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RECURSOS NECEssARiOS 

Para que seja possivel informar ao FUNARPEN os casamentos coletivos do 

programa "Parana em Ac;ao" realizados por sua serventia, serao necessarios os 

seguintes recursos: 

-/ 01 computador com acesso a Internet; 

-/ Internet Explorer 5.5 ou superior instalado; 

1.OPERACAO 00 SISTEMA 

1.1 Acesso a area restrita do site do FUNARPEN (processo ia utilizado para a 

compra de SelosJ 

Acesse 0 site do FUNARPEN atraves do endereco www.funarpen.com.br/php

bin/login.php. Apes abrir a paqina, digite 0 e-mail e a senha, utilizados para acessar 

a area restrita do site, e clique sobre 0 botao Acessar. 

~ http://www.unarpen.com.br/- Microsoft Internet Explorer
 

Arquivo Edlt"r Exlbir F"vorltos Ferrl!lTlent"s Ajud"
 

I:c<d~re~o i~ http://www.fun..rpen.com.br! 

senha:r ._.
 

I AC8ssar I
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1.2 Como proceder caso esque~a a senha de acesso a area restrita do 

FUNARPEN 

Sem a senha de acesso nao e possivel utilizar 0 sistema. Caso voce esqueca 

sua senha, clique no item "Esqueci minha Senha!", apresentado na paqina de 

sollcitacao de senha. 

Na tela seguinte, digite 0 e-mail com 0 qual esta cadastrado no FUNARPEN e 

clique no botao OK. Por medida de sequranca, uma nova senha sera gerada e 

encaminhada para 0 seu e-mail cadastrado no FUNARPEN. 

1 http: .funarpen.com.brl Microsoft Internet fxplorer 

ArqUvo Edltar Exlblr Fev<ri:o. Ferramert.. Ajude 

o· /' 

Endere,o [.1:1 http://www.funarpen.com.br/ 

I·'l·XAnPI·~X 
Fundo de Apolo 00 Reglstro civil de Pessoos Noturois 

Para Tece!:lersua senha, voell dev!il digitar 0 s"mail com 0 qual voell 
se cadastroue depois clicar amOK. 

E-mail: 

1.3 Como proceder para adquirir a senha de acesso ao Sistema 

Caso voce ainda nao possua acesso ao ambiente restrito do site do 

FUNARPEN, voce podera cadastrar-se eletronicamente via sistema ou podera 

encaminhar fisicamente os seus dados cadastrais. 
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1.3.1 Preenchimento ELETRONICO dos dados do cartorio 

Em 0P980 disponivel na tela principal do site do FUNARPEN, denominada 

"Formulario de Ficha Cadastral", voce podera realizar 0 cadastramento de sua 

serventia atraves do preenchimento dos dados solicitados. 

Ao concluir esse processo, encarninhe ao FUNARPEN copia de seu RG, 

juntamente com os dados de seu cartorio para aprovacao e liberacao de senha para 

acesso ao ambiente restrito do site. 

1.3.2 Preenchimento MANUAL dos dados do cartorio 

Favor preencher a ficha de cadastro constante no ANEXO I (apresentado nas 

paqlnas 11 e 12 deste documento) e encaminhar a mesma preenchida ao 

FUNARPEN, anexando copia de seu RG. do Decreto de nomeaC80 I Termo de Posse 

e/ou Apostila. 

2.INFORMAR CASAMENTO DOpARANA EMACAO 

Objetivando ressarcir mais rapidamente os cartorios, de modo a evitar-se erros 

de diqitacoes, 0 FUNARPEN disponibilizou um metodo eletr6nico para recepcao dos 

atos praticados pelos mesmos, chamada de Planilha Eletr6nica 

Para adequar-se a esse processo, as empresas prestadoras de servicos 

internos aos cartorios ja foram acionadas e informadas dos procedimentos 

necessaries para ajustes em seus sistemas. Entre em contato com a sua empresa 

para certificar-se que 0 seu sistema ja esteja atualizado. 

Caso voce possua um sistema proprio, ou seja, desenvolvido por voce, entre 

em contato com 0 FUNARPEN para maiores esclarecimentos. 
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Esse manual foi dividido em duas partes, sendo uma exclusivamente aos 

cart6rios que ja possuem inteqracao de dados em modo eletronico (Planilha 

Eletronlca), e outro t6pico exclusivo aos cart6rios que realizam 0 encaminhamento 

dos atos via planilha flsica assinada pelo juiz Corregedor (rnetodo antigo). 

2.1 Somente para Cartorios que JA ESTAo INTEGRADOS no mode/o de 
encaminhamento e/etronico dos dados (Planilha Eletronica) ao FUNARPEN 

Ao informar eletronicamente ao FUNARPEN os atos de casamentos praticados 

por sua serventia, e que ja estao sendo encaminhados via Planilha Eletronica, de 

modo que automaticamente ja possuimos 0 arquivo de indices, 0 FUNARPEN tera 

condicoes de localizar os casamentos praticados em seu Servlco Registral. 

Com isso, nao sera necessario 0 preenchimento adicional de dados referentes 

aos casamentos coletivos realizados no Programa " Parana em Acao". 

Porern, sera necessario 0 encaminhamento das c6pias dos assentos dos 

casamentos. juntamente com a c6pia da Portaria assinada pelo Juiz Corregedor de 

sua Comarca . autorizando a realizacao dos atos do Programa "Parana em Acao". 

• IMPORTANTE: 

- Os casamentos obrigatoriamente deverao estar entre as datas 

informadas na Portaria assinada pelo Juiz. 

- 0 ressarcimento dos atos ao seu cart6rio estara sujeita a conferencia 

internet pela equipe do FUNARPEN 
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2.2 Somente para cartorios que ainda NAo ESTAo INTEGRADOS no modelo de 
encaminhamento eletronico dos dados (Planilha Eletronica) ao FUNARPEN 

Ao acessar a area restrita do FUNARPEN, voce tera acesso a recursos 

exclusivos a sua serventia. Para informar os casamentos do Programa II Parana em 

Acao", clique sobre 0 link Parana em Ac;io - Cadastramento de Atos, disposto sob 

o menu Atividades Operacionais. 

Alern desta atividade, voce podera realizar outras operacoes, conforme 

imagem a seguir: 

Usu6rlO: 
Oflcio Demonstra!;ao 

CONSULTA Of OI'klOS 

Tlpo clo 011001: Todos " "," i ~..qul$. por: 0 CI<I.<I. OOflclo 0 Contata 

.n"il Pesquisar IP.af...... ~t. ~$quI$..., : 

ATIVIDADE8 OPERACIONAIS 
- - Sollcitacoes de salas:=	 - aPagarnentos realizar~ - Pedid.:.s com pagament>::.s realizado:s: 

- Pedid,)s cancel.ados 
- Atuali:!:ac.ao c.:ldastral do aflelo 
- Planilha Eletrorllca - R,ealizar a lrnporta..-ao de Argul'Jo ContE-ndo os Ato;;: Pratlcados pelo Cartorio 
- Planilha EletronlCCI - Repass.;! de Ato:; a Serern Realizados - Atos: Praticados: pelo Cartorio 

ALERTA - PEDIDOS DE SELOS 
- Confjqur.;.c~o de Alertas: - Pe didc s de Selo s 
- Rel.at6rj9 de po"ia de "Y'59s 

c-·-Parara em Ao;.ao - Cadastro de Atos- :• "-------- - ~ 

2.2.1 Preenchendo os dados para 0 cadastro 

Ao acessar a tela inicial para preenchimento dos Casamentos do Parana em 

A~ao, e apresentado um breve resumo contendo os dados de seu cart6rio, sendo 

disponibilizado opcao para que seja iniciada a lnformacao dos atos: 

•	 Tipo de Ato: permite que seja informado se 0 ate em questao refere

se a um Casamento Civil, Casamento Religioso ou Conversao 
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•	 Livro: numero do livro de registro do casamento em questao 

•	 Folha: numero da folha de registro do casamento em questao 

•	 Assento: numero do assento de registro do casamento em questao 

•	 Data do Assento: data do respectivo assento registrado no cart6rio 

•	 Data do Casamento: dia, mes e ana que ocorreu 0 casamento 

•	 Nubente Vario: nome anterior do noivo 

•	 Nubente Feminino: novo nome da noiva (caso altere) 

•	 Nome de Casado (nubente vario): novo nome da noiva (caso 

altere) 

•	 Nome de Casado (nubente feminino): novo nome da noiva (caso 

altere) 

•	 Regime de Bens: Tipo de Regime de Bens 

•	 Numero do 8elo: nurnero do respectivo selo afixado no documento 

que se deseja consultar; 

DADOS DO ortcro 
Offdo: oficio Demonstrac.llo 

Ofidal Titular: Sr. FUNARPEN 

Localidade: CURITBA 

Nao eS'lueyil de encaminhar ao FUNARPEN as copies dos assentos dos ce sernentos, junt amente cum d 

copta da Portaria assinada pelo Juiz Corregedor de sua Comarca, autorizando a re allz aceo 
dos Atas do Prograrna "Parana ern At;8o". 

DADOS DOATO 

•	 
Tlpo de Ato: Casamento Civil 

L1vro: B-1234 

Folha: 12 

Assento: :0223 

Data do Assento: :01/01/2009 (ex: 20/11/2008) 

Data do Casamento: :05/0l/2009 (ex: 20/11/2(08) 

Nubente Var(lo: :PEDRO PAULO DE SOUZA 

Nubente Feminlno: :JOAQUlNAPEDROSA DEALBUQUERQUE 

Nome de Casado (Nubente Varao): iPEDRO PAULO DE SOUZA 

Nome de Casado (Nubente Feminlno): iJOAQUlNAPEDROSA DEALBUQUERQUEDE SOUZA 

Regime de Bens: cornunhao Parcial de Bens 

Nlimero do 5elo: 1AAAO0001 

Ao preencher todos OS dados referentes ao casamento em questao, deve ser 

selecionada opcao "Incluir Ato", disposta na parte inferior da tela. 
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Com isso, os dados digitados em tela serao armazenados no sistema e 

disponiveis para que sejam visualizados, alterados ou excluidos, conforme 

apresentado abaixo (antes da confirmacio dos atos) 

IMAGEM DESCRICAO 

~ Possibilita 0 detalhamento do ate 

.?' Permite que 0 Ato seja alterado 

• Exclui do sistema 0 ate informado 

Os dados incluidos serao apresentados conforme imagem a sequir 

DADOS DO ATO 

Tlpo de Ato: Casamento Civil 

L1vro: B-! 

Folha: , 

Assento: 

Data do Assento: (ex' ::'0/11/20(0) 

Data do CasamentAl: (e x: 20/11/::0(18) 

Nubente Varllo:
 

Nubente Femlnlno:
 

Nome de Casado (Nubente Varllo):
 

Nome de Casado (Nubente Femlnlno):
 

Regime de Bens: Comunh~o Parcial de Bens 

Numero do Selo: , 

Incluir Ato I [Yoltar ] 

ATOS DE CASAMENTO CIVIL.Ii'4'.wdlib.-iiiiU". '··.1;1,4,';, "lIIlg4,1I.1I ·'M'·"4.M6a'._.""N 
B-234 012 0232 10/01/2009 AAAA0001 

!\,lao esquec;n de encerntnher eo FUNARPEN as copie s do'S es s entc s do'S ce semento s, juntamente corn CI
 
copie cia Portaria assinada palo Juiz Corregedor de sua Camarco,. euturizendo a realiza~ao
 

dos Atos do Programa "Parana em A~aon.
 

OBS: xornante selecione d 0PI;:CiO "Proce s sor Atos" se touos os cesernent os id e st ejern rereciunedos ecime 

1-- Processar Atos 1 rcanceiar] 

Voce podera realizar 0 cadastramento dos atos gradativamente em dias 

alternados. Todos os dados armazenados e apresentados na planilha serao salvos e 

acumulativos. 
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Ao concluir 0 procedimento de cadastramento de todos os atos de casamento 

relativos ao Programa "Parana em Ayao", selecione a opcao "Confirma~io dos 

Atos" disposto no canto inferior da paqina. 

Nesse momenta os atos serao contabilizados e estarao aptos a serem 

conferidos e analisados pela equipe interna do FUNARPEN. 

Ao concluir 0 processo de contabtllzacao dos atos por parte do FUNARPEN, 

sera emitido um nurnero de protocolo comprobat6rio do envio dos dados, sendo 0 

mesmo exclusivo a voce. 

Anexo ao protocolo, voce devera encaminhar ao FUNAREPN as c6pias dos 

assentos de casamentos, juntamente com a c6pia da Portaria assinada pelo Juiz 

Corregedor autorizando a realizacao do Programa II Parana em Acao". 

Para concluir 0 processo, clique no botao voltar disposto no canto inferior da 

tela. 

IMPORTANTE: 

• - Os casamentos obrigatoriamente deverio estar entre as datas 

informadas na Portaria assinada pelo Juiz. 

- 0 ressarcimento dos atos ao seu cart6rio estara sujeita a conferencla 

interna pela equipe do FUNARPEN 

Av. Marechal Deodoro, 252, 2°. Andar, conj. 201/202 CEP: 80010-010, Centro - Curitiba, PR Fone (41) 3222-0199 Pagina
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ANEXO I - PARA PREENCHIMENTO POR TOOO5 OSOFICIOS, INCLUSIVE OSQUE 
A1NDA NAO POSSUEM ACESSO AO AMBiENTE RESTRITO DO FUNARPEN 

DADOS CADASTRAIS DO OFICIO 

Nome do Oficio: _ 

Natureza: 
( ) Tabelionato de Protestos ( ) Distribuidor 
( ) Reaistro Civil ( ) Reqistro de Im6veis 
( ) Tabelionato de Notas ( ) Titulos e Documentos 

Entrincia: _ 

Endere(:o: _ 

CEP: _ CNPJ: _ 

Telefone: _ FAX: _ 

Distrital Municipio: _ 

Distrital nio Municipio: _ 

Sede da Comarca: 

DADOS DO TITULAR E/OU DESIGNADO - COPIA DO DECRETO DE NOMEAC;AO/ DO 
TERMO DE POSSE e/ou APOSTILA 

Nome: _ 

Cargo: _ Dt. Nasc: _ 

CPF.: _ RG: _ 

Tel. Contato: _ e-mail: _ 

Decreto/Portaria: _ Dt. Nomea(:io: _ 

DADOS BANCARIOS - SOMENTE PARA REGISTRADOR CIVIL - PESSOA FISICA 

( ) Titular ( ) Autorizado 

Nome: _ CPF: _ 

Cidade: _ Banco: _ 

Agincia: _ Conta Corrente: _ 

Assinatura do Titular: 

Av. Marechal Deodoro. 252, 2°. Andar, conj. 201/202 CEP: 80010-010, Centro - Curitiba, PR Fone (41) 3222-0199 Pagina
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FUNCIONARIO RESPONSAVEL AUTORIZADO PELO TITULAR PARA FAZER PEDIDOS 
DE SELOS, RECEBER PEDIDOS E AUTORIZAR DEBITOS 

DADOS DO FUNCIONARIO 

Nome: 

Opc;ao disponlvel: 
( ) Autorizado a comprar Selo 
( ) Autorizado a receber Selo 
( ) Autorizado a comprar e receber Selo 

_ 

Cargo: 

CPF.: 

_ 

_ RG: _ 

Tel. Contato: _ e-mail: _ 

DADOS DO FUNCIONARIO 

Opc;ao disponlvel: 
( ) Autorizado a comprar Selo 
( ) Autorizado a receber Selo 
( ) Autorizado a comprar e receber Selo 

Nome: _ 

Cargo: _ 

CPF.: _ RG: _ 

Tel. Contato: _ e-mail: _ 

DADOS DO FUNCIONARIO 

Opc;ao disponlvel: 
( ) Autorizado a comprar Selo 
( ) Autorizado a receber Selo 
( ) Autorizado a comprar e receber Selo 

Nome: _ 

Cargo: _ 

CPF.: _ RG: _ 

Tel. Contato: _ e-mail: _ 

Av. Marechal Deodoro, 252, 2°. Andar, conj. 201/202 CEP: 80010-010, Centro - Curitiba, PR Fone (41) 3222-0199 Pagina
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marlc - funarpen 

De: "Marcio Nigro" <marcio@netnigro.com.br>
 
Para: "'Mario Martinelli - FUNARPEN'" <mario@funarpen.com.br>
 
Cc: '"robertj''' <robertj@uol.com.br>; <breno@netnigro.com.br>; "'ARION'"
 

<arionjunior@terra.com.br> 
Enviada em: sexta-feira, 6 de marco de 2009 08:55 
Anexar: Manual Utilizacao Parana em Acao 02_03.doc; Apresentacao FUNARPEN 06_03.ppt 
Assunto: Apresentacao ao Juiz / Programa Parana em A~o 

Ola Dr. Mario, 

Conforme combinado segue, para aprectacao, anexo documento em Power Point contendo 
suqestao de epresentacao a ser ministrada hoje a tarde. 

Realizei a revisso de alguns topicos, lnclusao dos modules e servlcos oferecidos pelo 
FUI\lARPEN. Assinalei em vermelho alguns toptcos que considero importantes serem reforc;ados 
hoje a tarde. Como tive pouco tempo habtl para elabcracao desse documento, incluf na 
apresentacao somente as ldelas centrais, aliadas a apresentacao da semana passada. 

e	 0 Breno estara realizando levantamento de dados dos atos praticados nos anos de 2002 ate 
2008, sendo que lnclulra a partir do slide 43 e encamlnhara ao senhor posteriormente. 

Adicionalmente, encaminho tarnbern documento do Word contendo 0 Manual de utilizac;ao do 
Programa "Parana em Ac;ao". 

Qualquer duvlda estarei a dtsposlcao. 

Abracos,
 

Marcio Nigro
 



TABELA XII 

ATOS DOS OFICIAIS DO REGISTRO CIVIL 

VRC R$ CPC 

I. Averbacoes: 
a) de sentence de nulidade ou anulal,;ao de casamento, 
separacao judicial, ou dlvorclo: ato de restabelecimento 
de socledade conjugal, de escritura de adol,;aoou atos 
que a dissolvam........................................................ 
b) de alteracao de nome e retlflcacao de assento .......... 

120,00 
120,00 

12,60 
12,60 

0,00 
0,00 

~I. Certiddes de Nascimento, Casamento ou oblto: 
a) em breve relatorlo ............................................... 175,00 18,37 0,00 
b) verba ad verba - primeira folha ............................. 65,00 6,82 0,00 

por folha que exceder.......................................... 
c) havendo necessidade de busca, por 10 (dez) anos 

15,00 1,57 0,00 

ou fral,;ao............................................................. 10,00 1,05 0,00 

III. Habilital,;ao para casamento..................................... 
a) Justifical,;ao para dlspensa de editais de proclamas, 

1.500,00 157,50 Vide nota 4 

suprlmento de idade e de consentimento ............... 
b) Casamento fora do Cart6rio, exclufda a despesa 

70,00 7,35 0,00 

com a conducao, a cargo do interessado................ 2.000,00 210,00 0,00 
c) Registro de editais recebidos de outro oflcio ........... 50,00 5,25 0,00 

NOTAS: 

1. Evedada CI cobranca aeumulada das alineas "a" e "e" deste item III. 

2. Evedada CI cobranca aeumulada do item III eom a letra "b" do mesmo item. 

VRC R$ CPC 

IV. Registro de Nascimento ou de obtto com a prlmeira 
certldao. 
a) independente de despacho Judicial. ....................... 
b) mediante despacho Judicial .................................. 

300,00 
350,00 

31,50 
36,75 

Vide nota 4 
Vide nota 4 

V. Retifical,;ao de assento a margem, mediante justifical,;ao, 
com ou sem prova. 70,00 7,35 0,00 

VI. tnscricao de casamento religioso. 200,00 21,00 0,00 

VII. Registro: de ernancipecao, ausencla, lnterdlcao, 
Inclusive everbacao 150,00 15,75 0,00 



~III. Inscril;ao de opl;ao e aquisil;ao de nacionalidade, 
adol;ao e legitimal;ao. 170,00 17,85 0,00 

NOTAS: 

1.	 Os atos que por deterrninacao legal forem isentos de custas nao sofrerao 
incidencta da aliquota a Carteira de Previdencia Complementar e as 
Associacdes, 

2.	 No item V nao havera custas quando 0 erro for do cartorario. 

3.	 Serao gratuitos todos os atos, inclusive as certid6es, para a pessoa que se 
declare pobre, nos termos do artigo 30, paraqrafo 10 da Lei n. O 6.015/73. 

4.	 0 recolhirnento do CPC das custas devidas pelos atos praticados e de 4%, 5% 
e 6% respectivamente, nas comarcas de entrancia inicial, lntermediaria e final 
(Lei n. o 10.546/93). 

OBS: 0 recolhimento do CPC ja esta incluido nas custas. 


