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Aos Magistrados Diretores de Foro
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Assunto: Solicita atenção ao disposto no artigo 55. parágrafo único, da Lei n" 6.015/73.

quanto a exigência de que os registros de prenomes sejam feitos com prévia avaliação do

oficial registrador. evitando o registro daqueles que exponham ao ridículo, submetendo o

caso ao juiz competente quando necessário

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 5259/2013 e do

Parecer n° 662/2013 - 3o JA. para conhecimento próprio, de seus pares e dos Oficiais dos

Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, submetidos à sua disciplina.

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

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

ofcii00l/RC

Atenciosamente,

Desembargador
Corregedor-

rZ EDUARDO DE SOUSA
da Justiça cm Substituição
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Processo n° : 4734254/2013

Nome : Trigésima Oitava Promotoria de Justiça de Goiânia

Assunto : Faz Solicitação

DESPACHO/OFICIO N° 525? /2013

Cuida-se de expediente através do qual o representante do

Ministério Público da Comarca de Trindade, Dr. Ricardo Papa, solicita a este Órgão Censor

sejam tomadas providências, junto aos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais do

Estado de Goiás, com vistas à garantia do cumprimento do disposto no artigo 55, parágrafo

único, da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Aduz, para tanto, que, constantemente,

menores são registrados com nomes esdrúxulos, suscetíveis, portanto, de expô-los a

constrangimentos. Alega, outrossim, que a impressão que se tem é de que, nestes casos, o

registro não é submetido ao crivo prévio do oficial, para fins de aferição dos critérios legais,

de modo a prevalecer a vontade do registrante. Ao final requer providências para que o

registro de prenomes seja feito mediante ciência do Oficial, ou quando menos, do suboficial

de registro, e não apenas do atendente no balcão; e que sejam definidos critérios para

reconhecimento do que constitui prenome que expõe o registrando ao ridículo e coibidas

práticas de vedação de registro nestas condições.

Às fs. 07/08, informação da assessoria de orientação e

correição. Instado a se manifestar, o 3o Juiz Auxiliar, Dr. Sival Guerra Pires, após ressaltar

que a definição do nome do filho pelos pais não se configura uma potestade, pois sujeita a

critérios relacionados a dignidade daquele que o ostentará, opinou pela expedição de ofício

circular aos Juízas de Direito Diretores de Foro do Estado de Goiás, para que recomendem

aos oficiais dos Cartórios de Registros Civildas Pessoas Naturais a observância do disposto

no artigo 55, parágrafo único, da Lei n° 6.015/73 (fs. 12/14).

In casu, conforme asseverado pelo parecerista, a presente

solicitação se mostra pertinente, porquanto objetiva impedir a exposição de pessoas,

especialmente as crianças e adolescentes, a constrangimentos relacionados ao nome,

competindo ao Oficial do Cartório de Registro Civil de/Ressoas Naturais, no primeiro
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momento, e após a aferição dos critérios legais (artigo 55, parágrafo único da Lei n°

6.015/73)1, a recusa ao registro que entender esdrúxulo.

Nessa ordem, não obstante a previsão legal da matéria, acolho

o parecer retro, subscrito pelo 3o Juiz Auxiliar, Dr. Sival Guerra Pires, e determino a

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

recomendem aos Oficiais dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais das

respectivas Comarcas, atenção ao disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n°

6.015/73, quanto à exigência de que os registros de prenomes sejam feitos com prévia

avaliação do oficial registrador, que deverá evitar o registro daqueles que exponham ao

ridículo, submetendo o caso ao Juiz competente quando necessário.

Cientifique-se o Representante do Ministério Público, Dr.

Ricardo Papa, das providências implementadas, encaminhando-lhe cópia da informação de

fs07/08, da peça opinativa (fs. 12/14) e deste despacho.

Cumpridas as providências, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

LL

Goiânia, \c\'de dezembro de2ü13

Desembargadora NELMM3RANÇO FERREIRA PERILO

Corregedora-GèVal da Justiça

1- Art.55- Quando o declarante não indicar o nome completo, o ollcial lançará adiantedo prenome escolhido o nome do pai,
e na falta, o da mãe, se foram conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato.
Parágrafo único- Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores.
Quandoos pais não se conformaremcom a recusa do oficial, este submeterápor escrito o caso, independente da cobrança de
quaisquer emolumentos, à decisão do Juiz competente.
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PROCESSO N°: 4734254

NOME: Trigésima Oitava Promotoria de Justiça de Goiânia

ASSUNTO: Faz Solicitação

PARECER N°: 662/2013 - 3°JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

CORREGEDORIA

a AT

Trata-se de expediente encaminhado a esta Corregedoria

pelo Promotor de Justiça Ricardo Papa, que oficia na Comarca de Trindade,

solicitando a adoção de medidas tendentes a garantir o cumprimento do

disposto no art. 55, parágrafo único, da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de

19731.

Alega o Promotor de Justiça que constantemente se

defronta com menores de idade, sobretudo crianças, que foram registrados

com nomes esdrúxulos suscetíveis de se tornarem fatores de

constrangimentos futuros a eles.

Destaca que a impressão que se tem é de que nestes

casos o registro não é submetido ao crivo prévio do oficial, para fins de

aferição da observância dos critérios legais, prevalecendo a vontade do

registrante.

Solicita que esta Corregedoria cobre providências no

âmbito dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de

1 Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai, e
na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato.

Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus-portadores.
Quando os pais não se conformarem com a recusa dooficial, este submeterá porescrito o caso, independerrte da cobrançsfdlí'
quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. ______—-—/\-f^/
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Goiás, no sentido de que:

a) o registro de prenomes seja feito mediante ciência do Oficial,

ou quando menos, do suboficial de registro, e não apenas do

atendente no balcão;

b) sejam definidos critérios para reconhecimento do que constitui

prenome que expõe o registrando ao ridículo e coibidas práticas

de vedação de registro nessas condições.

Encaminhados os autos à Assessoria de Orientação e

Correição, prestaram informes (fls. 07/08), sugerindo o acolhimento da

solicitação constante do expediente inaugural, expedindo-se ofício circular

dirigido a todos os Juizes de Direito e Diretores de Foro do Estado de Goiás,

recomendando aos Oficiais dos Serviços de Registro Civil das Pessoas

Naturais da Comarca que atentem às questões apresentadas pelo Ministério

Público.

É o relatório.

Tenho que a solicitação apresentada pelo Promotor de

Justiça Ricardo Papa é pertinente e relevante, uma vez que objetiva impedir a

exposição de pessoas, especialmente crianças e adolescentes, a

constrangimentos ilegais em razão de seu nome. Ademais, trata-se de

assunto relacionado ao cumprimento adequado de atribuições pelos oficiais

de Registros Públicos.

De se salientar que a definição do nome do filho pelos pais

não se configura como potestade, pois sujeita a critérios relacionados a

dignidade daquele que o ostentará.

A própria lei dos Registros Públicos (art. 55, parágrafo

único) determina que o oficial poderá recusar o registro do nome, ressalvando

aos pais o direito de submeter a questão ao juiz com competência registrai.

Sendo assim, SUGIRO seja expedido ofício circulada todos

os Juizes de Direito e Diretores do Foro do Estado de Goiás, com copiado
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pedido ministerial, recomendando aos Oficiais dos Serviços de Registro Civil

das Pessoas Naturais das respectivas Comarcas a se atentarem à exigência

legal de que registros de prenomes sejam feitos com prévia avaliação do

oficial registrador, a fim de que tais registros não exponham o registrando ao

ridículo, e com observância dos critérios previstos no art. 55, parágrafo único,

da Lei n° 6.015/1973, inclusive orientando-se os pais quanto à possibilidade

de questionar a recusa mediante requerimento ao juiz.

Ainda, arquivem-se os autos em seguida, após as

comunicações de estilo.

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

Goiânia, 11 de^ezembro de 2013.
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