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Ofício Circular n°0<%/2/2013-SEC

iânia, M de HOM^Goiânia

Expediente n° 4404289/201:

Aos Magistrados Diretores de Foro

de 2013.

Assunto: Solicita aos Registros Públicos que o quadro contendo as tabelas de emolumento e

informações sobre gratuidade das certidões atualizadas aos necessitados sejam afixados em

local de grande visibilidade e acesso ao público

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e dos

titulares/respondentes dos serviços judiciais e extrajudiciais submetidos a sua disciplina,

cópias do Despacho n° 1755/2013 e dos documentos de fs. 2/6, extraídas do expediente

supramencionado.

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

www.tjgo.jus.br (link corregedoría, item publicações).

Atenciosamente.

ofcir076 RC

DESa. NELMA BRANGOF^REIRA PERILO
Corregedorça-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqo.ius.br



corregedoría
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n° : 4404289/2013

Nome : Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Goiânia

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° l>55 /2013.

Nos termos da Informação n° 181/2013 (f. 10), determino a

expedição de ofício circular a todos os Diretores de Foro do Estado de Goiás para

ciência própria, de seus pares e dos titulares/respondentes dos serviços extrajudiciais

de Registros Públicos, acompanhados de cópias dos documentos de fs. 2/6 e deste

despacho.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva, com urgência.

Goiânia, 0 X de maio de 2013.

LMP

Desembargadora NELMA B

CorregedoraV
FERREIRA PERILO

da Justiça

Rua 10. nu150. 11° andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Goiânia

Diretoria do Fora

Ofício n° 0196/2013 Goiânia, 19 de fevereiro de 2013.

A Sua Excelência a Senhora

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora Geral da Justiça
NESTA

Senhora Corregedora,

Pelo presente, passo às mãos de Vossa Excelência cópia dal

Recomendação da 64a Promotoria de Justiça de Defesa Comunitária de Goiânia, para:.

conhecimento.

Respeitosamente,

tila Naves Amaral

Juiz delDireitò e Diretor do Foro

ila 1100. CEP 74120-020-Tf
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64a PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Comarca de Goiânia

Defesa Comunitária Ministério Público

do Estado de Goiás

Ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado e Planejamento do Estado de Goiás,

Ao Excelentíssimo Senhor Defensor Público Geral do Estado de Goiás,

Aos Ilustríssimos Senhores Oficiais de Registros Públicos das Pessoas Naturais da

Comarca de Goiânia
DESPACHO: Encaminhe-se cópia à Corregedoría Geral da
Justiça para conhecimento, bem como aos Oficiais dos Cartórios
de Registro Civil e Tabelionato de Notas desta Capital.

Goiânia, 19 de fevereiro de 2013.

AtiIaMiJaygs-Arna ra I
Juiz de Direito e Diretor do Foro

O Ministério Publico do Estado do Goiás, por seu representante legal

infrafirmado, titular da 64a Promotoria de Justiça de Defesa Comunitária de Goiânia, no uso

das atribuições que lhe conferem o art. 129, II da Constituição Federal, o art. 27, parágrafo

único, IV, da Lei n.° 8.625/93 e o art. 47, VII da Lei Complementar n.° 25/98, vem fazer a

presente

RECOMENDAÇÃO

sobre medidas administrativas a serem adotadas pelas autoridades acima endereçadas,

nos seguintes termos:

CONSIDERANDO o grande e crescente número de pessoas

hipossuficientes que procuram o Ministério Público em busca de obterem Certidão de

Registro Civil das Pessoas Naturais (2a Via de Cert.dáo cie Nascimento, Casamento e Óbito)
de Cartórios existentes lesta Comarca de Goiânia e em outras Comarcas, conforme

registros constantes deste órgão de Execução

CONSIDERANDO que as pessoas procuram o Ministério Público

desprovidas de informações para a obtenção da Certidão desejada; ou mesmo com

informações distorcidas, encaminhadas informalmente por Servidores das Unidades Vapt-

Vupt deste Estado de Goiás, assistidas por Assistentes Sociais, ou ainda encaminhadas por

funcionários dos próprios Cartórios de Registro Civil;

CONSIDERANDO que a informação constitui direito do Cidadão (Art. 5o,

XIV, da CF) e, especialmente, aquelas concernentes aos serviços públicos (Art. 5o, n°

17.475/2011);
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64a PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Comarca de Goiânia
Defesa Comunitária Ministério Publico

do Estado de Goiás

CONSIDERANDO que constitui direito do Cidadão a gratuidade do

Registro Civil de Nascimento e a Certidão de Óbito aos reconhecidamente pobres (Artigo 5o,
LXXVl, letras "a" e "b", da CF); bem como às Certidões posteriores (Artigo 30 e parágrafos
da Lei 6.015/73; Artigo 45. § 1°. da Lei 8.935/94; e Artigo 3o e incisos da Lei 1.060/50);

CONSIDERANDO que a condição de necessitado será comprovada por

simples afirmação do interessado perante o Oficial de Registro Civil que expedirá a Certidão
do Registro constante de seus livros ou perante o Defensor Público que a solicitará (Artigo

4o e seu parágrafo 1o, da Lei 1.060/50 e Artigo 30, § 2o, da Lei 6.015/73):

CONSIDERANDO que cabe à Defensoria Pública promover a defesa dos

direitos individuais aos necessitados, os quais são isentos de taxas, custas e

emolumentos (Lei 1.050/6O e Lei Complementar Estadual n° 51/2005);

CONSIDERANDO que à Defensoria Pública compete solicitar de qualquer

autoridade e de seus agentes, dentre outros documentes, certidões (art. 6o, VI, da LC

51/2005);

CONSIDERANDO que os Cartórios de Registros Públicos devem afixar

em local de grande visibilidade, que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros
contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre

a gratuidade das Certidões eos necessitados (Artigo 30, § 3°-C. da Lei 6.015/73);

CONSIDERANDO que cabe ao Estado a disponibilização ao Cidadão dos

serviços públicos necessários ao pleno exercício da cidadania, por meio de seus órgãos e

entidades da Administração Pública direta, concessionárias ou permissionárias, e

prestadoras de serviços de utilidade pública 'vide Lei Estadual n° 17.475/2011);

CONSIDERANDO que o Ministério Público atua na defesa dos direitos

individuais de forma excepcional e extraordinária, sobretudo nas Comarcas onde não exista

órgão próprio para prestar Assistência Judiciária aos necessitados (Artigo 22, III. da LC

40/81);
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64a PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Comarca de Goiânia

Defesa Comunitária Ministério Publico

do Estado de Goiás

CONSIDERANDO que as Unidades Vapt-Vupt foram criadas com a

finalidade de garantir a qualidade e a celeridade na prestação de serviços pelos Órgãos do

Estado, assegurando ao Cidadão o direito ao exercício da cidadania (Art. 1o, Lei Estadual n°

17.475/2011), cujas unidades de atendimento devem proí lover, inclusive, atendimento pela

Defensoria Pública (Art. 1o, parágrafo único, XIII, Lei Estaouai n° 17 475/2011);

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 1.771/2012, datado de 23/12/2012,

oriundo do Gabinete da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, em resposta ao

nosso ofício n° 3239/2012 de 23/10/2012;

RECO M E M D A:

1) Que os Servidores das Unidades Vap-Vupt sejam devidamente

capacitados e orientados a prestarem as informações corretas às

pessoas hipossuficientes que necessitam de Certidões de Registro

Civil das Pessoas Naturais (2a Via de Certidão de Nascimento,

Casamento e Óbito), seja de Cartórios existentes na Comarca de

Goiaba, seja de Cartónos existe-r:er rm qualquer outra localidade do

País, abstendo-se de fazer encaminn.jmentos indevidos;

2) Que as Unidades Vapt-Vupt mantenham ampla, clara e precisa

informação de atendimento e prestação de serviços gratuitos aos

hipossu^icientes que necessitam de Certidões de Registro Civil das

Pesscas Naturais (2a Via de Certidão de Nascimento, Casamento e

Óbito), seja de Cartórios existentes na Comarca de Goiânia, orientando

os interessados a comparecerei" p ;rsoalmente aos Cartórios ou à

Defensoria Pública para a devida solicitação;

3) Que os Cartórios de Registros Públicos mantenham afixados, em local

de gnarcíe visibilidade que permita fácil leitura e acesso ao público.

quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além

de informações claras sobre a gratuidade das Certidões aos

necessitados, prestando o devido atendimento e o fornecimento

gratuito das Certidões solicitadas"

4) Que os Defensores Públicc? promcvam o pronto e imediato

atendimento às pessoas hipossuficientes que necessitam de Certidões

de Reaistro Civil das Pessoas Naturais [2a Via de Certidão de

Rua 23csq. d Av l'ued José Scbba - ()á06 1.1 15/25 Ala li - Sala T-27 - Jd (iniã> Cioiània - (íoiâs -Tel (62)3243.8131



64a PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Comarca de Goiânia
Defesa Comunitária Ministeriu Público

do Estado de Goiás

Nascimento. Casamento e Óbito), fazendo as solicitações necessárias
aos respectivos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais;

5) Que as Autoridades acima endereçadas promovam a divulgação
adequada e imediata desta Recomendação, dando-lhe integral
cumprimento, bem como respondam e informem a esta 64a Promotoria
de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas.

Goiânia. 15 de feweiro de 2CK3.

Rodanéjjf Rferreira Gandra Júnior

Promotor de Justiça
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