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Processou0 4106911/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação sobre a alteração para inclusão no Sislema de Primeiro Grau do

campo "matricula ", a ser preenchido no momento da emissão do mandado de retificação ou

averhação de registro de nascimento ou casamento

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 3532/2012 e do Parecer

n° 198/2012 - 2" JA-CG.I, para conhecimento próprio, de seus pares e dos escrivães sob sua

disciplina.

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

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BÍMNCO'I:ERRi I'< \ i' i i\ Ii <!
Corrcgcdora-üçrapfa Justiça

ofcir02l/RGG
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Processo n°: 4106911/2012 - Goianésia

Nome : Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Goianésia

Assunto : Sugestão

14/15).

providências pertinentes.

DESPACHO N° 353^/2012

Acolho o bem lançado e exauriente Parecer n° 198/2012 (fs.

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Informática para as

Implementada a inclusão do campo no sistema, expeça-se

ofício circular aos diretores de foro para conhecimento próprio, de seus pares e dos

escrivães sob sua disciplina.

Ultimadas as diligências, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, Íh de setembro de 2012.

PKFS

desVbeatriz FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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PROCESSO N°: 4106911

CORREGEDORIA

PROCESSO N°: 4106911

NOME: Juiz de Direito da 2a Vara e Diretor do Foro de Goianésia

ASSUNTO: Sugestão
PARECER N° 198/2012-2aJA- CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

O ilustre Juiz de Direito da 2a Vara e Diretor do Foro

da Comarca de Goianésia, Dr. Jonas Nunes Resende, encaminha (fl. 05)
sugestão do Escrivão do Cartório das Fazendas Públicas, Jeferson Becker
Haas (fl. 06), solicitando que esta Corregedoria proceda alteração em
documento emitido pelo SPG, qual seja, mandado de retificação/averbação de
registro de nascimento ou casamento, para constar o número da matrícula,
atendendo-se exigência do Conselho Nacional de Justiça.

Junta documentos (fl. 07/08).

Instada a se manifestar, a Assessora de Orientação
e Correição, Simone Bemardes Nascimento Ribeiro, prestou os informes de fl.
10, considerando oportuna a sugestão apresentada, uma vez que com a
inclusão do número da matrícula será facilitada a busca a ser realizada pelo
registrador no momento da averbação.

Ressaltou, entretanto, que se deve "continuar
alimentando o n° do registro, o livro e folha em gue foi lavrado o registro, pois a
exigência da matrícula é recente, sendo gue a maioria dos registros não consta
este dado."

Encaminhados os autos à Divisão de Gerenciamento

do SPG, a doutra Diretora, Ana Geraldina Ramos de Macedo, informou que
"não há gualguer impedimento para gue seja acrescentado no Sistema essa
Matrícula", salientando que "essa alteração é feita pelos programadores da
Diretoria de Informática" (fl. 13).

Ê o relato.

Aí

Rua 10. 150, 11° Andar .St. Oeste, Goiânia - GO. CEP 7412
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo jus.br

ito eMoura



ÍL'
corregedoria poder judiciário ""T
geral da jUStiça Corregedoria-Geral da Justiça '« /5 47"
do estado de goiás Gabinete do 2° Juiz Auxiliar da CGJ

PROCESSO N°: 4106911

Entendo que assiste razão à ilustre Assessora em
sua informação. É certo que a inclusão do número da matrícula trará maior
garantia ao serviço do registrador no momento da averbação, além de atender
determinação do CNJ (Provimento 2/2009 - art. 2.°) Todavia, há que se
considerar a observação feita, no sentido de que deverá continuar alimentando-
se "o n° do registro, o livro e folha em gue foi lavrado o registro, pois a
exigência da matrícula é recente", e da maioria dos registros ainda não consta
esse dado.

Posto isso, manifesto-me, respeitosamente, pelo
acolhimento da sugestão apresentada, e pelo encaminhamento dos autos à
Diretoria de Informática, a fim de que se inclua no sistema informatizado (SPG)
o campo "matricula", a ser preenchido no momento da emissão do mandado
de retificação ou averbação de registro de nascimento ou casamento.

Caso acatado o parecer e implementadas as
alterações no SPG, opino, ainda, pela expedição de ofício-circular aos Juizes
de Direito Diretores de Foro de todo o Estado, dando-lhes ciência da alteração
e solicitando-lhes que orientem as Serventias das Fazendas Públicas
Municipais e Registros Públicos a continuarem alimentando o número do
registro, o livro e a folha em que foi lavrado o registro, conforme ressaltado pela
Assessora de Orientação e Correição (fl. 10).

É o parecer, que submeto à apreciação desta
insigne Desa Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 10 de setembro de 2012.

:/

amila Nina

2<
c zrDetta^Nascim^elnto e Moura

\Juíza Auxiliar - CGJ
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