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Senhor (a) Juiz (a),

Ao cumprimentar V. Exa., solicito-lhe determinar

aos Oficiais de Registro Civil o fiel cumprimento das normas

legais dispostas nos artigos 592 a 595, da Consolidação dos

Atos Normativos, devidamente transcritas abaixo:

Art. 592 - O oficial de Registro Civil remeterá,

mensalmente, a relação de óbitos:

I - ao Instituto Nacional de Seguridade Social -

INSS, até o dia 10 de cada mês, através do Sistema de Óbitos

- SISOBI, por meio de disquetes;

Parágrafo único - Se não for possível a

comunicação dos óbitos por meio eletrônico, encaminhem o

formulário à Diretoria do Foro da comarca, que o repassará ao

INSS, regularmente.

II -  à Justiça Eleitoral;

III - à Secretaria Municipal de Saúde; e

IV - ao Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), dentro dos primeiros 8 (oito) dias dos

meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, além de

mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no

trimestre anterior.

Art. 592 a - Do mapa dos nascimentos, casamentos

e óbitos ocorridos no trimestre anterior, remetido ao IBGE,

deverão constar os respectivos números de identificação da

Declaração de Nascido Vivo (DN) e de identificação da

Declaração de óbito.
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Art. 593 - A Fundação Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística fornecerá mapas para a execução do

disposto neste item, podendo requisitar aos oficiais do

Registro que façam as correções que forem necessárias.

Art. 594 - Os oficiais que, no prazo legal, não

remeterem os mapas, incorrerão na multa de 1 (um) a 5 (cinco)

salários mínimos da região, que será cobrada como dívida

ativa da União, sem prejuízos da ação penal que no caso

couber;

Art. 595 - É obrigatoriedade que os oficiais do

registro façam a remessa do mapa referenciado no art. 592, IV

dentro do prazo ali fixado, com os elementos especificados na

lei, a fim de que o IBGE, na qualidade de Órgão responsável

pelo Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas,

possa oferecer ao Governo os subsídios indispensáveis ao

planejamento brasileiro, e, em especial, ao planejamento

familiar.

À oportunidade, renovo-lhe protestos de estima e

consideração.

Desembargador FLORIANO GOMES
       CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
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