENTRALIZADOS E QUE
OS OFICIAIS PARTICIPEM

MAIS, POIS SÓ GANHA QUEM
PARTICIPA”

Ésilo de Mello
Oficial de Registro

Civil e Títulos e
Documentos de Capitão

Leonidas Marques

“COMO COMECEI FAZ POUCO TEMPO
NO CARTÓRIO, PARA MIM FOI UMA

ASSESSORIA NAS QUESTÕES DAS NOVAS
LEIS. GOSTEI MUITO PORQUE TIVE

TODAS AS MINHAS DÚVIDAS
RESPONDIDAS”

Rosiclair Reiter
Ramos

Escrevente do Registro Civil e
Notas de Jesuítas

“FOI MUITO
PROVEITOSO. ESPERO

QUE O PRÓXIMO
ENCONTRO SEJA TÃO

BENÉFICO QUANTO ESTE”
Ronaldo Luiz

Camene
Oficial de Registro

Civil e Notas de
Anahy

estabelecer as normas, mas a entidade
elaborou um modelo, que pode ser adaptado
por cada região.

Primeiro, é necessário estabelecer
convênios com os agentes funerários
municipais no lugar das empresas
particulares. Em seguida, obter uma
autorização declaração de óbito e fotocópia
dos documentos apresentados pelo
declarante. O destaque do declarante
permanece o mesmo e a citação do
responsável que transmitiu as informações
ao cartório, que não substitui a
responsabilidade do declarante.

“Esta é apenas uma sugestão de
evolução, é uma forma de atuação. Ter
dados mais completos para o registro de
óbito. Em Curitiba tem funcionado, as
comunicações obtiveram resultados
positivos, pois recebemos dados da certidão
de nascimento. Mas é claro, a parceria tem
que atender a peculiaridade local, por isso
a necessidade de adaptação do modelo”,
informou Ricardo, que explicou ainda que
quando houver mais de um cartório na
cidade, para haver uma distribuição dos
atos, o serviço pode ser feito em cada mês
em um cartório.

Traslado de registros de nascimento
lavrado em outro país

O “Traslado do Registro de Nascimento
Lavrado no Estrangeiro à Luz da
Constituição Federal” também foi tema do

A ADVOGADA CARLA CONCEPCION ZANELLA
KANTEK FALOU SOBRE O TEMA  “TRASLADO DO

REGISTRO DE NASCIMENTO LAVRADO NO
ESTRANGEIRO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”
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“GOSTEI MUITO. FOI UM
APRENDIZADO MUITO BOM,

VALIOSO. VIM PARA TIRAR AS
MINHAS DÚVIDAS E ALCANCEI

O MEU OBJETIVO”
Lucimar Roque

Mendonça
 Oficiala de Registro

Civil e Títulos e
Documentos de Bela

Vista do Paraíso

“FOI MUITO PROVEITOSO,
CONSEGUI TIRAR TODAS AS DÚVIDAS.
É UMA PENA QUE ALGUNS COLEGAS

DEIXAM DE PARTICIPAR. FOI
EXCELENTE”

Cecília Lunardelli
da Silva

Oficiala de Registro Civil e Anexos de
Campina da Lagoa

“FOI DE SUMA IMPORTÂNCIA
PARA A UNIÃO DA CLASSE, PARA

TERMOS MAIS
REPRESENTATIVIDADE. TODOS

OS TEMAS TRATADOS FORAM
MUITO PERTINENTES”

Isabel Presotto
Neto

Oficiala Substituta do
Registro Civil e Notas de

Nova Prata do Iguaçu

II Seminário do Irpen, apresentado por Carla
Concepcion Zanella Kantek, bacharel em
Direito pela Universidade Federal do Estado
do Paraná (UFPR), especialista em Processo
Civil pela UNISUL e servidora da Justiça
Federal do Trabalho no TRT9.

Carla fez uma breve introdução sobre a
nacionalidade, explicando as diferenças
entre a nacionalidade primária e a
secundária e quem são brasileiros natos. A
palestrante pontuou ainda a Lei de Registro
Públicos e o Código de Normas do Paraná
a respeito do tema.

“Quem não registra em repartição oficial
deve cumprir requisitos, como legalização
dos dados pelos cônsules brasileiros,
tradução e registro no cartório de Títulos e
Documentos”, informou Carla.

Irpen debate a responsabilidade civil
dos Registradores de Pessoas Naturais

O II Seminário de Trabalho Registral
Civil debateu ainda a “Responsabilidade
Civil dos Agentes Delegados em RCPN”.
Fernando Abreu Costa Junior, assessor
jurídico do Irpen, iniciou sua apresentação
explicando aos presentes o que é
responsabilidade civil, mostrando os
elementos da responsabilidade civil e seus
excludentes.

“Responsabilidade Civil é um dever
jurídico sucessivo que surge para recompor
o dano decorrente da violação de um dever
jurídico originário. É necessária que haja

uma relação de causa e efeito entre a
conduta do agente e o dano para que surja o
dever de reparação”, afirmou o palestrante.

Em seguida, falou sobre as diferenças
entre a responsabilidade civil subjetiva e
objetiva, da responsabilidade civil do Estado
e das ações judiciais propostas contra o
Estado, a serventia e o agente delegado,
além de ter apresentado alguns exemplos
de jurisprudências a cerca do tema no país.

“A responsabilidade estatal funda-se no
princípio da legalidade, isonomia e
igualdade de todos perante a lei, evitando
que alguns sejam onerados mais que os
outros. Consequentemente, temos que o
Estado arcará com a obrigação de indenizar
o dano causando pelo funcionamento do
Poder Público”, explicou Fernando.

II Seminário do Irpen trata das
recentes alterações legislativas

na Lei 6.015/73
O Registro de Nascimento Tardio

também foi debatido no II Seminário de
Trabalho Registral Civil do Irpen. Arion
Toledo Cavalheiro Júnior, vice-presidente
da entidade, apresentou as alterações
apontadas pela Lei 11.790/2008 à Lei 6.015/
73, os prazos legais para o registro, a redação
atual do artigo 46 da Lei 6.015/73 e a
diferença das testemunhas instrumentárias
e não instrumentarias.

“A redação atual aponta que as
declarações de nascimento feitas após o
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“EXCELENTE. ISSO DEVERIA TER
COMEÇADO HÁ MAIS TEMPO. OS

SIMPÓSIOS PROMOVEM A UNIFORMIZAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS, A TROCA DE IDEIAS,

EXPERIÊNCIAS E SOLUÇÕES, ALÉM DE
TRAZER A ATUALIZAÇÃO”

Elizabete Regina
Vedovatto

Oficiala de Registro Civil e Títulos
e Documentos de Colombo

“FOI MUITO BOM O
SIMPÓSIO TER VINDO PARA

A COMARCA, É UM
PRIVILÉGIO. SEMPRE

PARTICIPO QUANDO
POSSO”

Rodrigo Alves
Oficial Substituto de

Registro Civil e
Notas do Distrito de
Ouro Verde do Oeste

 “SÃO INSTRUÇÕES QUE NECESSITAMOS
NO DIA A DIA, SOLUÇÕES PARA AS

ATIVIDADES. TODAS AS PALESTRAS
FORAM MUITO BEM APRESENTADAS E
ESTOU SATISFEITO COM A ELEIÇÃO.
SOMOS TODOS ORGULHOSOS DESTE

NOVO PRESIDENTE”
Antelmo João

Bernartt
Oficial de Registro Civil e Notas

de Nova Aurora

prazo legal serão registradas no local de
residência do interessado, com a
presença de duas testemunhas e o Oficial
encaminhará ao juiz somente se suspeitar
de algo”, esclareceu Arion.

Já a Alteração de Nome com Adoção
de Nome de Família do Padrasto ou
Madrasta foi apresentada por Fernando
Abreu Costa Junior, assessor jurídico do
Irpen, que explicou a atual redação do
artigo 57, parágrafo 8º da Lei 6.015/73.
Segundo o palestrante, o enteado ou a
enteada, com motivo, pode requerer ao
juiz a averbação do nome de família de
seu padrasto ou madrasta em seu
registro, desde que todos concordem e
sem prejuízos aos apelidos de família.

Finalizando os trabalhos do II
Seminário de Trabalho Registral Civil,
os presentes puderam realizar suas

perguntas e sanar as suas dúvidas,
como por exemplo, sobre o acréscimo
de sobrenome no casamento por
ambas as partes e sobre a emissão de
segunda via de certidão que, quando
na época do registro, o Município
ainda era Distrito, ou seja, se o Oficial
deve colocar na segunda via Distrito
ou Município.

“Agradeço novamente a presença e
paciência de todos os presentes. É o
sucesso deste evento que direcionará o
próximo Seminário”, encerrou Ricardo
Augusto de Leão, presidente do Irpen-
PR. Já estão agendados mais dois
seminários para os próximos meses. No
dia 18 de setembro o encontro ocorrerá
em Umuarama, enquanto que no dia 6
de novembro, o Seminário acontecerá
em Guarapuava. 
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“QUALQUER ENCONTRO É
MUITO IMPORTANTE PELO

CONTATO COM AS PESSOAS,
NÓS APRENDEMOS MUITO.

ESTOU INDO EMBORA MAIS
ENRIQUECIDA”

Nair Bonissoni
Empinotti

 Oficiala de Registro
Civil e Títulos e

Documentos de Palotina

“INTERESSANTE AS
VISÕES SOBRE AS

ATUALIDADES.
DEMONSTRA A

PREOCUPAÇÃO DA CLASSE
COM AS ALTERAÇÕES, É

UMA INTRODUÇÃO AO
MUNDO DIGITAL”

Edson Ribeiro
Oficial de Registro Civil e
Notas do Distrito de Farol

“ESSA INTEGRAÇÃO É A ÚNICA
FORMA DE OBTER A

UNIFORMIDADE, DE DESPERTAR O
INTERESSE EM ESTAR SEMPRE

ATUALIZADO, É ONDE OS OFICIAIS
PODEM PROCURAR AS

INFORMAÇÕES, FACILITA O
ACESSO”

Robert Jonczyk
Oficial de Registro Civil e
Títulos e Documentos de

Castro

UMA AMPLA MESA REDONDA ENTRE OS DIRETORES DO IRPEN-PR E JURISTAS CONVIDADOS PERMITIU UMA
SÉRIE DE DEBATES ENTRE OS PARTICIPANTES DO EVENTO EM TOLEDO-PR
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A Era da Comunicação Digital

chega ao Registro Civil do Paraná
entrevista

Recém eleito presidente do Irpen-PR para o triênio 2010-2013, Ricardo Augusto De
Leão, Oficial do 1° Ofício de Curitiba-PR, planeja o novo salto do registro civil paranaense,
e avisa: 20% dos cartórios de rentabilidade mais baixa terão atenção especial

Revista do Irpen-PR - Quais são os
principais objetivos da nova gestão do
Irpen-PR, tendo o senhor como presidente?
Ricardo Augusto De Leão - Comunicação
Digital. Algumas prioridades estão sendo
superadas no campo político, pela
sustentabilidade inicial do Registro Civil, já que
os nascimentos, óbitos e natimortos são
ressarcidos integralmente. Avançamos, agora,
para a evolução técnica dos
registradores civis. Claro, não
ficando desatento às ameaças
políticas que continuamos tendo,
mas temos por obrigação a
evolução técnica.

Revista do Irpen-PR - Como se
sente em poder representar os
Registradores Civis do Paraná?
Ricardo Augusto De Leão - Meu
sentimento é de muito honra,
mesmo porque a minha raiz é o 1º
Ofício Civil de Curitiba, onde há
17 anos desempenho as minhas
atribuições. Tudo que eu puder
contribuir para que o serviço tenha
qualidade, eu farei.

Revista do Irpen-PR - Qual a
importância dos Registradores
Civis se associarem ao Irpen-PR?
Ricardo Augusto De Leão - A associação ao
Irpen-PR tem muita importância com a
participação, pois o nosso quadro associativo
só é representativo com a participação dos
Oficiais em encontros, com sugestões, consultas,
críticas e, fundamentalmente, com a contribuição
para a uniformização e padronização
desenvolvida pela classe. Assim, quando falamos

em intranet, planilha digital, certificação digital,
transmissão de dados e comunicação em meio
digital, estamos fazendo força em respeito pelos
serviços prestados perante todo o Poder
Judiciário e a população em geral.

Revista do Irpen-PR -  Quais as principais
preocupações do Irpen-PR relativas ao
Registro Civil, em nível estadual?

Ricardo Augusto De Leão - O
alcance e inclusão digital a todos
os ofícios. Essa realidade já faz parte
do cotidiano do cidadão e o
segmento de serviço extrajudicial
não adequado será superado por
recursos paliativos e muitas vezes
inseguros juridicamente, através de
decretos e leis oportunistas.

Revista do Irpen-PR - Como o
senhor avalia o ressarcimento dos
atos gratuitos e como pode ser
melhorado?
Ricardo Augusto De Leão - Avalio,
numa primeira etapa, concluído, em
vista de que no Paraná ressarcimos
no corrente mês de junho de 2010
todos os atos de nascimento e óbito
praticados pelo registro civil desde
a criação do fundo, em 2002. Com
a melhora, deverá ocorrer o

ressarcimento de mais atos, de averbações,
anotações e casamentos.

Revista do Irpen-PR -  Como o senhor avalia
os ressarcimentos da planilha eletrônica
desenvolvida pelo Irpen-PR?
Ricardo Augusto De Leão - Inédito. Excelente
por ser inédito, visto que superamos a marca de

“Avançamos,
agora, para a

evolução
técnica dos

registradores
civis. Claro,
não ficando
desatento às

ameaças
políticas que
continuamos
tendo, mas
temos por

obrigação a
evolução
técnica”
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80% do banco de dados de índice de nascimento,
casamento e óbitos, centralizados junto ao
Funarpen, ou seja, quando ele for finalizado, este
banco será a ferramenta de busca dos atos do
Registro Civil inédita no Brasil.

Revista do Irpen-PR - Quais os próximos
desafios nacionais que o Registro Civil vai
enfrentar na sua opinião?
Ricardo Augusto De Leão - Se colocar de forma
autônoma e bem relacionada com o Governo
Federal, já que de cada 10 brasileiros que nascem,
9 já são registrados pelos agentes delegados de
Registro Civil. Desta forma, provamos a nossa
dignidade em plena gratuidade e exigimos, por
respeito a estes números apresentados pelo
próprio Governo, o espaço de sugestão, voto e
colocação junto aos grupos interministeriais,
Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos
Direitos Humanos e Conselho Nacional da
Justiça.

Revista do Irpen-PR -  Como o senhor avalia
o atual estágio dos cartórios de Registro Civil
do Estado do Paraná?
Ricardo Augusto De Leão - Apresentam-se
atualizados nos ofícios que praticam 80% dos
atos, mas os ofícios que representam os 20% dos
atos restantes necessitam de especial atenção,
sustentabilidade e acesso a programas específicos
de informática.

Revista do Irpen-PR -  Qual a importância
dos Simpósios que o Irpen-PR vem
desenvolvendo no interior do Estado?
Ricardo Augusto De Leão - Alcance da meta,
dita na resposta de número 3, que é uniformidade.
A Lei é uma só, a interpretação dos representantes
do Ministério Público, dos magistrados e dos
proprietários dos cartórios de Registro Civil é
diferente e nos simpósios são identificados muitos
relatos destas diferentes interpretações.

Revista do Irpen-PR -  Qual o próximo projeto
a ser desenvolvido pelo Irpen em benefício dos
associados?
Ricardo Augusto De Leão - Relacionamento
estreito com a Corregedoria Geral de Justiça no
sentido técnico. O Estado carece de atualização
técnica. Gostaríamos de continuar de forma
profissional e prática que detemos no dia a dia.
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Tradição e dedicação à

 cidadania no Registro Civil de Toledo

institucional

oledo (PR) - Com paixão pela
atividade e por toda a classe
cartorária, Sergio Pazzoti Laurindo,

Oficial e Tabelião do Registro Civil e 3º
Tabelionato de Notas de Toledo, atual
tesoureiro geral do Instituto do Registro
Civil das Pessoas Naturais do Estado do
Paraná (Irpen-PR) e membro do Conselho
Diretor do Funarpen, relembra como iniciou
sua trajetória no Registro Civil.

Sergio começou aos 16 anos no cartório
de Registro Civil, Títulos e Documentos de
Toledo, administrado por seu pai, Hamilton
Laurindo. Já em 1978, com a instalação da
Comarca de Palotina, assumiu como
designado o cartório de Distribuição e
Anexos, que era também Criminal, por um
ano. No ano seguinte, foi para a cidade de
Campo Mourão, onde teve sua experiência
no cartório Eleitoral.

Em 1980, Sergio assumiu como
designado a 2ª Vara Cível de Campo
Mourão, onde permaneceu até 1984. Já em
1990, prestou concurso público para
assumir o cartório do Distrito de Bela Vista
(atualmente Município de Bela Vista do
Caroba), na Comarca de Capanema. “São

T

Serventia administrada por Sergio Pazzoti Laurindo revela uma
história de mais de 40 anos de dedicação à atividade extrajudicial

ao todo 40 anos de dedicação. Em 1991, eu
permutei com meu pai, onde estou até hoje.
Abracei a carreira. Financeiramente pode-
se dizer que não é, mas para mim é
gratificante. Eu praticamente nasci no
Registro Civil”, disse o Oficial.

A serventia de Toledo, foi instalada em
1954, e está localizada no centro do
município. Ao entrar em suas dependências,
à direita, está o setor destinado ao Registro
Civil, coordenado por três funcionárias. Já
à frente, está o balcão, onde são realizadas
as autenticações e reconhecimentos de
firmas, setor que possui senha. Ao fundo,
está a sala da substituta, Lenir Smit, e do
Oficial, juntamente com os arquivos de
Registro Civil e de Notas. “Ao todo, tenho
nove funcionárias, todas aptas para atender
as solicitações, mas as escrituras são feitas
somente por mim e por minha substituta”,
explicou Sergio.

De acordo com o Oficial, a cidade de
Toledo possui índice zero de subregistro. Ele
explica que as maternidades, três ao todo,
procuram o cartório para comparar o número
de registros com o número de nascimentos.
“Graças a um trabalho feito em conjunto com

IMAGENS DAS INSTALAÇÕES OFICIAL E TABELIÃO DO REGISTRO CIVIL E 3º TABELIONATO DE NOTAS DE TOLEDO-PR
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A FACHADA DO OFICIAL E TABELIÃO DO REGISTRO CIVIL E 3º TABELIONATO DE NOTAS DE TOLEDO-PR

as maternidades, Toledo conseguiu chegar à
marca zero de subregistro. Quem nasce em
Toledo, é registrado em Toledo”, informou.

A respeito do Funarpen, Sergio revela que
está presente desde a primeira diretoria do
fundo e destaca a sua importância para o
Estado do Paraná. “Eu lembro que o Ricardo,
o Robert, o Arion e o Dante lutavam pela
criação da Lei. Eu me aproximei quando veio

a gratuidade e até hoje estou com eles. No
Paraná, o fundo é estritamente necessário para
a sobrevivência do Registro Civil”, afirmou.
“Claro, ele já superou a expectativa para o
qual foi instituído. Hoje, a nossa intenção é
pagar por todos os casamentos gratuitos e as
segundas vias de certidão. Desejamos que o
Registro Civil seja ressarcido em prol do
‘suor’ dado à cidadania”, finalizou Sergio.

O OFICIAL SERGIO PAZZOTI LAURINDO, AO LADO DE SUA OFICIAL SUBSTITUTA, LENIR SMIT, QUE
ADMINISTRAM O CARTÓRIO DE TOLEDO
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“O Registrador Civil
deve ser respeitado”

entrevista

 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) e o Governo do Estado, por meio da
Secretaria Especial de Relações com a Comunidade, firmaram um importante projeto
voltado à população carente do Paraná, que garante a prestação de uma série de serviços

de cidadania aos cidadãos que não possuem fácil acesso aos serviços públicos.
Intitulado “Justiça no Bairro”, a ação visa desafogar o judiciário e garantir uma

prestação jurisdicional mais célere ao cidadão. Encarregada de coordenar esta ação no
âmbito do Poder Judiciário, a desembargadora integrante da 13ª Câmara do TJ-PR, Dra.
Joeci Machado Camargo, fala sobre a importância da participação do registrador civil em
mais esta ação de cidadania no Estado do Paraná.

O

Revista do Irpen-PR – Qual é o principal
objetivo desta parceria firmada entre o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
(TJ-PR) e o Governo do Estado?
Des. Dra. Joeci Machado Camargo - Nossa
prioridade é desafogar o Judiciário e
atender quem não tem acesso à justiça, à
demanda reprimida. A decisão de onde o
Projeto Justiça no Bairro vai atuar é em
razão conta da necessidade identificada
pelo juiz da localidade.

Revista do Irpen-PR - Como este projeto
pretende abordar as questões do Registro
Civil de Pessoas Naturais?

Des. Dra. Joeci Machado Camargo - O
Registro Civil colabora conosco principalmente
no casamento coletivo. Qualquer projeto social
que necessite do Registrador Civil deve a esse
profissional muito respeito. O Registrador Civil
deve ser respeitado, principalmente em razão
do conhecimento daquela localidade específica
para que o projeto seja eficiente.

Revista do Irpen-PR – Qual será o
procedimento para a realização dos
casamentos coletivos?
Des. Dra. Joeci Machado Camargo -
Primeiramente fazemos um diagnóstico das
necessidades juntamente com o juiz da
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comarca. Nele identificamos a
quantidade de casais, iniciamos a
coleta de documentos 90 dias antes
da cerimônia que deverá acontecer
impreterivelmente no dia do Projeto
Justiça no Bairro.

Revista do Irpen-PR – E em
relação aos demais atos do
Registro Civil de Pessoas
Naturais?
Des. Dra. Joeci Machado Camargo
- Necessitamos também dos demais
atos do Registro Civil claro, que
deve permanecer em plantão no dia
do evento. Para as segundas vias
necessárias para a habilitação de
casamentos nós fazemos o pedido
diretamente pelo meu gabinete.

Revista do Irpen-PR - Como se da
à atuação dos juízes nos projetos
de cidadania?
Des. Dra. Joeci Machado Camargo
- O juiz da comarca é o maestro dos
trabalhos, o que forcemos para ele
é uma equipe de 140 pessoas, entre
elas advogados, estudantes de
Direito e a equipe do Projeto para
colaborar para que ele possa
orquestrar 30 audiências simulta-
-neamente. É uma força tarefa
gigantesca que tem como objetivo
eliminar as pilhas e pilhas de
processos daquela comarca e levar
o Judiciário àquela população que
se encontra sem a menor condição
de acesso ao Judiciário.

Revista do Irpen-PR - Qual a
importância do apoio do
Funarpen-PR para o Projeto
Justiça nos Bairros?
Des. Dra. Joeci Machado Camargo
- A garantia de respeitabilidade ao
Registrador Civil de Pessoas
Naturais, que trabalha mais
confiante, pois o Funarpen age com
a garantia de retorno, com respeito
e dignidade ao Registrador.
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s registradores civis paranaenses se
reuniram no último dia 19 de agosto,
em Campo Mourão, para debater o
uso da comunicação digital no dia a

dia dos cartórios. O evento, promovido em
parceria pelo Instituto de Registro Civil de
Pessoas Naturais do Paraná (Irpen-PR) e
Fundo de Apoio e Registro Civil de Pessoas
Naturais (Funarpen-PR), contou com a
participação do presidente do Irpen-PR,
Ricardo Augusto De Leão, e do presidente
da Associação dos Notários e Registradores
Civis do Estado do Paraná (Anoreg), Robert
Jonczyk.

“O uso da comunicação digital facilita
em muito o trabalho dos registradores civis,
porque dá mais agilidade. Além de facilitar
a comunicação dos atos, como por exemplo,
os registros de nascimento no Paraná”,
afirma Jonczyk.

Para o presidente do Irpen, Ricardo
Leão, a ferramenta digital facilita o trabalho,
pois agiliza na comunicação dos atos
registrais. “Hoje 90% dos registros de
nascimento e óbito são enviados

eletronicamente ao Funarpen. Apenas 10%
ainda são feitos por meio físico”, destaca.

Dois especialistas ministraram
palestras: o assessor jurídico do Irpen-PR,
Fernando Abreu e o responsável pelo
departamento de tecnologia do Funarpen,
Márcio Nigro.

Novos modelos
padronizados de certidões

Durante o encontro, os registradores
civis também trataram da questão da nova
certidão de nascimento. Desde o início do
ano, as certidões de nascimento são iguais
em todo território nacional. A ideia, com a
padronização, é evitar fraudes e mapear de
forma mais eficaz os casos de sub-registro
no Brasil. O novo modelo de certidão possui
um padrão de códigos ou matrícula única que
identifica o cartório (que terá uma
identificação única), o livro de registro, a folha
e a data do registro. Além de coibir as fraudes,
o novo modelo permite que uma segunda via
seja emitida em qualquer Estado do País.

Fonte: Anoreg-PR

IRPEN-PR E FUNARPEN-PR LEVAM MAIS UMA EDIÇÃO DOS ENCONTROS
DOS REGISTRADORES CIVIS PARANAENSES AO INTERIOR DO ESTADO

O

Comunicação digital é tema
de encontro em Campo Mourão

institucional

Encontro debate os serviços já disponibilizados no meio eletrônico e conta
com a participação de 26 pessoas da região


