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“Essas conquistas muito nos orgulham, pois 
é o reconhecimento do trabalho e do serviço 

de qualidade prestado pelo Registro Civil”

Que venham
novas conquistas!

Caros colegas,

Pela última vez me dirijo a vocês como presidente do Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR), razão pela qual desde já este se torna um momento 
especial para mim e para a diretoria que esteve ao meu lado nestes últimos seis anos, dois 
mandatos de três anos. foi uma honra ter representado o Registro Civil paranaense neste 
período.

deixo a presidência com o sentimento de que cumpri meu papel quando assumi esta hon-
rosa tarefa. fiz, dentro das minhas possibilidades e dificuldades, o melhor que pude, com a 
dignidade, responsabilidade e compromisso que um representante de uma classe tão essen-
cial como a dos registradores civis pode ter.

é momento de olhar para trás, examinar acertos e erros, vislumbrar caminhos e fazer um 
balanço geral desses últimos anos. E eles passaram rápido. acredito que o que fizemos nesse 
período só foi possível por meio da união da classe registradora, fato que contribui para o 
sucesso de ações como o Irpen na Comunidade, que leva cidadania àqueles que mais neces-
sitam, cursos de capacitação e seminários. 

E o resultado dessa união e comprometimento é visível nas grandes conquistas para a 
atividade em âmbito nacional, como a integração da Central Nacional de Informações do 
Registro Civil - CRC Nacional, e o julgamento da constitucionalidade da lei que cria os ofícios 
da Cidadania, permitindo que os Cartórios de Registro Civil de todo o País se tornem balcões 
de atendimento, para que os cidadãos possam solicitar e retirar documentos no cartório mais 
próximo de sua residência.

Essas conquistas muito nos orgulham, pois é o reconhecimento do trabalho e do serviço de 
qualidade prestado pelo Registro Civil.

Por fim, aproveito para parabenizar a nova presidente, Elizabete Regina Vedovatto, e sua 
equipe e dizer que o Registro Civil paranaense está nas mãos de uma pessoa que sempre 
batalhou e continuará batalhando muito pela atividade. Este é o momento de se reinventar, 
especialmente com a chegada dos ofícios da Cidadania. E junto com uma equipe jovem vem 
a vitalidade para poder lutar por esta etapa a partir de agora, que 
é a de firmar convênios.

Também deixo aqui meus sinceros cumprimentos aos meus co-
legas de diretoria e a todos os associados que abriram seus cora-
ções para receberem um pouco do nosso esforço.

um forte abraço!

Arion Toledo Cavalheiro Júnior,
presidente do Irpen/PR
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São Paulo (SP) – os serviços prestados por 
notários e registradores brasileiros foi tema 
de três conferências no 81º Encontro do Co-
légio Permanente de Corregedores-gerais 
dos Tribunais de justiça do brasil (Encoge), 
evento promovido pelo Colégio Permanen-
te dos Corregedores gerais dos Tribunais de 
justiça do brasil (CCogE) e que foi realizado 
no Tribunal de justiça do Estado de São Pau-
lo (Tj/SP) entre os dias 16 e 17 de maio.

Com o tema “Missão Correcional na Era 
da Incerteza”, a primeira conferência do 
Encoge foi ministrada pelo ex-presidente e 
ex-corregedor geral da justiça do Tribunal 
de justiça do Estado de São Paulo, desem-
bargador josé Renato Nalini.

NaCIoNal

81ª edição do Encoge debate
temas extrajudiciais em São Paulo
CENTRal dE INdISPoNIbIlIdadE dE bENS, CoNTRolE PaTRIMoNIal dE bENS EM uNIdadES 
INTERINaS E RESPoNSabIlIdadE adMINISTRaTIVa-dISCIPlINaR foRaM dEbaTIdoS No ENCoNTRo

“Não está na lei o que o 
extrajudicial faz. Quem 

controla e fala o que é são 
as Corregedorias. Por isso, 

a nossa sugestão é que 
as Corregedorias façam 

um acompanhamento dos 
processos administrativos e 

disciplinares.”

Marcelo Benacchio, 
assessor da CGJ/SP

Encontro que reuniu juízes e corregedores de todo o País apresentou três conferências sobre o serviço prestado por serventias extrajudiciais

Nalini iniciou sua apresentação afirmando 
que o brasil vive uma década perdida – com 
recuos na previsão do PIb, sucateamento da 
indústria, fuga de capital humano e a fragi-
lidade da democracia. “Precisamos, com ur-
gência, de reformas estruturais. E não ape-
nas a reforma da Previdência, mas também 
uma reforma tributária e uma reforma políti-
ca. Esse cenário pode influenciar o universo 
do judiciário? é evidente que sim. até por-
que tudo no brasil é submetido à apreciação 
judicial. o brasil é uma república federativa 
judicializada. o hobby do brasileiro não é 
mais o futebol, é litigar. Não é saudável, 
nem democrático, termos 100 milhões de 
processos no Poder judiciário, fazendo com 
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“Também consideramos 
necessária a assinatura, por 

parte do interino, de um termo 
de responsabilidade. Ele precisa 

ser responsável por qualquer 
avaria que venha a ocorrer com 

esses equipamentos.”

Leandro Leri Gross 
juiz auxiliar da CGJ/AC

Em carta aberta, corregedores se dizem favoráveis às novas tecnologias, como a CRC Nacional

“Temos 100 milhões de 
processos no Poder judiciário, 
fazendo com que juízes não 

tenham, sequer, tempo para se 
requalificar”

José Renato Nalini, 
desembargador

“Também consideramos necessária a 
assinatura, por parte do interino, de um 
termo de responsabilidade. Ele precisa ser 
responsável por qualquer avaria que venha 
a ocorrer com esses equipamentos. Esse 
controle deve ser realizado pelo setor de 
patrimônio dos Tribunais, que tem o co-
nhecimento necessário para realizar esse 
tipo de fiscalização”, afirmou gross. “Essa 
exposição foi no sentido de trazer essa in-
quietude que temos na Corregedoria geral 
de justiça do Estado do acre. Estamos pen-
sando em alguma forma de solucionar essa 
questão. Porque em razão do concurso que 
se aproxima, muitos dos patrimônios terão 
que ter uma destinação. E nós queremos 
antecipar a isso, fazendo uma normatiza-
ção sobre o tema. algo que já estamos tra-
balhando”, concluiu.

 
Responsabilidade 
administRativa-disciplinaR
Na sequência, o assessor da Corregedoria 
geral de justiça do Estado de São Paulo 
(Cgj/SP) juiz Marcelo benacchio falou so-
bre a “Responsabilidade administrativa-
disciplinar dos delegatários”. Para iniciar 
sua explanação, o magistrado quis deixar 
claro que o ato disciplinar deve ser utilizado 
como último recurso da Corregedoria.

“Quando se fala de responsabilidade ad-
ministrativa disciplinar, pensamos que todos 
os atos anteriores da Corregedoria foram 
esgotados. Quando se chega à parte disci-
plinar, é que nada mais é possível. de toda 
orientação, toda fiscalização, tudo que foi 
feito não surtiu o efeito necessário. Então, 
não é um recurso procurado”, afirmou.

o juiz também levantou algumas indaga-
ções que norteiam o tema, como o limite 

das responsabilidades do oficial da dele-
gação e os padrões básicos a serem esta-
belecidos. “as serventias de grande porte 
funcionam como empresas e, desta forma, 
fica difícil pensar em punir o titular porque 
um servidor realizou um ato errado. outra 
indagação é, se eu faço essa punição, ela é 
de legalidade objetiva? outro ponto inte-
ressante é como a Corregedoria geral de 
justiça vai estabelecer qual é o padrão que 
ela deseja de comportamento. E como as 
decisões das Corregedorias vão ser inter-
pretadas pelos Tribunais”, questionou.

Para fechar sua fala, benacchio defendeu 
um maior acompanhamento dos processos 
administrativos por parte das Corregedorias 
gerais. “Não está na lei o que o extrajudi-
cial faz. Quem controla e fala o que é são 
as Corregedorias. Por isso, a nossa sugestão 
é que as Corregedorias façam um acompa-
nhamento dos processos administrativos e 
disciplinares. E, dentro do modelo hierárqui-
co das Corregedorias, que esses processos 
sejam corrigidos, aplicando maior segurança 
aos serviços extrajudiciais e o devido respei-
to ao processo legal com relação aos dele-
gatários”, concluiu benacchio.

que juízes não tenham, sequer, tempo para 
se requalificar”, afirmou Nalini.

Na sequência, o magistrado criticou os 
atuais concursos para ingresso no Poder ju-
diciário. Segundo ele, o modelo adotado no 
brasil para qualquer cargo público, prioriza 
a memorização em detrimento de outros 
atributos. “Criamos uma cultura concur-
seira que produz legiões de pessoas ávidas 
em disputar qualquer cargo das carreiras 
jurídicas do brasil. Esses concursos exigem 
apenas a decoração. é preciso saber toda a 
legislação, toda a doutrina. Não é possível 
que prossigamos desta forma. decorar não 
torna ninguém inteligente. Pode até tor-
nar alguém mais erudito, mas um técnico 
insensível faz justiça? ainda mais em um 
país com tantas injustiças? Nós precisamos 
pensar esse aspecto. Precisamos pensar em 
melhorar”, disse Nalini.

delegatáRios inteRinos
o juiz auxiliar da Corregedoria geral de 
justiça do Estado do acre (Cgj/aC) lean-
dro leri gross apresentou uma conferên-
cia sobre o “Controle Patrimonial de bens 
adquiridos para Serventias geridas por de-
legatários Interinos”. Em sua explanação, 
gross afirmou que os bens adquiridos pelos 
interinos de cartórios para o funcionamen-
to das serventias pertencem ao Tribunal de 
justiça do Estado, já que o valor da aquisi-
ção é retirado da receita líquida da unida-
de. “a aquisição de bens precisa ser auto-
rizada pelo Tribunal de justiça e deve ser 
tratada como patrimônio público, sendo 
que, ao fim da interinidade, esses móveis e 
bens devem retornar ao Tribunal de justiça 
para que sejam aproveitados”, explicou.

o juiz auxiliar também defendeu que 
haja um controle interno deste processo. 
Entre as etapas sugeridas estão um levan-
tamento da demanda, a classificação da 
despesa, a descrição do material para aqui-
sição, a análise do orçamento, o processo 
de autorização e aquisição dos bens, o re-
cebimento e a descrição do material para 
fins de cadastro.
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a associação Nacional dos Registradores 
das Pessoas Naturais (arpen/bR), juntamen-
te com a associação dos Notários e Regis-
tradores do brasil (anoreg/bR) e o Colégio 
Notarial do brasil (CNb/Cf), assinaram, no 
dia 15 de maio, o Termo de Cooperação 
Técnica para o desenvolvimento do novo 
sistema de apostilamento na sede do Con-
selho Nacional de justiça (CNj), gestor e 
mantenedor do projeto.

Na oportunidade, as entidades firma-
ram, oficialmente, a parceria para a reali-
zação de eventos culturais e jurídicos re-
lacionados ao 11º International forum on 
the eletronic apostile Program (e-aPP) da 
Conferência da Haia de direito Internacio-
nal Privado (HCCH), que será realizado em 
fortaleza (CE), nos dias 16 a 18 de outubro.

o presidente da arpen/bR, arion Tole-
do Cavalheiro júnior, ressaltou que para 
os documentos valerem em outros países, 
depois que o brasil se tornou signatário da 
Convenção de Haia, eles precisam ser apos-
tilados e validados pelas autoridades brasi-
leiras. “Com a autorização dos notários e 
registradores para apostilarem documentos 
públicos, quem ganha é a sociedade brasi-
leira. é um procedimento ágil e rápido, que 
com esse termo assinado irá avançar tecni-
camente e tecnologicamente”.

já o presidente da anoreg/bR, Cláu-
dio Marçal freire, falou sobre a missão 
de transformar o apostilamento do papel 
para o digital. “Com esta nova plataforma 
vamos colocar o brasil onde ele merece es-
tar, dentre as nações mais desenvolvidas do 
mundo, principalmente no que diz respeito 
à Convenção da Haia. é uma alegria muito 
grande estarmos aqui nesse evento”. o pre-
sidente agradeceu ao CNj e ao Ministério 
das Relações Exteriores (MRE) pela confian-

NaCIoNal

Arpen/BR assina Termo de Cooperação Técnica 
do Sistema de Apostila e Convenção da Haia
NoVaS PlaTafoRMaS SERão laNçadaS No dIa 18 dE ouTubRo, 
EM foRTalEza (CE), duRaNTE fóRuM INTERNaCIoNal

“Com esta nova plataforma 
vamos colocar o brasil onde ele 
merece estar, dentre as nações 
mais desenvolvidas do mundo”

Cláudio Marçal, 
presidente da Anoreg/BR

“já são milhões de documentos 
apostilados e agora nós 

temos esse novo desafio de 
aperfeiçoá-lo, digitalizando mais 

ainda esse processo”

Paulo Gaiger, 
presidente do CNB/CF

“o Termo de Cooperação é um 
marco na história do serviço 
notarial e registral brasileiro”

Humberto Martins, 
corregedor-nacional de Justiça

Os presidentes da Anoreg/BR e da Arpen/BR, Cláudio Marçal e Arion Toledo Cavalheiro 
Júnior, respectivamente, durante a assinatura do Termo de Cooperação Técnica

ça dedicada aos notários e registradores. 
Paulo Roberto gaiger ferreira, presidente 

do CNb/Cf, também agradeceu ao MRE e 
ao CNj por reconhecerem no setor extra-
judicial do brasil a competência para que 
o apostilamento fosse feito. “Este trabalho 
tem sido feito com qualidade. já são mi-
lhões de documentos apostilados e agora 
nós temos esse novo desafio de aperfeiçoá
-lo, digitalizando mais ainda esse processo. 
é uma oportunidade que o brasil tem de 
mostrar aos demais países da comunidade 
da Haia que temos um serviço de qualidade 
para o cidadão”, completou.

Presente à cerimônia, o corregedor-na-
cional de justiça, ministro Humberto Mar-

tins, se pronunciou sobre a importância da 
parceria entre os responsáveis pela apostila, 
destacando que “o termo de cooperação é 
um marco na história do serviço notarial e 
registral brasileiro. Nesta data, dá-se o pri-
meiro passo para a realização do Encontro 
Internacional da Convenção da apostila de 
Haia que, pela primeira vez, será realizado 
fora dos Países baixos, motivo de muito 
orgulho à nação e ao judiciário brasileiro”. 
Segundo Martins, o brasil vai receber o 
Seminário pela eficiência que o serviço de 
apostilamento eletrônico alcançou nesse 
período de aproximadamente três anos.

Também presente ao encontro, o diretor 
do departamento de Segurança e justiça 
do MRE, ministro andré Veras guimarães, 
discursou sobre a competência e serieda-
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de do serviço extrajudicial brasileiro. “a 
escolha que fizemos foi extremamente 
acertada, não só os números demonstram, 
mas também a qualidade do serviço que é 
prestado”. Segundo o ministro, a escolha 
de fortaleza para receber o Seminário foi 
estratégica, pois além da beleza da cidade, 
foi pensado no fácil acesso, principalmente 
para países europeus.

“Nós estamos na vanguarda mundial 
nesse campo que é a apostila. Não há 
nenhum país que tenha a estrutura e ta-
manho que nós temos, e que consiga pro-
ver um serviço com tanta segurança para 
aquele que recebe”, disse ainda.

o secretário-geral adjunto e juiz auxiliar 
da presidência do CNj, Márcio Evangelis-
ta, ressaltou que “o brasil até então tinha 
pouca relevância internacional perante 
Haia, fazia parte da Convenção, mas não 
era chamado às convenções técnicas sobre 
isso. o brasil foi reconhecido como um par-
ceiro necessário”. Para Evangelista, a inten-
ção é que o sistema eletrônico seja de uma 
plataforma aberta e gratuita para que Haia 
possa oferecer aos demais países.

assinaram o termo o corregedor nacio-
nal de justiça, ministro Humberto Martins; 
o diretor do departamento de Segurança 
e justiça do Ministério das Relações Exte-
riores, ministro andré Veras guimarães; o 
secretário-geral do Conselho Nacional de 
justiça, desembargador Carlos Vieira ada-
meck; o diretor geral do Conselho Nacional 
de justiça, johaness Eck; o presidente da 
anoreg/bR, Cláudio Marçal freire; o pre-
sidente do CNb/Cf, Paulo Roberto gaiger 
ferreira; o presidente da arpen/bR, arion 
Toledo Cavalheiro junior; e a vice-presiden-
te do CNb/Cf, Emanuelle Perrota.

Presidente da Arpen/BR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior ressaltou que para os 
documentos valerem em outros países, eles precisam ser apostilados e validados pelas 
autoridades brasileiras

“a escolha que fizemos foi 
extremamente acertada, não só 
os números demonstram, mas 
também a qualidade do serviço 

que é prestado”

André Veras Guimarães, 
diretor do Departamento de 
Segurança e Justiça do MRE

“Com a autorização dos 
notários e registradores para 

apostilarem documentos 
públicos, quem ganha é a 

sociedade brasileira”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior,
presidente da Arpen/BR
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Menos de três anos após entrar em vigor 
no brasil a Convenção da apostila da Haia, 
um balanço do Conselho Nacional de jus-
tiça (CNj), de fevereiro de 2019, revela 
que mais de três milhões de documentos 
já foram apostilados no País. Somente nos 
oito primeiros meses do ano passado, fo-
ram mais de 1 milhão de documentos. São 
Paulo e Rio de janeiro lideram o ranking 
de Estados com maior número de aposti-
lamentos. 

desde 2016, os serviços de notas e de 
registro de todas as capitais brasileiras e do 
distrito federal são obrigados a oferecer o 
serviço, conforme dispõe a Resolução n. 
228/2016, do CNj, mas, mesmo facultativa, 
a interiorização já estava presente em todo o 
território nacional. ao todo, 5.770 cartórios 
de já estão habilitados para fazer o apostila-
mento de documentos para uso no exterior. 

Subsecretária-geral das Comunidades 
brasileiras e de assuntos Consulares e ju-
rídicos, a embaixadora Maria dulce Silva 
barros acredita que o trabalho dos cartórios 
nesses quase três anos de apostilamento 
tem servido para ajudar não só os usuários, 
mas também os consulados, que antes 
eram responsáveis por emitir os documen-
tos públicos. de acordo com ela, o Ministé-
rio das Relações Exteriores legalizou 53.879 
documentos em 2017, uma demanda 30% 
inferior ao ano anterior. 

“Neste particular dos assuntos notariais 
diminuiu massivamente o trabalho. Essa 
parte da documentação, da legalização 
de documentos, ficou mais facilitada. Efe-
tivamente a Convenção da Haia foi uma 

Segundo a embaixadora Maria Dulce Silva Barros, o trabalho dos cartórios serve para 
ajudar os usuários e também os consulados

NaCIoNal

Em menos de três anos, Cartórios brasileiros 
apostilaram mais de três milhões de documentos
balaNço MaIS RECENTE aPoNTa QuE foRaM aPoSTIladoS 
MaIS dE 1,8 MIlHão dE doCuMENToS SoMENTE EM 2018

“Neste particular, dos 
assuntos notariais, diminuiu 
massivamente o trabalho. 

Essa parte da documentação, 
da legalização de 

documentos, ficou mais 
facilitada.”

Maria Dulce Silva Barros, 
embaixadora

ferramenta que ajudou muito a vida das 
pessoas, dos usuários, dos consulados. 
antigamente, quem tinha que legalizar di-
plomas e outros documentos no exterior 
agora consegue fazer esse trabalho através 

dos cartórios. Então é inestimável. é uma 
atuação que caminha de mãos dadas com 
os nossos interesses em servir a comuni-
dade de uma maneira geral lá fora e aqui 
dentro”, reconheceu a embaixadora.
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NaCIoNal

(Publicado(a) no DOU de 16/05/2019, 
seção 1, página 19)  

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, que 
dispõe sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

o Secretário Especial da Receita federal do brasil, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da 
Receita federal do brasil, aprovado pela Portaria Mf nº 430, de 9 de outubro 
de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 29 da lei nº lei 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, resolve:

Art. 1º a Instrução Normativa Rfb nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“art. 23 a informação sobre o número de inscrição no CPf poderá ser obtida 
em uma Serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais ou em uma unidade de 
atendimento da Rfb, e será fornecida apenas para o titular, representante legal 
ou procurador.  links para os atos mencionados …” (NR)

“art. 26 ...
§ 1º as entidades conveniadas mencionadas no caput, a CVM e a aRPEN pode-
rão cobrar dos interessados valor correspondente aos serviços de atendimento, 
conclusivo ou não conclusivo, e não caberá qualquer ônus financeiro à Rfb em 
função do atendimento realizado, exceto no caso de serviço prestado a título gra-
tuito pela aRPEN previsto em convênio.”  links para os atos mencionados...” (NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
diário oficial da união.

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque

um convênio firmado entre a Receita federal e a as-
sociação dos Registradores de Pessoas Naturais (arpen/
bR) trará mais facilidade aos cidadãos que precisam de 
algum serviço relativo ao Cadastro de Pessoas físicas 
(CPf), tais como a pesquisa do número de inscrição ou 
alteração dos dados cadastrais. a estimativa é que os 
cartórios e demais serventias de registro civil comecem 
a oferecer os serviços até novembro deste ano.

a Instrução Normativa Rfb nº 1890/2019, 
que dispõe sobre o convênio, foi publicada, no dia 16 
de maio, no diário oficial da união. Para fins de susten-
tabilidade dos serviços, as serventias poderão cobrar do 
solicitante uma tarifa de conveniência no valor de até 
sete reais. os principais serviços permanecem gratuitos: 
inscrição no CPf realizada na lavratura do registro de nas-
cimento e cancelamento no caso de óbito. além disso, 
será disponibilizada a alteração gratuita de nome por 
ocasião do registro de casamento.

os atos de inscrição, alteração de dados cadastrais e 
emissão de comprovantes continuam disponíveis, gratui-
tamente, na página da Receita federal na internet, no 
endereço www.receita.economia.gov.br.

a parceria amplia de forma considerável a rede de 
atendimento terceirizada da Receita federal, pois as uni-
dades dos Correios, banco do brasil e Caixa Econômica 
federal continuarão a prestar serviços de CPf. além disso, 
o cidadão poderá solicitar atos de inscrição e de altera-
ção de dados cadastrais, gratuitamente, por meio da pá-
gina da Receita federal na internet

Receita Federal publica Instrução Normativa 
de parceria com o Registro Civil
CaRTóRIoS dEVEM CoMEçaR a ofERECER NoVoS SERVIçoS 
VINCuladoS ao CPf aTé NoVEMbRo dESTE aNo

Confira a normativa na íntegra:
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Porto Alegre (RS) – Registradores civis de 
todo o País se reuniram, no dia 8 de maio, 
na sede do Sindicato dos Registradores 
Públicos do Estado do Rio grande do Sul 
(Sindiregis) para a reunião de diretoria, que 
teve como objetivo debater os principais 
temas atuais do Registro Civil, como os ofí-
cios da Cidadania, os Provimentos 74 e 81 
do Conselho Nacional de justiça (CNj) e a 
Central Nacional de Informações do Regis-
tro Civil (CRC Nacional).

os registradores civis brasileiros presen-
tes no encontro em Porto alegre puderam 
também acompanhar a posse do novo 
presidente do Sindiregis, Calixto Wenzel, 
ex-presidente da associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (arpen/
bR), que assumiu a presidência do Sindica-
to para o próximo triênio, substituindo o 
registrador Carlos fernando Reis.

ao abrir o evento, Wenzel recordou seus 
anos à frente do Sindicato gaúcho, o tra-
balho feito na viabilização dos Centros de 
Registro de Veículos automotores (CRVas) 
no Rio grande do Sul e os desafios à frente 
da entidade neste novo ciclos que se inicia. 
“acredito que temos muito a trabalhar, am-
pliando nossa atuação e focando em fon-
tes importantes para a nossa atividade, que 
são os ofícios da Cidadania e os serviços 
eletrônicos por meio das Centrais”, disse.

o presidente da arpen-brasil, arion Tole-
do Cavalheiro júnior, destacou o amplo tra-
balho desenvolvido pela entidade que via-
bilizou o sucesso no julgamento da adin, 
reforçando a necessidade dos registradores 
trabalharem unidos em prol de objetivos 
comuns a toda categoria. “Quando esta-

Encontro reuniu toda a diretoria da Arpen-Brasil, que também pôde acompanhar a posse 
do novo presidente do Sindiregis, Calixto Wenzel

Arpen-Brasil debate implantação dos Ofícios 
da Cidadania em reunião no Sindiregis
EVENTo REalIzado No RS TaMbéM TaMbéM CElEbRou a 
PoSSE do NoVo PRESIdENTE do SINdICaTo, CalIXTo WENzEl

“Quando estamos unidos 
somos mais fortes, mais 

respeitados e trabalhamos 
melhor, porque são diferentes 
visões que se complementam 
em prol de um registro civil 

cada vez mais forte”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

“acredito que temos muito 
a trabalhar, ampliando nossa 
atuação e focando em fontes 

importantes para a nossa 
atividade, que são os ofícios 
da Cidadania e os serviços 
eletrônicos por meio das 

Centrais”

Calixto Wenzel, 
presidente do Sindiregis

mos unidos somos mais fortes, mais respei-
tados e trabalhamos melhor, por que são 
diferentes visões que se complementam 
em prol de um Registro Civil cada vez mais 
forte”, disse.

Na sequência a advogada antonia lélia 
Sanches, do escritório responsável pelo 
desenvolvimento de minutas de convênios 

da CRC realizou uma apresentação sobre 
os novos desafios para a atividade na atual 
conjuntura. “Com a instituição dos ofícios 
da Cidadania, as parcerias firmadas com ór-
gãos públicos, já em execução, nos termos 
do Provimento nº 46/2015–CNj, poderão 
ter seus objetos ampliados, passando, os 
ofícios de Registros Civis, a realizar novos 
serviços”, disse, destacando que os focos 
de atuação devem ter como prioridade os 
serviços estratégicos a serem prestados à 
população, conferindo capilaridade e asse-
gurando a proteção de dados pessoais.

a reunião contou ainda com a presença 
de Clóvis belbute Peres, auditor da Receita 
federal do brasil, que falou sobre o impor-
tante papel exercido pelos registradores ci-
vis após o convênio para a emissão do CPf 
na certidão de nascimento, além de outras 
iniciativas que estão por vir. o vice-presi-
dente da arpen/bR, luis Carlos Vendramin 
júnior, reiterou a importância da atualiza-
ção sistemática das informações na Central 
e falou sobre o novo projeto de dissemina-
ção de certificados digitais via CRC.

NaCIoNal
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“o trabalho que estamos 
fazendo está rendendo bons 

frutos, tanto para a classe como 
para a sociedade”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior
presidente da Arpen/BR

Presidente da Arpen/BR 
é homenageado em 
evento do Sindiregis

Presidente do Sindiregis, Calixto Wenzel (esq.), entregou homenagem ao 
presidente da Arpen/BR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior

durante cerimônia de posse do registrador 
civil Calixto Wenzel como novo presidente 
do Sindicato dos Registradores Públicos 
do Estado do Rio grande do Sul (Sindire-
gis), realizada no dia 8 de maio, em Porto 
alegre (RS), o presidente da associação 
Nacional dos Registradores de Pessoas Na-
turais (arpen/bR), arion Toledo Cavalheiro 
junior, foi homenageado pela entidade 
gaúcha. 

a homenagem foi uma forma de “agra-
decimento pela incansável defesa da ati-
vidade registral no País, em especial a do 
Registro Civil das Pessoas Naturais, e pelo 
competente comando da arpen-brasil, 
consolidando a CRC Nacional e agora o 
ofício da Cidadania em todos os estados”. 
(de quem é essa aspa?)

“Me senti extremamente honrado em 
receber este prêmio, ainda mais das mãos 
do Calixto, que é uma pessoa que respeito 
muito, e é um exemplo para mim. Isso mos-
tra que o trabalho que estamos fazendo está 
rendendo bons frutos, tanto para a classe 
como para a sociedade”, afirmou arion.
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Manaus (AM) – Com a presença de mais 
de 80 pessoas, muitas delas de regiões dis-
tantes do amazonas, a associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (ar-
pen-brasil) realizou o 7º Seminário Nacional 
de Trabalho Registral Civil. o encontro acon-
teceu no dia 25 de maio, em Manaus (aM).

a presidente da associação dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais do Estado do 
amazonas, Maria da graça de Miranda 
Sales, abriu o Seminário dando as boas-
vindas a todos os presentes. Coube ao 
presidente da arpen-brasil, arion Toledo 
Cavalheiro júnior, traçar um panorama do 
atual momento da atividade registral em 
nível nacional, destacando a nova atri-

NaCIoNal

Arpen-Brasil promove 7º Seminário 
Nacional do Registro Civil no Amazonas
aRPEN-bRaSIl E aRPEN/aM fIRMaRaM CoNVêNIo QuE PoSSIbIlITa
o aCESSo doS REgISTRadoRES CIVIS aMazoNENSES aoS NoVoS 
SERVIçoS ElETRôNICoS dISPoNIbIlIzadoS PEla CRC NaCIoNal

“após uma enorme batalha, 
hoje somos reconhecidos 

e podemos nos orgulhar de 
sermos ofícios da Cidadania, 

um serviço que será uma 
opção ao usuário e que 

permitirá que os registradores 
civis de todo o País 

resgatem a sua dignidade”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen/BR

Para a presidente da Arpen/AM, Maria da Graça de Miranda Salles, o Seminário é uma oportunidade dos profissionais se atualizarem, 
uma vez que o Registro Civil vem passando por muitas e rápidas mudanças

buição delegada aos registradores civis. 
“após uma enorme batalha, hoje, somos 
reconhecidos e podemos nos orgulhar de 
sermos ofícios da Cidadania, um serviço 
que será uma opção ao usuário e que per-
mitirá que os registradores civis de todo 
o País resgatem a sua dignidade”, disse o 
registrador.

o presidente da entidade nacional des-
tacou ainda como se dará o trabalho dos 
ofícios da Cidadania, enfatizando que os 
cartórios serão um balcão de recepção e 
entrega de documentos, mas que a emis-
são seguirá sendo tarefa do órgão respon-
sável. “aquele cidadão que quiser continu-
ar indo onde é prestado o serviço, seguirá 
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tendo esta opção. o cartório será uma op-
ção a mais que usuário poderá ter para sua 
comodidade, uma vez que está presente 
em todos os municípios do País”, afirmou.

outro ponto destacado foi o fortale-
cimento da Central Nacional de Infor-
mações do Registro Civil (CRC Nacional). 
“Temos que fortalecer ainda mais a nossa 
Central. Temos hoje mais de 170 milhões 
de registros, com um serviço que serve de 
referência para todos os órgãos federais, 
que a consultam e confiam nela. é por 
meio da CRC Nacional que vamos realizar 
as comunicações ao SIRC [Sistema Nacio-
nal de Informações de Registro Civil ]. a 

CRC é a sobrevivência e a sustentabilidade 
de toda a nossa atividade”, disse.

Responsável por informatizar os cartó-
rios do interior do Estado do amazonas, 
por meio do sistema Cacique web, a ano-
reg/aM, que anunciou que disponibilizará 
o serviço de backup em nuvem para seus 
associados, promoverá a integração entre 
o sistema local e a CRC para que os car-
tórios amazonenses possam enviar seus 
dados via webservice.

“aqui no amazonas as realidades são 
bastante díspares e difíceis em relação a 
outros Estados da federação. Tudo é mui-
to peculiar, com internet e telefonia com 

Os presidentes da Arpen-Brasil e Arpen/AM assinaram convênio que possibilita acesso 
dos registradores amazonenses aos novos serviços da CRC Nacional

altos e baixos e com longas distâncias”, 
disse o presidente da anoreg/aM, josé 
Marcelo de Castro lima filho. “Por isso a 
importância de sempre trabalharmos em 
conjunto para que o amazonas esteja in-
terligado às principais práticas do serviço 
registral do País”, complementou.

Para a presidente da arpen/aM, o Se-
minário é o momento oportuno para dar 
uma virada na utilização do sistema eletrô-
nico. “Trouxemos este Seminário para cá 
porque muitos falam que não têm conhe-
cimento sobre o sistema, o que é muito 
ruim, pois ele facilita demais o nosso tra-
balho e é preciso que titulares e escreven-
tes saibam utilizar as ferramentas, disse 
Maria da graça. “além disso, o Registro 
Civil vem passando por muitas e rápidas 
mudanças e esta é uma oportunidade de 
nos atualizarmos”, completou.

“a CRC é facilitação para o usuário e 
para o cartório. Nós que já operamos o 
serviço vemos o quanto ele facilita o dia a 
dia e possibilita uma prestação de serviços 
muito mais completa ao usuário”, disse 
Carla Thomaz, vice-presidente da arpen/
aM. “acredito que este treinamento vai 
esclarecer as dúvidas das pessoas e fazer 
com que todo o Estado do amazonas se 
interligue a esta plataforma de serviços”, 
completou.

“a CRC é facilitação para o 
usuário e para o cartório. Nós 

que já operamos o serviço 
vemos o quanto ele facilita 
o dia a dia e possibilita uma 
prestação de serviços muito 
mais completa ao cidadão.” 

Carla Thomaz, 
vice-presidente da Arpen/AM
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NaCIoNal

O 7º Seminário Nacional de Trabalho Registral Civil reuniu mais de 80 oficiais, além de representantes do Poder Judiciário, para debater temas de

o evento
o evento teve sequência com o gerente 
da CRC Nacional, Humberto briones, que 
apresentou o funcionamento detalhado da 
plataforma, destacando os procedimentos 
para a realização de atos em cada um de 
seus módulos, bem como o mecanismo de 
acesso via certificado digital e atribuição 
de funções. Novidades sobre os módulos 
recém-disponibilizados na CRC Nacional 
também foram apontadas em sua palestra.

já o assessor jurídico da arpen-brasil 
fernando abreu Costa júnior falou sobre 
o Provimento nº 63 e os aspectos relacio-
nados à maternidade socioafetiva, barriga 
de aluguel e reprodução assistida. o pales-

Natural do Estado do amazonas, o juiz 
auxiliar da Corregedoria Nacional de justi-
ça jorsenildo dourado do Nascimento ini-
ciou sua fala recordando o tempo de atu-
ação em Maués, no interior do Estado, e o 
apoio que teve dos membros da atividade 
extrajudicial em seu início na profissão, em 
um dos momentos mais emocionantes do 
encontro.

Na sequência, apontou o Registro Civil 
como “o ramo mais importante da ativi-
dade extrajudicial, uma vez que registra os 
principais atos da vida civil do cidadão”. 
“a importância desta atividade é tão gran-
de que a própria lei impede a extinção dos 
ofícios de Registro Civil das pessoas natu-

rais, fazendo com que esta especialidade 
tenha uma das maiores capilaridades de 
prestação de serviços no País”.

o magistrado destacou ainda o trabalho 
dos cartórios nos serviços de apostilamen-
to, que fizeram com que o brasil atingisse, 
em apenas três anos de prestação de ser-
viços, a marca de mais de 4 milhões de 
documentos apostilados.

ao final do encontro, arpen-brasil e ar-
pen/aM firmaram um convênio que possi-
bilita o acesso dos registradores civis ama-
zonenses aos novos serviços eletrônicos 
disponibilizados pela CRC Nacional, em 
módulos como CRC jud, Correição online, 
E-Protocolo, dentre outros.
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“a importância desta atividade 
é tão grande que a própria lei 
impede a extinção dos ofícios 
de Registro Civil das Pessoas 
Naturais, fazendo com que 

esta especialidade tenha uma 
das maiores capilaridades de 

prestação de serviços no País”

Jorsenildo Dourado do Nascimento, 
juiz auxiliar da Corregedoria 

Nacional de Justiça

trante chamou a atenção ao artigo 14 do 
Provimento, relacionado à socioafetivida-
de, e pediu atenção aos casos concretos, 
de forma a ser evitar procedimentos como 
a adoção à brasileira.

“é difícil reconhecer uma paternidade so-
cioafetiva quando a criança acaba de nascer, 
pois é necessário que haja um vínculo entre 
o pai e o menor, não só do pai que acompa-
nhou a gestação, mas que o filho também 
o reconheça como pai e isso só vem com 
o tempo”, apontou arion Toledo Cavalhei-
ro júnior. “é um Provimento que está sendo 
questionado pelo Ministério Público e pela 
oab, por isso vemos que é importante uma 
pequena adequação, sem perdemos a pos-

sibilidade de fazer o ato”, disse.
Em seguida, coube à servidora pública fe-

deral Carla Kantek falar sobre o Provimento 
nº 62, que trata do apostilamento de docu-
mentos com base na Convenção da apostila 
da Haia. Entre os tópicos abordados estive-
ram os documentos que podem ser aposti-
lados, a competência dentro de cada uma 
de suas atividades, a função da apostila, a 
forma de aposição, a possibilidade de dis-
pensa de sua obrigatoriedade, conferência 
de autenticidade e documentos eletrônicos.

luciana da Cruz barroncas fez um per-
curso de quase 24 horas para chegar a Ma-
naus. Titular do Cartório de Registro Civil de 
labrea, atravessou estrada de terra, asfalto 
até chegar a Porto Velho, em Rondônia. de 
lá, pegou um avião a Manaus. “Era muito 
importante participar deste treinamento, 
pois a CRC veio para aproximar municípios 
como o nosso, distantes de todas as de-
mais unidades do País, e podermos prestar 
um serviço melhor ao usuário”, disse.

o último tópico debatido foi a Traslada-
ção de registro de nascimento no livro E 
e os diferentes tipos de nacionalidades ori-
ginárias, bem como aquelas adotadas pelo 
brasil. os palestrantes destacaram ainda a 
Resolução nº 155 do Conselho Nacional de 
justiça (CNj) que prevê que não há necessi-
dade de autorização judicial para a lavratu-
ra da transcrição de qualquer assento.

Titular do Cartório de Registro Civil de 
apuí, joaquim Estélio de azevedo Vinhote 
se deslocou 300 quilômetros até o municí-
pio de Novo aripuanã, de onde pegou um 
transporte fluvial de 12 horas até chegar 
em Manaus. “aqui no brasil as coisas mu-
dam a todo momento e de forma muito 
rápida, por isso é importante participar de 
encontros e seminário, para que estejamos 
por dentro do que há de mais novo e mo-
derno no brasil”, apontou.

“Trouxemos este Seminário para 
cá porque muitos falam que 

não têm conhecimento sobre 
o sistema, o que é muito ruim, 
pois ele facilita demais o nosso 

trabalho” 

Maria da Graça de Miranda Sales, 
presidente da Arpen/AM

Jorsenildo do Nascimento, juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justiça, apontou 
o Registro Civil como “o ramo mais 
importante da atividade extrajudicial”

relevância para o Registro Civil 
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Brasília (DF) - a associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (arpen
-brasil) participou, no dia 22 de maio, de 
debate do fórum Nacional da Infância e 
da juventude (foNINj) realizado no Con-
selho Nacional de justiça (CNj). o foco 
do encontro foi o Provimento nº 63, mais 
especificamente a socioafetividade e a 
criação de um grupo de estudos compos-
to por agentes públicos e registradores 
civis de pessoas naturais, para aprimorar 
a prescrição.

Membros do judiciário presentes no 
encontro fizeram o apontamento de ques-
tões duvidosas sobre a norma e também 
sugestões para seu aprimoramento, mas 
destacaram a importância da capilarida-
de dos cartórios como braço do Estado 
em todos os municípios do País. “Há uns 
quatro anos, fui de férias para uma cidade 
chamada Eirunepê, que fica no interior do 

amazonas. lá não tinha um juiz da comar-
ca há muito tempo, mas tinha um regis-
trador civil, o que mostra a capilaridade 
que possuem”, disse a juíza de direito do 
Tribunal de justiça do Rio de janeiro (Tj/Rj) 
Raquel Santos Pereira Chrispino.

após as exposições dos membros do ju-
diciário, foi a vez do presidente da arpen/
bR, arion Toledo Cavalheiro júnior, defen-
der o Provimento ao ressaltar que esta era 
uma demanda já aguardada pela sociedade. 
“Com a experiência de balcão que tenho, 
posso afirmar que o Provimento trouxe à 
luz uma demanda que estava reprimida, 
que eram os reconhecimentos socioafetivos, 
pois logo depois da publicação, muita gente 
passou a ir aos cartórios requisitar este novo 
direito. Mais uma vez, o direito veio para 
acompanhar a sociedade”, explanou.

o presidente prosseguiu sua fala usando 
dados da Central Nacional de Informações 

NaCIoNal

Arpen-Brasil debate Provimento 63 em 
reunião do Fórum Nacional da Infância no CNJ
EVENTo TEVE foCo Na SoCIoafETIVIdadE E Na CRIação dE uM gRuPo 
dE ESTudoS CoMPoSTo PoR agENTES PúblICoS E REgISTRadoRES CIVIS

Arion Toledo 
Cavalheiro Júnior 
defendeu o 
Provimento ao 
ressaltar que esta 
era uma demanda 
já aguardada pela 
sociedade

“Com a experiência de balcão 
que tenho, posso afirmar que 
o Provimento trouxe à luz uma 
demanda que estava reprimida, 
que eram os reconhecimentos 

socioafetivos”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior,
presidente da Arpen/BR

do Registro Civil (CRC Nacional). “Vejam, 
com dados da nossa Central, já foi possível 
verificar o percentual de crianças reconhe-
cidas socioafetivamente pela faixa etária. 
68% das crianças registradas têm entre 06 
e 18 anos de idade”, revelou.

finalizando sua fala, arion elencou al-



17

“Segundo censo escolar do 
IbgE de 2011, 5,5 milhões de 
crianças não têm o nome do 

pai na certidão de nascimento. 
assim sendo, por que não 

trazer o Registro Civil, que é um 
ator importante no processo 
por possuir capilaridade, para 

estas pessoas?”

Ricardo Lucas Calderón,
membro do Ibdfam

gumas sugestões que a associação vê 
como necessárias para aprimoramento do 
Provimento:

•	 Idade	 mínima	 de	 6	 anos	 para	 que	 a	
criança possa ser reconhecida socioafe-
tivamente;
•	 Participação	do	Ministério	Público;
•	 Estudar	 formas	de	objetivar	a	demons-

tração da socioafetividade;
•	 Pensar	em	estipular	tempo	de	convivên-

cia para poder fazer o pedido de socio-
afetividade.

Na sequência, a palavra foi dada ao 
doutorando e mestre em direito Civil pela 
universidade federal do Paraná e membro 
do Instituto brasileiro de direito de famí-
lia (Ibdfam) Ricardo lucas Calderón, que 
complementou o argumento do presiden-
te da arpen/bR, trazendo mais dados, des-
sa vez do número de crianças registradas 

sem o nome do pai. “Segundo censo es-
colar do Instituto brasileiro de geografia e 
Estatística (IbgE) de 2011, 5,5 milhões de 
crianças não têm o nome do pai na certi-
dão de nascimento. assim sendo, por que 
não trazer o Registro Civil, que é um ator 
importante no processo por possuir capi-
laridade, para estas pessoas? Estamos vi-
vendo um momento de desjudicialização, 
e a sociedade anseia por isso”, disse.

o especialista encerrou sua participa-
ção explanando as principais vantagens 
do Provimento. “dentre os avanços que a 
norma trouxe à sociedade, a principal de-
las é a acessibilidade, pois uma pessoa de 
uma cidade pequena, que não tem dinhei-
ro para pagar advogado e nem o Poder 
judiciário acessível, passa a ser integrada. 
Estamos concedendo um direito funda-
mental a essas famílias, e não se deve des-
burocratizar o registro de um filho”.

Membros do Judiciário presentes no Encontro fizeram sugestões para aprimoramento do Provimento e destacaram a importância da 
capilaridade dos cartórios como braço do Estado
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a Central Nacional de Informações do Re-
gistro Civil (CRC Nacional) acaba de dispo-
nibilizar mais uma ferramenta para os regis-
tradores: o “relatório de atos praticados”. 
o instrumento está disponível na coluna da 
esquerda da Central, sob o título relatórios.

Por meio da ferramenta é possível verifi-
car, em determinado período, os atos que 
foram praticados por meio da CRC e que 
devem ser contabilizados nos controles fi-
nanceiros da serventia, inclusive aqueles 
que devem ser lançados no livro diário 
auxiliar, previsto no Provimento 45 da Cor-
regedoria Nacional da justiça.

a ferramenta está dividida em três mó-
dulos: 
1. CRC (certidões solicitadas entre dois car-

tórios); 
2. e-Protocolo (atos e certidões de inteiro 

teor solicitados num cartório para ser 
cumprido em outro cartório); 

3. Registro Civil (certidões solicitadas pelo 
cidadão na internet).
No relatório do módulo CRC (certidões 

solicitadas entre dois cartórios) é possível 
encontrar: 
1. as “certidões solicitadas”, se referem às 

certidões cujo pedido foi iniciado no seu 
cartório e, ao final, o ato praticado por 
você foi a materialização da certidão; e 

2. as “certidões emitidas”, que se referem 
às certidões emitidas eletronicamente a 
partir dos livros do seu cartório e podem 
ter acréscimos por anotações/averba-
ções (Estado de SP) ou período de buscas 
(Estado do Rj). 
No Estado de São Paulo, por regulamen-

tação da Corregedoria estadual, há ainda 
as “buscas manuais”, que são pagas con-
forme o sistema de rodízio.

o relatório do e-Protocolo está dividido 
entre os “serviços solicitados” pelo cartório 

e os “serviços cumpridos” pelo cartório. Em 
ambos os casos, verifique na coluna Servi-
ços Praticados quais foram os atos pratica-
dos e na coluna ao lado os valores pagos 
por cada serviço. observe que os relatórios 
trazem também o número do selo utilizado.

o relatório do módulo Registro Civil (ser-
viços solicitados pelo site www.registroci-
vil.org.br) traz as certidões materializadas, 
as certidões emitidas (tanto as certidões 
emitidas eletronicamente, quanto as emi-
tidas em papel e enviadas pelo correio) e 
as buscas realizadas pelo próprio cidadão 
pela internet.

é possível escolher o período do relatório 
e também é permitido imprimir os relató-
rios, clicando no respectivo documento e 
no botão azul imprimir, ao lado. Reiteramos 
que os serviços relatados devem ser lança-
dos nos controles financeiros e contábeis 
do cartório.

CRC Nacional lança módulo para 
elaboração de relatórios de atos praticados
PoR MEIo da fERRaMENTa é PoSSíVEl VERIfICaR oS aToS QuE foRaM PRaTICadoS PoR 
MEIo da CRC E QuE dEVEM SER CoNTabIlIzadoS NoS CoNTRolES fINaNCEIRoS da SERVENTIa
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Brasília (DF) – foi realizada, no dia 30 
de maio, a primeira Reunião ordinária de 
2019 do Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI), que aprovou alterações 
no Sistema Nacional de Certificação digital 
com o objetivo de simplificar os procedi-
mentos para o dia a dia das serventias ex-
trajudiciais brasileiras.

os membros do Comitê se posicionaram 
em relação às sugestões que foram apresen-
tadas para que o acesso ao Certificado di-
gital tenha maior praticidade e menor ônus 
para os cidadãos. as medidas aprovadas, 
que entram em vigor em até 120 dias após a 
publicação no diário oficial da união (dou).

a principal mudança está na simplifica-
ção no atendimento. a partir da publicação, 
quando houver a apresentação de um do-
cumento de identificação digital ou quan-
do o documento físico puder ser verificado 
em uma base oficial de dados, a emissão 

da certificação digital será realizada apenas 
por um agente de registro. a necessidade 
de verificação por outro agente de regis-
tro será exigida apenas nos demais casos.

a simplificação também atinge as emis-
sões em diligências que, a partir de agora, 
não terão mais um limite de validações ex-
ternas – além do uso do gPS não ser mais 
necessário nem dentro, nem fora das ser-
ventias extrajudiciais.

Para os cartórios, não serão mais exigidos 
requisitos de ambiente físico para atender às 
normas específicas da ICP-brasil – o que faz 
com que a auditoria in loco não seja mais 
obrigatória. já o dossiê do titular do certifi-
cado digital foi alterado, com a retirada da 
declaração de domicílio e o termo de titula-
ridade eletrônico.

outra alteração significativa está no fato 
da habilitação dos agentes de registro ser 
simplificada, com a exclusão da necessidade 

da produção do dossiê obrigatório. a partir 
de agora, a habilitação exigirá apenas o envio 
de documento de identidade (nome e CPf) e 
da assinatura de um termo de compromisso.

o certificado digital proporciona assina-
turas e transações de documentos digitais 
seguros e com validade jurídica no brasil, 
seja no âmbito público ou privado. Segun-
do o ITI, somente nos primeiros quatro me-
ses de 2019, foram feitos 1.713.767 certi-
ficados digitais.

o encontro debateu ainda a Procuração 
de representação no Comitê gestor da Infra-
estrutura de Chaves Públicas (Cg-ICP-brasil); 
em sequência, o WebTrust, o Certificado de 
atributo, a Procuração na identificação do 
requerente, a Simplificação de processos ICP
-brasil e a Consolidação normativa.

a próxima reunião do grupo ficou para 
uma data a ser decidida, na semana entre os 
dias 9 e 16 de setembro.

Reunião no ITI aprova simplificação normativa 
de processos de certificação digital para cartórios
uM doS objETIVoS é fazER CoM QuE o aCESSo ao CERTIfICado 
dIgITal TENHa MaIoR PRaTICIdadE E MENoR ôNuS PaRa oS CIdadãoS

TECNologIa
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Arion Toledo Cavalheiro Júnior empossa Elizabete Regina Vedovatto para a presidência do Irpen/PR durante o triênio 2019-2021

Elizabete Regina Vedovatto toma posse como 
presidente do Irpen/PR durante 23º Seminário 
de Trabalho Registral Civil em Maringá (PR)
NoVa gESTão daRá CoNTINuIdadE àS açõES do INSTITuTo E TERá foCo 
PRINCIPal Na IMPlaNTação dE CoNVêNIoS doS ofíCIoS da CIdadaNIa. 
“NoSSa METa é SER o bRaço dIREITo do ESTado”, dESTaCa a NoVa PRESIdENTE.

“o Registro Civil está passando 
por uma grande transformação, 
e fico extremamente orgulhosa 
de ver estas pessoas dedicarem 

tempo, às vezes deixando a 
família em casa, para se 
engajar a esta causa”

Elizabete Regina Vedovatto,
presidente eleita do Irpen/PR

Maringá (PR) – a registradora civil do mu-
nicípio de Colombo Elizabete Regina Ve-
dovatto tomou posse como presidente do 
Instituto do Registro Civil das Pessoas Natu-
rais do Estado do Paraná (Irpen/PR) para o 
triênio 2019-2021 em assembleia geral e 
assembleia geral Extraordinária realizadas 
na tarde de do dia 14 de junho, no Hotel 
deville, em Maringá (PR).

Na ocasião, também foi empossada a 
nova diretoria para o período e aprovada 
a adaptação do artigo 10 do estatuto do 
Irpen, que permite que membros com me-
nos de três anos como associados possam 
votar - antes, eram necessários mais de três 
anos. durante os debates, ficou decidida 

ainda a aquisição de uma sede própria para 
o Instituto, bem como foram aprovadas as 
contas da gestão 2016/2019.

Segundo a presidente eleita, a chapa vai 
se chamar “Experiência e juventude” em 
homenagem à Maria Regina boeira, regis-
tradora civil de Maringá que germinou a 
ideia de juntar os novos colegas do Registro 
Civil com aqueles que estão há mais tempo 
na atividade. “Então trouxemos aqueles 
que ingressaram no último concurso para 
trazer mais vitalidade e ideias, para agregar 
com a experiência dos demais” afirmou.

o agora ex-presidente do Irpen arion To-
ledo Cavalheiro júnior ressaltou que a cole-
ga assume o Irpen em um momento funda-
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“Estou muito feliz, porque a bete 
[Elizabete Regina Vedovatto] 
é uma pessoa que batalhou 
sempre pelo Registro Civil”

Arion Toledo Cavalheiro Júnior,
ex-presidente do Irpen/PR

mental do Registro Civil. “Estou muito feliz, 
porque a bete [Elizabete Regina Vedovatto] 
é uma pessoa que batalhou sempre pelo 
Registro Civil, e agora este é o momento 
de se reinventar, especialmente com a che-
gada dos ofícios da Cidadania. E junto com 
uma equipe jovem vem a vitalidade para 
poder lutar por esta etapa a partir de ago-
ra, que é firmar os convênios”.

Também ex-presidente do Instituto e em-
possado membro do Conselho Superior, Ri-
cardo augusto de leão desejou muita sorte 
à Elizabete. “Sinto-me extremamente hon-
rado em ver a Elizabete com esta equipe 
jovem, porque nós, que sentimos na pele 
os impactos da lei da gratuidade em 1999, 
sabemos que foi com muita união e com 
muita disposição que conseguimos criar, 
aqui no Estado, o funarpen em 2001. En-
tão, esta é a fórmula ideal para organizar-
mos cada vez mais uma classe forte, para 
lutarmos pelos nossos ideais”, contou.

Mateus afonso Vido da Silva, 1º vice-pre-
sidente empossado, fez questão de agrade-
cer à presidente e aos registradores de mais 
tempo de profissão. “o sentimento nosso é 

de gratidão. agradecemos à Elizabete por 
acreditar nos novos que entraram agora e 
nos colocar nesta equipe, e agradecemos 
aos que nos antecederam, que passaram 
por muitas dificuldades para que pudésse-
mos chegar onde o Registro Civil chegou 
hoje, tendo voltado a ter papel de desta-
que na sociedade”, disse.

a 2ª vice-presidente, Karen lucia Cor-
deiro andersen, expôs um relato quando 
conviveu com Elizabete no Irpen na Comu-
nidade. “acompanhei a bete no Estado do 
Paraná inteiro trabalhando pelo Irpen na 
Comunidade, e vi de perto ela tratar sem-
pre com o mesmo carinho registradores, 
casais do campo, indígenas e crianças. E, 
com base nisso, afirmo que ela representa 
tudo o que há de melhor no Registro Civil, 
e assim acredito que fará um excelente tra-
balho nesta gestão”, pontuou.

Maria Regina boeira, oficial do 2ª Regis-
tro Civil de Maringá e eleita membro do 
Conselho fiscal para a atual gestão, relatou 
sobre quando conheceu a presidente. 

“Conheci a Elizabete ainda jovem, antes 
mesmo de assumir o cartório em guaíra, 
mas desde lá vi que ela tinha um futuro bri-
lhante. E hoje, vendo todo o trabalho que 
ela fez, digo com todas as letras que o Ir-
pen está em excelentes mãos”, destacou, 
fazendo um apelo aos novos registradores 
civis: “Entendam jovens, precisamos de vo-
cês, da vitalidade e da vontade de vocês 
para continuarmos trazendo conquistas 
para a classe, e com a nossa experiência, é 
certeza de que faremos um trabalho exce-
lente”, finalizou.

Em sua fala, a nova presidente elencou os objetivos de sua gestão e afirmou: “vou fazer 
o meu melhor”

Maria Regina Pereira Boeira, registradora 
civil e membro do Conselho Fiscal, lembrou 
o início da carreira da nova presidente e 
como isso culminou no atual momento

l Irpen na Comunidade;

l Convênios estaduais para os 
ofícios da Cidadania;

l Retomar os Seminários no PR;

l Tabela de emolumentos;

l Renda mínima;

l alteração no estatuto. a 
partir de agora não há mais 
os novos e velhos e sim 
registradores;

l Compra da sede própria para 
o Irpen;

l fortalecimento da CRC 
Nacional.

“Hoje, vendo todo o trabalho 
que ela fez, digo com todas 
as letras que o Irpen está em 

excelentes mãos”

Maria Regina Pereira Boeira,registradora 
civil e membro do Conselho Fiscal

Metas da nova gestão
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pResidente do iRpen destaca 
desafios da nova gestão
a nova presidente do Instituto do Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Pa-
raná (Irpen), Elizabete Regina Vedovatto, 
destacou os principais desafios da nova 
gestão durante o 23º Seminário de Traba-
lho Registral Civil, realizado no dia 15 de 
junho no Hotel deville, em Maringá (PR). 

“Vou fazer o meu melhor, e, agora, agre-
gando os novos registradores, ingressos 
do último concurso. o Registro Civil está 

passando por uma grande transformação e 
fico extremamente orgulhosa de ver estas 
pessoas dedicarem tempo, às vezes deixan-
do a família em casa, para se dedicar a esta 
causa”, disse Elizabete.  

feitas as apresentações, quem tomou 
a palavra foi a anfitriã e registradora civil 
do 2º Cartório de Registro Civil de Maringá 
Maria Regina boeira Pereira, que parabeni-
zou a nova presidente e parafraseou Vini-
cius de Moraes para enaltecer a classe. 

“fico feliz em ver mais uma vez a casa 
cheia para ver a posse. Ela nasceu para ser-
vir, e isso é observável pelas atitudes dela 
como registradora civil, atividade essa que 
parafraseio com um trecho de um poema 
de Vinicius de Moraes, que diz: ‘que me 
perdoem as feias, mas a beleza é funda-
mental’. E eu digo: ‘Que me perdoem as 
outras naturezas, mas o Registro Civil é fun-
damental’”, pontuou.

outro que também prestigiou a posse 
da nova diretoria foi o desembargador do 
Tribunal de justiça do Estado do Paraná 
(Tj/PR), francisco Pinto Rabello, que con-
tou um pouco de sua experiência quan-
do conviveu com a presidente. “Sinto-me 

honrado em receber este carinhoso convite 
para acompanhar o Seminário e a posse da 
bete, que foi minha aluna brilhante, sem-
pre mostrando ser muita atenciosa e pres-
tativa, característica que alguém que lida 
diretamente com pessoas deve ter como 
praxe”, contou.

arion Toledo Cavalheiro júnior não con-
teve as lágrimas para falar sobre as duas 
décadas em que esteve à frente do Institu-
to, começando por um dos períodos mais 
turbulentos do Registro Civil: a gratuidade. 

“Maringá sempre me proporciona mui-
tas emoções. foi aqui em Maringá que, 
juntamente com o dante, há 20 anos, rea-
tivamos o Irpen, num momento tão difícil 
para nós, que foi a gratuidade nos atos 
de Registro Civil. Tive a honra de, desde 
então, estar presente nos 23 seminários, 
e digo que foram 23 anos de luta. Em es-
pecial, nesses seis anos que estive à fren-
te do Irpen, tendo iniciado minha gestão 
exatamente no dia 15 de junho e, desde 
então, se errei, tenham certeza que foi no 
intuito de acertar. agora, com muito or-
gulho, passo essa importante tarefa para 
a bete”, finalizou.

Presidente: Elizabete Regina Vedovatto

1º Vice-presidente: Mateus afonso Vido da Silva

2º Vice-presidente: Karen lucia Cordeiro andersen

1º Secretário: Cid Rocha

2º Secretário: Mariana Vida Piedade

1º Tesoureiro: Sergio Pazotti laurindo

2º Tesoureiro: adilson Taborda

Diretor Acadêmico: Yuri amorim da Cunha

Diretor para Assuntos Jurídicos: Willian de freitas Melim

Diretor para Assuntos Políticos: Cesar augusto Machado de Mello

Conselho Fiscal:
Maria Regina Pereira boeira
Rodrigo Camargo
Evelly Salvador Miranda
Suplente: Maurício Tezolin

Conselho Superior:
dante Ramos junior
Ricardo augusto de leão
arion Toledo Cavalheiro júnior
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O desembargador do TJ/PR Francisco 
Pinto Rabello Filho, que foi professor da 
nova presidente do Irpen/PR, também 
prestigiou o evento

“Sinto-me honrado em receber 
este carinhoso convite para 
acompanhar o Seminário 
e a posse da bete, que foi 

minha aluna brilhante, sempre 
mostrando ser muita atenciosa 
e prestativa, característica que 

alguém que lida diretamente com 
pessoas deve ter como praxe”

Francisco Pinto Rabello Filho,
desembargador do TJ/PR

Membros da nova Diretoria
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após a posse da nova diretoria, foi dado 
início às palestras do 23º Seminário de 
Trabalho Registral Civil, evento organizado 
pelo Instituto do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná (Irpen/PR), em 
parceria com a associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais (arpen/bR). 
o encontro reuniu mais de 120 pessoas.

o registrador civil e especialista em direi-
to Notarial e Registral Christiano Cassettari 
iniciou as apresentações abordando o Provi-
mento 73 e suas nuances no balcão do car-
tório. Mas, antes de começar sua exposição, 
o registrador civil de Paço – Salvador (ba) 
- fez um depoimento sobre o esforço do ex
-presidente do Irpen arion Cavalheiro júnior. 

“arion deixa para a bete um legado de 
união, de alegria, e deixou o Registro Civil 
em porte de protagonismo. Para um ho-
mem que sai de francisco beltrão, encarar 
horas de ônibus pra chegar ao aeroporto 
mais próximo, para depois disso fazer co-

nexões para acompanhar uma reunião, é só 
mesmo quem ama o Registro Civil”, disse.

Para o palestrante, o Provimento nº 
73/2018, da Corregedoria Nacional de 
justiça, foi um endosso de uma demanda 
reprimida da sociedade, e focou sua apre-
sentação em comentar pontos que ainda 
causam entendimento dúbio na normati-
zação nacional, como a possibilidade de 
que transexuais que não tenham realizado 
a mudança de sexo possam alterar o nome 
e o gênero no Registro Civil. “o Provimento 
fala de transgênero sem cirurgia de mudan-
ça de sexo, mas não especifica se isso cabe 
também aos transexuais não operados, por 
isso é necessário ter cautela”, destacou.

a questão do sigilo voltou ao destaque 
quando o palestrante abordou a emissão 
das certidões de inteiro teor, na qual são 
transcritas “as verdades registrais”, e para 
a qual não há uma padronização nacional. 
“No momento da transcrição dos dados 

constantes no livro, qual o nome que sairá 
em destaque? o nome original, não aquele 
que veio após a mudança prevista na norma. 
Isso gera insatisfação à parte, que necessita-
rá destas certidões para alterar suas informa-
ções em vários órgãos públicos”, apontou.

Por fim, o palestrante destacou a questão 
da repercussão desta mudança em outros 
setores, como o Exército, uma vez que o 
Ministério da defesa defende que mulheres 
que tenham adotado nome e gênero mas-
culino até os 45 anos tenham que prestar 
serviço militar. “já os homens que alterarem 
seu gênero, na maioridade, deveriam com-
provar terem servido ao exército? Cabe ao 
registrador esta verificação?”, questionou.

tReinamento da cRc nacional
Em seguida, o vice-presidente da arpen
-brasil e coordenador da Central Nacional 
de Informações do Registro Civil (CRC Na-
cional), luis Carlos Vendramin junior, junta-

23º Seminário do Registro Civil em Maringá 
debate principais questões da atividade
ESPECIalISTaS ESClaRECERaM dúVIdaS SobRE PRoVIMENToS E 
SERVIçoS EXTRajudICIaIS a uMa PlaTEIa dE MaIS dE 150 PESSoaS

O professor Christiano Cassettari abordou pontos polêmicos do Provimento nº 73, como 
a alteração de nome e gênero para aqueles que não tenham realizado a mudança de sexo

“No momento da transcrição 
dos dados constantes no livro, 

qual o nome que sairá em 
destaque? o nome original, 
não aquele que veio após a 
mudança prevista na norma. 
Isso gera insatisfação à parte, 

que necessitará destas certidões 
para alterar suas informações 
em vários órgãos públicos”

Christiano Cassettari,
registrador civil e especialista
em Direito Notarial e Registral 
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mente com o supervisor de operações da 
Central, Humberto briones, e com o ope-
rador da CRC, luiz agapito, mostraram aos 
participantes exemplos práticos de como se 
utilizar a Central. 

Vendramin iniciou sua fala mostrando a 
importância da plataforma para a sociedade 
e trouxe números sobre a emissão de CPfs 
nos cartórios. “Hoje se fala muito da Cen-
tral, mas na verdade a CRC somos nós. Nós 
propiciamos que a Central tenha estrutura 
e permita que a população tenha acesso a 
novos serviços. Veja como exemplo: Hoje, 
95% dos novos CPfs são feitos diretamente 
nos cartórios, e esta mudança de paradig-
ma se deu em poucos anos”, comemorou.

o vice-presidente da arpen-brasil ainda 
falou sobre a possibilidade de fazer emis-
sões de Certificados digitais e os Relatórios 
dos atos Praticados, e como estas e outras 
formas impactarão na rotina das serventias. 
“Vamos ter que mudar a forma de traba-
lhar, não devemos mais discutir sobre se 

devemos aderir à tecnologia ou não, mas 
sim de que forma isso será feito”, disse.

Humberto briones apresentou as fun-
cionalidades da CRC aos presentes, mas 
a todo instante lembrava que todos os 
campos da CRC precisam ser preenchidos. 
“uma coisa que notamos é a ausência do 
CPf dos registrados e dos genitores, e isso 
futuramente gera problemas na hora que 
a Central precisar informar estes dados ao 
governo”, explicou.

centRal RtdpJbRasil e detalhes 
da Retificação administRativa
a servidora Pública federal Carla Kantek 
elaborou um estudo pormenorizado sobre 
o processo de Retificação administrativa 
para apresentar aos registradores civis pa-
ranaenses durante o 23º Seminário de Tra-
balho Registral Civil.

a palestrante iniciou sua fala abordan-
do a lei de Registros Públicos, que prevê 
a retificação nos art. 39 e 41 e nos arts. 

109 e 110. “antes da alteração da lei de 
Registros Públicos, através da lei 12.100 de 
2009, a retificação ocorria com oitiva do 
Ministério Público”, ressaltou. Entretanto, 
Carla concluiu esclarecendo as dúvidas que 
foram sanadas por meio da  lei 13.484, 
quando a retificação passou a não depen-
der de prévia autorização judicial para ser 
feita nos cartórios de Registro Civil. 

Na sequência, o presidente do Instituto 
de Registro de Títulos e documentos e de 
Pessoas jurídicas do brasil - Seção Paraná 
(IRTdPj/PR), Maximino lisboa, apresentou a 
Central RTdPjbrasil, e resumiu qual a finali-
dade da ferramenta. “é um sistema media-
dor que liga usuários que desejam realizar 
um ato de registro nos cartórios de Títulos e 
documentos de Pessoa jurídicas”, disse. 

a partir deste ponto, lisboa contou o 
histórico da Central, iniciada pela lei 11.977 
que criou a Central e que foi ratificada pelo 
Provimento 48 do Conselho Nacional de 
justiça (CNj), que trouxe as diretrizes da 

A servidora pública Carla Kantek abordou as possibilidades da retifi-
cação administrativa e disse que antes da alteração da Lei de Regis-
tros Públicos, a retificação ocorria com oitiva do Ministério Público

O vice-presidente da Arpen-Brasil, Luis Carlos Vendramin Júnior, 
realizou treinamento sobre as ferramentas da CRC Nacional: 
“hoje, 95% dos novos CPFs são feitos diretamente nos cartórios”
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central, permitindo que ela fosse integra-
da à Rede Sim, um sistema integrado que 
permite a abertura, fechamento, alteração 
e legalização de empresas em todas as 
juntas Comerciais do brasil, simplificando 
procedimentos e reduzindo a burocracia ao 
mínimo necessário.

Por fim, apresentou o que está escrito na 
Seção 07 do Código de Normas, inserida 
pelo Provimento 272/2018, da Corregedoria 
geral da justiça do Estado do Paraná (Cgj/
PR), e estabelecido em maio com membros 
da diretoria do Instituto. “Em 3 de maio de 
2019, foi feita a formalização em evento 
com a participação dos entes da Central 
RTdPjbrasil. E agora, como reflexos da Cen-
tral, pretendemos ampliar ainda mais nos-
sa rede de serviços ao usuário”, finalizou.

estudo sobRe o 
pRovimento nº 63 
o assessor jurídico do Irpen/PR fernando 
abreu Costa júnior encerrou o 23º Seminá-

rio de Trabalho Registral Civil trazendo um 
estudo pormenorizado sobre o Provimento 
nº 63, da Corregedoria Nacional de justiça.

o palestrante iniciou sua fala contando 
o histórico do Provimento, com a medida 
provisória que permitia que a mãe pudes-
se escolher a naturalidade da criança. foi a 
partir da MP 776 que se tornou necessária 
a elaboração de novas certidões de Regis-
tro Civil, principalmente com a inclusão do 
número de CPf”, disse.

feito este parêntese, Costa júnior escla-
receu que a socioafetividade não pode ser 
revogada no extrajudicial. “Se a pessoa for 
maior de 18 anos, haverá necessidade de 
assinatura do pai e da mãe registral. além 
disso, se tivermos o caso de um homem, 
que ao iniciar o relacionamento com uma 
mulher que já tenha filho, para agradá-la, 
reconhece este filho, o ato simplesmente 
não poderá ser desfeito se um dia este rela-
cionamento acabar”, esclareceu.

o assessor jurídico também alertou 

sobre os perigos da chamada “adoção à 
brasileira”, que é quando há uma tenta-
tiva de fraude, levando uma criança que 
está tentando ser adotada. Em vez de se 
passar pela justiça, reconhece socioafeit-
vamente a criança para furar a fila da ado-
ção, mesmo com o Provimento deixando 
clara a necessidade de apresentação de 
diversos documentos para comprovação 
do vínculo.

Por fim, Costa júnior trouxe o que pra 
ele é considerado o ponto mais impor-
tante do Provimento. “Creio que o artigo 
14 é o ponto nevrálgico, pois lá diz que o 
reconhecimento de paternidade somente 
poderá ser realizado de forma unilateral e 
não implicará no Registro de mais de dois 
pais ou duas mães, e o reconhecimento 
de paternidade socioafetiva de pai e mãe 
não poderá ser feita simultaneamente. Isso 
é importante para que não haja um reco-
nhecimento forçado por uma das partes no 
mesmo dia”, concluiu.

O assessor jurídico do Irpen/PR Fernando Abreu Costa Júnior 
esclareceu dúvidas sobre o Provimento nº 63 e disse que a 
socioafetividade não pode ser revogada pela via extrajudicial

O presidente do IRTDPJ/PR, Maximino Lisboa, apresentou ao 
público a Central RTDPJBrasil: “é um sistema mediador que liga 
usuários que desejam realizar um ato de registro nos cartórios de 
Títulos e Documentos”
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CaPa

formada em direito pelo Centro univer-
sitário Maringá (Cesumar), na cidade de 
umuarama/PR, com pós-graduações nas 
áreas de família e Registros Públicos, e atu-
al registradora civil em Colombo, Elizabete 
Regina Vedovatto transitou em diversas na-
turezas de cartórios extrajudiciais, mas se 
apaixonou pelo Registro Civil justamente 
por ter mais contato com as pessoas.

Quase como por predestinação, Eliza-
bete teve no segmento extrajudicial sua 
primeira e única experiência profissional na 
vida. foi no Cartório de Registro de Imó-
veis de um professor do ensino fundamen-
tal, ainda em sua cidade natal, guaraniaçu 
(PR), que a atual presidente do Irpen/PR 
iniciou sua carreira, passando também pela 
Vara de Registros Públicos, na cidade de 
Maringá (PR).

Em entrevista exclusiva, Elizabete fala 
sobre a importância de se gostar do que 
se faz para ser bem-sucedido no trabalho 
que desenvolve, aquilo que mais lhe en-
canta no Registro Civil, além dos desafios 
que terá de lidar durante sua gestão à 
frente do Irpen/PR.

Conhecida por todos como “Bete”, Elizabete Regina Vedovatto assume o Irpen/PR pelos 
próximos três anos

“Nosso maior desafio é colocar os Ofícios 
da Cidadania para bem atender a população”
NoVa PRESIdENTE do IRPEN/PR, ElIzabETE VEdoVaTTo fala SobRE oS dESafIoS PaRa Sua gESTão

“o que mais encanta trabalhar 
no Registro Civil é o contato 

com as pessoas. amo atender 
e resolver as solicitações das 

partes, especialmente aquelas 
mais carentes de conhecimento 

do serviço que prestamos.”
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Revista do Irpen/PR – Quando começou 
sua carreira nos cartórios?
Elizabete Regina Vedovatto – o traba-
lho em cartório foi meu primeiro e único 
trabalho de toda a minha vida. Quando 
cursava o ensino fundamental na cidade 
onde nasci, guaraniaçu, o meu profes-
sor era o titular do Cartório de Registro 
de Imóveis e me convidou para trabalhar 
com ele, especialmente porque tirei nota 
máxima em uma de suas provas. Recordo-
me que quando fui trabalhar pela primeira 
vez eu não tinha noção da diferença entre 
“oficial” e “dou fé”.

Revista do Irpen/PR – Por quais cartórios 
passou?
Elizabete Regina Vedovatto – Trabalhei 
em todas as especialidades começando por 
guaíra, inclusive na Vara de Registros Públi-
cos, na cidade de Maringá, onde tive meu 
maior aprendizado, pois o juiz daquela 
Vara era extremamente inteligente e culto - 
dr. luís Taguchi - a quem, “in memoriam”, 
tenho muita consideração e apreço. um 
brilhante juiz que excedeu em seu espírito 
público, sendo que há mais de quinze anos 
ele já se preocupava em nos alertar para o 
problema da “renda mínima”. 

Revista do Irpen/PR – O que pôde ex-
trair de experiência à frente destes car-
tórios?
Elizabete Regina Vedovatto – Essa expe-
riência foi muito importante para que eu 
entendesse qual das especialidades eu mais 
me identificava. Tive sorte de compreender 
que é preciso gostar do que se faz para que 
seja bem feito. digo isso porque, quando 
assumi o Registro Civil do foro Regional de 
Colombo, distrito da Sede, eu encontrei 
uma serventia cheia de inconsistências, e 
nestes meus dez anos aqui recebi três prê-

mios, um foi de destaque empresarial de 
2016, sendo o  trabalho de atendimento 
ao cliente com excelência; outro foi junto 
com a maternidade via bId, banco Intera-
mericano de desenvolvimento através do 
projeto “nascendo cidadão”- sociedade 
civil e identidade legal, que rendeu um prê-
mio em dinheiro para a maternidade. E, o 
que eu considero o mais importante foi o 
reconhecimento da Corregedoria do meu 
Estado pelo trabalho que fiz junto com mi-
nha equipe, recebendo na ata correicional 
um elogio que transcrevo aqui: “Consignar 
nos assentamentos funcionais da agen-
te delegada Elizabete Regina Vedovatto e 
sua equipe de escreventes e funcionários, 
elogio pela excelente qualidade do servi-
ço prestado aos usuários e segurança na 
manutenção dos livros e arquivos, apri-
moramento das instalações e dedicação 
extrema a atividade delegada”.(trecho ex-
traído da ata de correição geral ordinária-
SEI0005802-44.2016).

Revista do Irpen/PR – Como e quando 
começou seu vínculo com o Irpen/PR?
Elizabete Regina Vedovatto – Meu vín-
culo com o Irpen começou desde que as-
sumi o Registro Civil em guaíra, no ano 
de 1994. Tive contato e sempre fui muito 
bem recebida pelos colegas. Todavia, pas-
sei a fazer parte do quadro social a partir 
de 2010, quando assumi Colombo, em 
face de logística.

Revista do Irpen/PR – O que mais lhe 
encanta no Registro Civil de Pessoas Na-
turais?
Elizabete Regina Vedovatto – o que mais 
encanta trabalhar no Registro Civil é o con-
tato com as pessoas. amo atender e resol-
ver as solicitações das partes, especialmen-
te aquelas mais carentes de conhecimento 
do serviço que prestamos.

Revista do Irpen/PR – Quando foi o mo-
mento que a senhora decidiu fazer parte 
da Diretoria do Irpen/PR?
Elizabete Regina Vedovatto – Eu comecei 
no conselho fiscal da anoreg, daí meus co-
legas do Registro Civil me convidaram para 
também fazer parte do Irpen. Comecei no 
mandato do Robert jonczyk e continuei 
nos dois mandatos do arion.

Revista do Irpen/PR – Qual é o maior 
desafio do Registro Civil no Brasil atual-
mente? E no Paraná?
Elizabete Regina Vedovatto – o Registro 
Civil está sempre em desafio. Em face de 
ser a especialidade que trata diretamente 

da vida do cidadão, é a especialidade que 
mais sofre modificações e a que mais aten-
de gratuidades, o que torna o trabalho 
mais dinâmico do ponto de vista de estar 
se reinventando. agora nosso maior desa-
fio é colocar os ofícios da Cidadania para 
bem atender a população, nossa meta é ser 
o braço direito do Estado, intermediando 
a prestação de um excelente serviço a um 
custo reduzido.

Revista do Irpen/PR – Na sua chapa, 
você mesclou muitos oficiais experien-
tes com muitos jovens. Pode nos contar 
mais sobre essa decisão?
Elizabete Regina Vedovatto – Como mu-
danças são sempre necessárias para so-
breviver, também na associação de classe 
devemos pautar essas mudanças no senti-
do de trazer para o trabalho novas ideias, 
uma visão de uma geração que aprendeu 
de forma diferente e que enxerga o mundo 
de outra forma, sempre tendo em mente a 
história do passado. No caso do Registro 
Civil, é muito importante ter isso em men-
te, porque nossos colegas que nos antece-
deram fizeram um trabalho árduo para que 
hoje nós trilhemos um caminho com mais 
facilidade, e agradecemos imensamente 
nossos colegas que fizeram o alicerce para 
que agora a continuidade do trabalho seja 
apenas adaptada às exigências atuais.

Revista do Irpen/PR – Qual foi a impor-
tância dos ex-presidentes do Irpen/PR 
na sua vida e carreira?
Elizabete Regina Vedovatto – Todos, cada 
um com seu perfil me ensinaram muito do 
que eu sei hoje. Sou grata e leal aos ensina-
mentos de meus colegas que me antecede-
ram na administração do Irpen. foi um cres-
cimento de vida e de carreira, quero nesta 
oportunidade externar meu muito obrigado 
pela oportunidade que me foi dada nesses 
anos de trabalho em conjunto e quero pe-
dir que continuem sempre conosco porque 
nosso trabalho é contínuo.

“o Registro Civil está sempre 
em desafio. Em face de ser 
a especialidade que trata 
diretamente da vida do 

cidadão, é a que mais sofre 
modificações e a que mais 
atende gratuidades, o que 

torna o trabalho mais dinâmico 
do ponto de vista de estar 
sempre se reinventando.”

“Nosso maior desafio é colocar 
os ofícios da Cidadania para 
bem atender a população, 

nossa meta é ser o braço direito 
do Estado, intermediando a 
prestação de um excelente 

serviço a um custo reduzido”



28

a Corregedoria Nacional de justiça, por 
meio da Recomendação nº 36, de 30 de 
maio de 2019, decidiu vedar aos Tribunais 
de justiça dos estados e do distrito federal 
de regulamentarem a averbação de divór-
cio por declaração unilateral emanada de 
um dos cônjuges, o chamado divórcio im-
positivo.

o CORREGEDOR NACIONAL DA JUS-
TIÇA, usando de suas atribuições constitu-
cionais, legais e regimentais,

CONSIDERANDO o poder de fiscalização 
e de normatização do Poder judiciário dos 
atos praticados por seus órgãos (art. 103-
b, § 4º, I, II e III, da Constituição federal 
de 1988);

CONSIDERANDO a competência do Po-
der judiciário de fiscalizar os serviços extra-
judiciais (arts. 103-b, § 4º, I e III, e 236, § 
1º, da Constituição federal);

CONSIDERANDO a competência da Cor-
regedoria Nacional de justiça de expedir 
provimentos e outros atos normativos des-
tinados ao aperfeiçoamento das atividades 
dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do 
Regimento Interno do Conselho Nacional 
de justiça);

CONSIDERANDO a obrigação dos ser-
viços extrajudiciais de cumprir as normas 
técnicas estabelecidas pelo Poder judiciário 
(arts. 37 e 38 da lei n. 8.935, de 18 de 
novembro de 1994);

CONSIDERANDO a necessidade de pro-
porcionar a melhor prestação de serviço e 
corrigir as distorções;

CONSIDERANDO que compete privativa-
mente à união, na forma do art. 22, inciso 
I, da Constituição federal, legislar sobre 
direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho;

CONSIDERANDO que a lei n. 13.105, de 
16 de março de 2015, estabelece no capí-
tulo XV, seção IV, o procedimento do divór-
cio e da separação consensuais (art. 731 a 
734 do CPC);

CONSIDERANDO que, na forma do art. 
733 do Código de Processo Civil, o divór-
cio consensual, a separação consensual e 
a extinção consensual de união estável po-
derão ser realizados, preenchidos os requi-
sitos legais, por escritura pública, subscrita 
obrigatoriamente por ambos os cônjuges 
devidamente assistidos por advogado ou 
defensor público.

CONSIDERANDO que as hipóteses de 
divórcio extrajudicial são apenas as descri-
tas na lei, não havendo possibilidade de se 
criar outras modalidades sem amparo legal;

CONSIDERANDO a regra do art. 100 da 
lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973;

CONSIDERANDO que algumas Corre-
gedorias estaduais passaram a editar atos 
normativos regulamentando o procedi-
mento de averbação, nos serviços de regis-
tro civil de pessoas naturais de divórcio por 

declaração unilateral emanada de um dos 
cônjuges;

CONSIDERANDO o que consta do 
Pedido de Providencias nº 0003491-
78.2019.2.00.0000,

RESOLVE:

Art. 1º Recomendar aos Tribunais de jus-
tiça dos Estados e do distrito federal que:

I – se abstenham de editar atos regulamen-
tando a averbação de divórcio extrajudicial 
por declaração unilateral emanada de um 
dos cônjuges (divórcio impositivo), salvo 
nas hipóteses de divórcio consensual, se-
paração consensual e extinção de união 
estável, previstas no art. 733 do Código de 
Processo Civil;

II – havendo a edição de atos em sentido 
contrário ao disposto no inciso anterior, 
providenciem a sua imediata revogação.

Art. 2º Esta recomendação entrará em vi-
gor na data de sua publicação.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

juRídICo

Corregedoria Nacional veda aos 
Tribunais de Justiça regulamentarem 
a averbação de divórcio impositivo
a dECISão foI ToRNada PúblICa PoR 
MEIo da RECoMENdação Nº 36/2019
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Estabelecimento regras mínimas para ga-
rantir a segurança tecnológica do serviço 
extrajudicial do brasil

Comunicado Cg nº 537/2019 processo nº 
2018/129740 - São Paulo - Corregedoria 
geral da justiça do Estado de São Paulo. a 
Corregedoria geral da justiça divulga para 
ciência aos senhores responsáveis pelas de-
legações dos serviços extrajudiciais de no-
tas e de registro do Estado de São Paulo, 
decisão proferida no Pedido de Providên-
cias - CNj nº 0011283-20.2018.2.00.0000, 
com o objetivo de estabelecer regras míni-
mas para garantir a segurança tecnológica 
do serviço extrajudicial do brasil - Provi-
mento 74, de 31 de julho de 2018

Cuida-se de pedido de providências instau-
rado pela Corregedoria Nacional de justiça 
com o objetivo de estabelecer regras míni-
mas para garantir a segurança tecnológica 
do serviço extrajudicial do brasil – Provi-
mento 74, de 31 de julho de 2018.

DECISÃO

Cuida-se de pedido de providências instau-
rado pela CoRREgEdoRIa NaCIoNal dE 
juSTIça com o objetivo de estabelecer re-
gras mínimas para garantir a segurança tec-
nológica do serviço extrajudicial do brasil 
– Provimento 74, de 31 de julho de 2018.

o art. 8º do Provimento n. 74/2018 criou 
o Comitê de gestão da Tecnologia da In-
formação dos Serviços Extrajudiciais – Co-
gETISE.

No dia 6/2/2019, às 15h, foi realizada a 
primeira reunião do CogETISE, em que 
compareceram os representantes da Corre-
gedoria Nacional de justiça, das Correge-
dorias de justiça dos Estados/df, da ano-
reg/bR, do CNb/Cf, da arpen/bR, do IRIb/
bR, do IEPTb/bR e do IRTdPj/bR.

Identificou-se que a dificuldade de implan-
tação integral do Provimento 74/2018 re-

fere-se, exclusivamente, às serventias defi-
citárias integrantes da Classe 1 (serventias 
que arrecadam até R$ 100.000,00 – cem 
mil reais, por semestre, cerca de 30,1% do 
total das serventias existentes no País), ten-
do sido estabelecido que, quanto às classes 
2 e 3, o provimento deveria ser cumprido 
imediatamente.

ainda, deliberou-se pela formação de uma 
Comissão para apresentar soluções para 
implementação do Provimento 74/2018, 
exclusivamente, à Classe  1, especialmente 
às serventias deficitárias.

No Id. 3586273, a anoreg apresentou 
proposta de cumprimento do Provimento 
nº 74, em relação às serventias da Classe 
1, que demandará o conhecimento, pelas 
corregedorias locais, da real dificuldade de 
implantação pelas serventias deficitárias.

é, no essencial, o relatório.

CONSIDERANDO que o Provimento nº 
74 encontra-se em plena vigência, tendo 
decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da 
suspensão, concedido no Id. 3517700 do 
PP nº 6206-30.2018, determino a cada 

Corregedoria de justiça dos Estados e do 
distrito federal que fiscalize o cumprimen-
to das exigências estabelecidas nas classes 
2 e 3 do Provimento nº 74, instaurando as 
medidas administrativas que entender ne-
cessárias para fiel observância dos termos 
estabelecidos.

Tendo em vista que a proposta da anoreg 
impõe a identificação dos reais motivos que 
poderão levar à impossibilidade de cum-
primento pelas serventias deficitárias dos 
termos do Provimento nº 74, determino 
às Corregedorias dos Estados e do distrito 
federal que fiscalizem o cumprimento dos 
requisitos estabelecidos pelos cartórios in-
tegrantes da classe 1 e, quanto às serven-
tias deficitárias, em caso de impossibilidade 
absoluta de cumprimento, comuniquem o 
motivo a esta Corregedoria Nacional.

à secretaria processual para dar ciência a 
todas as Corregedorias estaduais e do dis-
trito federal da presente decisão.

brasília, data registrada no sistema.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

juRídICo

Comunicado 537 da Corregedoria Nacional 
de Justiça define aplicação do Provimento 
nº 74 para cartórios deficitários
CoMISSão dEVERá aPRESENTaR 
SoluçõES PaRa IMPlEMENTação
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juRídICo

30

após Pedido de Providência da associação 
dos Notários e Registradores do Paraná 
(anoreg/PR), a Corregedoria-geral da justiça 
do Estado do Paraná (Cgj/PR) autorizou o 
uso do termo cartório pelos ofícios extraju-
diciais. a decisão, de forma cautelar, permite 
a utilização da expressão nas fachadas e pla-
cas dos tabelionatos e registros. Entretanto, 
o termo deve constar em menor destaque. 
a permissão está concedida até votação 
do Projeto de lei 478/2018, na assembleia 
legislativa do Paraná (alep), que discorre 
sobre o tema: “defesa do termo cartório”.

a anoreg/PR entende que a população 
em geral associa o termo cartório aos ser-
viços notariais e de registro. Por isso, de-
fende que a retirada da expressão das fa-
chadas e placas de identificação dos ofícios 
extrajudiciais tem confundido os usuários.

Despacho nº 3994096 - GC 
SEI!TJPR Nº 0029757-02.2019.8.16.6000 
SEI!DOC Nº 3994096 
SEI 0029757-02.2019.8.16.6000 

1) Trata-se de Pedido de Providência for-
mulado pela associação dos Notários e Re-
gistradores do Estado do Paraná (anoreg/
PR), através do ofício 015/2019 em que – 
considerando que: a) “a população em ge-
ral associa o termo “cartório” aos serviços 
notariais e de registro. E que, tendo sido 
retirado das fachadas e placas de identifica-
ção o referido termo, de acordo com o pre-
visto no art. 53 do Código de Normas do 
Paraná”; b) “os usuários frequentemente 
têm, se confundido, achando que o serviço 
notarial e/ou registral se mudou, ou mes-
mo não localizando os serviços, causando 
desconforto e infortúnio aos usuários”; c) 
“o próprio Conselho Nacional de justiça 
refere-se aos serviços notariais e de regis-
tro como “cartórios”” – solicita a alteração 
do art. 563 do Código de Normas do foro 
Extrajudicial do Estado do Paraná, autori-
zando a inclusão do termo “cartório”, em 
menor destaque a identificação prevista no 
§ 1º do referido dispositivo (Id 3885697). 

2) Em 31/05/2016 o Conselho Nacional 
de justiça, em julgamento da consulta 
0004185-86.2015.2.00.0000 formulada 
pela Corregedoria-geral da justiça de Ser-

gipe acerca da utilização do termo “car-
tório”, recomendou que os Tribunais de 
justiça dos Estados e do distrito federal ini-
ciassem a elaboração de proposta de proje-
to de lei para regulamentar a utilização dos 
termos “cartório” e “cartório extrajudicial”, 
estando essa deliberação assim ementada: 
“PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO CARTORIAL “ON-LINE”. UTILIZA-
ÇÃO INDEVIDA DOS TERMOS “CARTÓRIO” E 
“CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL”. NECESSIDADE 
DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE. 1. 
Constatação de que os serviços notariais 
e de registro não possuem relação com 
as franquias prestadoras de serviços car-
toriais “on-line”. 2. Os “cartórios on-line” 
funcionam como espécie de despachante, 
recebendo os pedidos das pessoas interes-
sadas e formalizando o requerimento jun-
to aos serviços notariais e de registro que 
prestam o serviço pretendido. 3. A utiliza-
ção do termo “cartório”, indistintamente, 

por qualquer pessoa jurídica, pode gerar 
uma certa confusão, pois o usuário pode 
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html 2/4 estar diante de um serviço públi-
co delegado pelo Poder Judiciário. 4. Reco-
mendação para que os Tribunais de Justiça 
dos Estados e do Distrito Federal, iniciem 
a elaboração de proposta de projeto de lei 
para regulamentar a utilização dos termos 
“cartório” e “cartório extrajudicial”. 5. Pe-
dido julgado improcedente” (CNJ, Consulta 
0004185-86.2015.2.00.0000, Rel. Gustavo 
Tadeu Alkmim, 14ª Sessão Virtual, julgada 
em 31/05/2016). 

3) Em 15/02/2016 o deputado Wilmar 
Reichembach apresentou Projeto de lei 
026/2016 na assembleia legislativa do Es-
tado do Paraná. após receber duas Emen-
das de Plenário, foi aprovado, sancionado, 

TJ/PR autoriza uso do termo 
cartório pelos ofícios extrajudiciais
dECISão CauTElaR PERMITE a uTIlIzação da EXPRESSão, 
EM MENoR dESTaQuE, NaS faCHadaS E PlaCaS
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e convertido na lei 18.994 de 19/04/2017, 
com a seguinte redação: 
“A Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná decretou e eu sanciono a seguinte 
lei: Art. 1º Proíbe a utilização dos termos 
“cartório” ou “cartório extrajudicial” por 
pessoas físicas e jurídicas de direito pri-
vado: I - em sua razão social, marca ou 
nome fantasia; II - para o fim de descrever 
seus serviços, materiais de divulgação ou 
de publicidade, em meios físicos ou eletrô-
nicos e digitais, de som ou imagem. Art. 
2º A inobservância ao disposto nesta Lei 
sujeitará o infrator às seguintes sanções: 
I - advertência por escrito, dirigida direta-
mente à pessoa física ou ao representante 
legal da pessoa jurídica infratora, partindo 
da autoridade competente; II - multa no 
valor de 22 UPF/PR (vinte e duas Unida-
des Padrão Fiscal do Paraná) por infração, 
sendo cobrada em dobro em caso de rein-
cidência. Parágrafo único. Os valores ar-
recadados com as multas descritas serão 
revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do 
Consumidor - Fecon, instituído pela Lei nº 
14.975, de 28 de dezembro de 2005. Art. 
3º A fiscalização quanto ao cumprimento 
do disposto nesta Lei ficará a cargo do 
Departamento Estadual de Proteção e De-
fesa ao Consumidor - Procon/PR, vinculado 
à Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos. Art. 4º Concede às pessoas refe-
ridas no caput do art. 1º desta Lei o prazo 
de noventa dias para que possam melhor 
se adaptar aos seus termos e determina-
ções, contado de sua publicação no órgão 
oficial. Art. 5º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. Palácio do Gover-
no, em 19 de abril de 2017”. 

4) Em 10/11/2017 entrou em vigor o Pro-
vimento 269/2017 desta Corregedoria 
da justiça, conferindo ao art. 53, cabeça, 
do Código de Normas do foro Extrajudi-
cial deste Tribunal, a seguinte redação: 
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“Os Serviços deverão possuir placas de 
identificação, sem a expressão “cartório”, 
assim como acesso diferenciado para 
pessoas com restrições de locomoção, 
nos termos da Lei 10.098/2000”.

5) aludido dispositivo que se pleiteia alte-
rar para fins de autorizar o uso do termo 
“cartório” nas placas de identificação das 
serventias. 

6) o tema em questão está sendo objeto 
do Projeto de lei 478/2018, de autoria do 
mesmo deputado Wilmar Reichembach, 
que pretende acrescentar o parágrafo úni-
co ao art. 1º, com a seguinte redação: 
“Excetua-se da proibição prevista neste 
artigo a utilização dos termos “cartório” 
ou “cartório extrajudicial” pelos serviços 
notariais e registrais que sejam exercidos 
em caráter privado, por delegação do Po-
der Público, em consonância com o art. 
26 da Constituição da República de 1988 
e com o art. 242 da Constituição do Es-
tado do Paraná”. Em sua justificativa o 
parlamentar ressalta o seguinte: “O pre-
sente projeto de lei visa retificar situação 
gerada com a entrada em vigor da Lei 
nº 18.994/17 que, originariamente, ser-
viria para coibir a utilização das expres-
sões ‘cartório’ e ‘cartório extrajudicial’ 
por pessoas físicas e empresas provadas 
sem qualquer delegação do Poder Públi-
co, em contrariedade àqueles cartorários 
que receberam a autorização legal para 
atuar como verdadeiros delegados de 
serviços notariais e registrais, decorrentes 
do Poder Judiciário. A Lei nº 18.994/17 
criou, ao arrepio do pretendido pelo seu 
autor, proibição que incluiu os próprios 
cartorários autorizados pelo Poder Públi-
co a funcionar de utilizarem as expres-
sões próprias do serviço que prestam. 
Tanto que o Código de Normas do Foro 
Extrajudicial, em artigo explícito, definiu 
que os serviços não poderiam incluir a 
expressão ‘cartórios’ em suas placas de 
identificação. Tal linha de entendimento, 
adotado pelo Tribunal de Justiça após a 
publicação da lei em comento, não pode 
ser mantida, sendo, portanto, necessária 
a presente alteração, definindo-se, de for-
ma muito específica, quais são as pessoas 
que podem se utilizar das expressões em 
destaque para a identificação dos servi-
ços que prestam. (...). 
Por fim, salienta-se que apenas esses 
agentes delegados do Poder Público, 
dotados de fé pública, devem ser au-

torizados a utilizar os termos ‘cartório’ 
e ‘cartório extrajudicial’ aos respecti-
vos serviços notariais e de registro que 
prestam, devendo-se manter a proibi-
ção aos conhecidos intermediários de 
serviços, ou despachantes de serviços”. 

7) diante do exposto, considerando (a) 
que o Projeto de lei 478/2018 já recebeu 
parecer favorável pela Comissão de Cons-
tituição e justiça da assembleia legislativa 
do Estado do Paraná, (b) que a própria lei 
federal 8.935/1994, responsável por regu-
lamentar o art. 236 da Constituição fede-
ral, dispondo sobre serviços notariais e de 
registro, em sua ementa se auto intitula 
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4/4 dos Cartórios”, (c) que a lei federal 
6.015/1973, que dispõe sobre registros pú-
blicos, também utiliza o termo “cartório”, 
(d) que o próprio site do Conselho Nacio-
nal de justiça se vale do vocábulo, (d) que 
o Supremo Tribunal federal e o Superior 
Tribunal de justiça igualmente fazem uso 
do termo, a exemplo, respectivamente, 
do acórdão da adI 1450/SP, julgada em 
19/12/2018, e da Súmula 239, DEFIRO 
PARCIALMENTE o pedido da aNoRE-
g-PR, de forma cautelar e precária, até 
que seja votado o referido projeto de lei, 
para que os Registradores e Notários que 
tiverem interesse se utilizem da expressão 
“Cartório”, em menor destaque, nas facha-
das e placas de identificação dos respecti-
vos Serviços delegados. 

8) Encaminhe-se cópia desta deliberação a 
requerente. 

9) dê-se ciência aos assessores Correicio-
nais e aos juízes auxiliares da Cgj. 

10) aguarde-se por seis (6) meses a trami-
tação do referido Projeto de lei. 

11) fluído esse lapso temporal retornem-me. 

Curitiba 27 maio 2019. 

Des. Luiz Cezar Nicolau, 
corregedor da Justiça
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