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Exoediente n° 4309421/2012

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicita aos magistrados que orientem os íitulares/respondentes dos Cartórios de

Registro Civil das Pessoas Naturais sobre a necessidade da correia inserção do número de

matrícula nas certidões de nascimento a serem emitidas, nos moldes dos Provimentos n°s 2 e

3 da Corregedoria Nacional de Justiça como proceder em caso de erro na confecção do

documento

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de todos os

titulares/respondentes dos serviços de registro civil das pessoas naturais sob suas disciplinas,

cópias do Despacho n° 4692/2012 e das peças de fs. 3/5, extraídas do expediente em epígrafe.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente.

ofcir!25/RC

DESTBEÁTRIZ figueiredo franco
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n° 150. 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(a)tjqo.ius.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n°: 4309421/2012

Nome : Conselho Nacional de Justiça

Assunto : Providência

DESPACHO N° /2012

Conforme decisão proferida no Pedido de Providências de n°

0003881.2011.2.00.0000 (fs. 3/5), expeça-se ofício circular dirigido aos magistrados

diretores de foro para que orientem os titulares/respondentes dos serviços de registro

civil das pessoas naturais sob suas disciplinas a respeito da necessidade da correta

inserção do número de matrícula nas certidões de nascimento a serem emitidas, nos

moldes do que determinam os Provimentos n°s 2 e 3 da Corregedoria Nacional de

Justiça e, caso haja algum erro na confecção do aludido documento, que seja expedido

um novo, de forma correta, com sua remessa ao interessado sem cobrança de

emolumentos ou quaisquer outras despesas. Com o expediente, encaminhem-se

cópias do documento de fs. 3/5 e deste despacho.

Empós, inexistindo outras providências a cargo desta

corregedoria em relação ao objeto deste procedimento, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, ^^de novembro de 2012.

CAE

DES^ÊATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Corregedoria

PEDIDO DE PROVIDENCIAS - CORREGEDORIA 0003881-29.2011.2.00.0000

Requerente: Corregedoria Nacional de Justiça
Requerido: Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Ceará-ce

PARECER/OFICIO N° /2012

Exmo. Corregedor Nacional de Justiça

Conforme se observa no Evento de n.° 2, Fábio Pereira Bravin, servidor do

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP e responsável técnico pelo

Sistema Informatizado de Coleta do Censo Escolar da Educação Básica, encaminhou

e-mail para esta Corregedoria Nacional de Justiça informando que diversas Certidões de

Nascimento foram emitidas com indicação errada do número da matrícula, porque em

desconformidade com os Provimentos n°s 2 e 3 da Corregedoria Nacional de Justiça. O

requerente juntou aos autos uma dessas certidões de nascimento.

Com base nessas informações, foi instaurado Pedido de Providências para

regularizar a situação e apurar a capacidade funcional do registrador, bem como

determinado à Serventia Extrajudicial em referência o fornecimento de nova via da certidão

de nascimento ao interessado, de forma gratuita.

No Evento 44, informou-se que houve um erro de digitação na numeração da

matrícula na certidão e que, em razão disso, foi confeccionada nova certidão sem ônus e

emolumentos.
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É o relatório.

Opino.

Os fatos informados neste procedimento, e em vários outros com finalidade

análoga, demostram que são reiterados, em alguns Estados, os erros no cumprimento dos

Provimentos n°s 2 e 3 da Corregedoria Nacional de Justiça, porque emitidas certidões com
equivocada indicação do respectivo número de matrícula.

Esses erros ensejam a necessidade de emissão de novas certidões e suas

remessas, sem custos, aos usuários do serviço público, o que implica em ônus que

acabam suportados pelos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais e, em alguns
casos, criam dificuldades para os destinatários dessas certidões.

Mostra-se, diante disso, conveniente a recomendação, aos Oficiais de

Registro Civil das Pessoas Naturais, da correta e integral observação dos Provimentos n°s
02 e 03 na inserção dos números das matrículas nas certidões que emitem

Ante o exposto, o parecer que respeitosamente apresento a Vossa Excelência

é no sentido de expedir ofício circular às Corregedorias Gerais da Justiça para que alertem
os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais sobre a necessidade da correta inserção
do número da matrícula em certidão emitida, conforme previsto nos Provimentos n°s 2 e 3

da Corregedoria Nacional de Justiça, e para que ocorrendo eventual expedição de certidão
com erro seja emitida nova certidão, de forma correta, com sua remessa ao interessado

sem cobrança de emolumentos ou quaisquer outras despesas.

Sucessivamente, se aprovado, proponho que se dê ciência ao requerente
(REQ2), arquivando-se, a seguir, o presente procedimento.

Sub censura.

José Marcelo Tossi Silva

Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça

Esse Documento foi AssinadoEletronicamente por José Marcelo Tossi Silvaem 07 de Novembro de
2012 às 16:19:15

O Originaldeste Documento pode ser consultado no site do E-CNJ. Hash:
Í9c0b8bd429410a01c096alc5aedbc6e
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Aprovado o Parecer.

Francisco Falcão

Corregedor Nacional de Justiça

Esse Documento foi Assinado Eletronicamente por Francisco Falcão em 23 de Novembro de 2012 às
13:04:28

O Original deste Documento pode ser consultado no site do E-CNJ. Hash:
a25c35b5dl7f3f86ed4cfe2abl43f4ef
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