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Processo n° 4951166/2014

de 2014.

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Solicitação de consultajunto aos serviços de registro civil das pessoas naturais, em

busca de localizar o registro de nascimento do menor Maximiliano Horácio Sarmiento.

Somente eventual localização do registro de nascimento em questão deveráser comunicada a

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

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

Oficiais dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais submetidos a sua disciplina,

cópia do Despacho/Ofício n° 1898/2014 e das peças de fs. 03/08, extraídas do processo

supramencionado.

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

www.tjgo.jus.br (linkcorregedoria, item publicações).

olcirO.SS HC

Atenciosamente,

DESa. NELMA BRANCO EI

Corregedora-Geral)d|a Justiça
PERILO

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

Nome

Assunto

Requerente

Requerido

: 4951166/2014-Brasília

: Conselho Nacional de Justiça

: Pedido de Providência

: União - Assessoria Internacional - Divisão de Assistência

Jurídica Internacional

: Corregedoria Nacional de Justiça

DESPACHO/OFÍCIO N° m /2014

Cuida-se do Pedido de Providências n° 0003872-

96.2013.2.00.0000, por meio do qual o Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de

Justiça, Dr. Gabriel da Silveira Matos, determina a cientificação das

'Corregedorias de Justiça de todos os Tribunais de Justiça (COM EXCEÇÃO

DOS TJs RS, SC e PR) solicitando-lhes que promovam, no prazo de 15 dias,

uma consulta junto a seus respectivos serviços de registro civil das pessoas

naturais, em busca de localizar o registro de nascimento do menor

Maximiliano Horácio Sarmiento, nascido em 17 de março de 1999 e

supostamente registrado com os seguintes dados, conforme constaram do

documento argentino concessivo de guarda:"acta AA9, tomo 5245, folio 233

Assinala o magistrado em referência que as buscas

efetivadas nos Estados excepcionados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul, restaram infrutíferas, por isso a necessidade de pesquisa nas demais unidades

da federação.

Nessa ordem, expeça-se ofício circular a todos os Diretores
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

de Foro do Estado de Goiás, para que providenciem junto aos registros civis de

pessoas naturais sob suas disciplinas, no prazo de 10 (dez) dias, a solicitação

alinhada na inicial. Referida comunicação coletiva deverá se fazer acompanhar de

cópias das peças de fs. 03/08 e deste ato.

Ao ensejo, por medida de economia procedimental, ressalto

que somente eventual localização do registro de nascimento em questão deverá

ser comunicada a esta Corregedoria-Geral.

Antes, encaminhe-se cópia deste ato ao Conselho Nacional

de Justiça, via Sistema PJ-e, solicitando dilação de prazo para envio dos informes

requestados.

Ultimado o prazo estabelecido, venham conclusos os autos.

Reprodução do presente documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, QTde maio de 2014.

Desembargadora NELMABR RREIRAPERILO

Corregedora-jpèral da Justiça

EMFT



Conselho Nacional de Justiça: https://www.cnj.jiis.br/pjecnj/Painel/painel_usuario/documento.

de 2

Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0003872-96.2013.2.00.0000

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA
Requerente: UNIÃO - ASSESSORIA INTERNACIONAL - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA

JURÍDICA INTERNACIONAL

Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

-
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DESPACHO 3

Tendo em vista o contido nas INF14 ei5, verifica-se que os serviços de Registro Civil e
Escrivanias de Paz do Estado de Santa Catarina foram todos oficiados eletronicamente pela
CGJ/SC para, em localizando a certidão de Maximiliano Horácio Sarmiento, encaminharem-na
diretamente para este processo.

Como até a presente data nenhuma veio, constata-se que não foi localizada.

Portanto, embora as buscas feitas nos estados de PR, SC e RS, não se logrou localizar o
assento do menor, o que exige a ampliação da busca para as demais unidades da Federação.

Assim, repito o relatório inicial e determino novas buscas.

Trata-se de pedido de providências formulado pela Defensoria Pública da União,
por intermédio do Ofício n° 162/2013/DAJI/ASINT/GABSUB/DPGU, de 07/06/2013, com o
escopo de localizar o registro de nascimento do menor Maximiliano Horácio Sarmiento, nascido
em 17 de março de 1999 e supostamente registrado com os seguintes dados, conforme constaram
no documento argentino concessivo de guarda: "acta AA9, tomo 5245, folio 233 V".

Na mensagem eletrônica encaminhada anexa ao ofício, o Chefe da Divisão de
Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores relata que o menor é filho de Juana
Soriá e Horácio Sarmiento, supostamente cidadãos argentinos. Na mesma mensagem é possível
observar a dúvida sobre a nacionalidade do menor, ou seja, não se sabe sequer se Maximiliano
Horácio Sarmiento é brasileiro.

Com o escopo de auxiliar a DPU mister se faz uma atuação desta Corregedoria Nacional
de Justiça, agora em dimensões nacionais, mas restringindo-se aos estados próximos a Argentina,
num primeiro momento.

3
3

27/05/2014 13:41



Conselho Nacional de Justiça: https://wvvvv.cnj.jus.br/pjecnj/Painel/painel_usuario/dociimento...
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Ante o expost, oficie-se as Corregedorias de Justiça de todos os Tribunais de Justiça. Q\s\
(COM EXCEÇÃO DOS TJs RS, SC e PR) solicitando-lhes que promovam, no prazo de J5~
dias, uma consulta junto a seus respectivos serviços de registro civil das pessoas naturais,!

busca de localizar o registro de nascimento do menor Maximiliano Horácio Sarmiento^

nascido em 17 de março de 1999 e supostamente registrado com os seguintes dados, conforme

constaram no documento argentino concessivo de guarda: "acta AA9, tomo 5245, folio 233

V"..

Cópia do presente servirá como Ofício. A resposta deverá ser enviada eletronicamente,pelo
Sistema PJE diretamente no Processo n° 0003872-96.2013.2.00.0000, nos termos da Portaria n° 52,
de 20 de abril de 2010, da Presidência deste Conselho, que regulamenta, entre outros,
o peticionamento eletrônico.

Dê-se ciência deste despacho, via e-mail para o Subdefensor Público-Geral Federal DPGU da Defensoria
Pública-Geral da União (daji@dpu.gov.br) em resposta parcial ao Oficio n° 162/2013/DAJI.

Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça

&
Assinado eletronicamente por:
GABRIEL DA SILVEIRA MATOS

https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo
/ConsultaDocumento/listView.seam

404221440262760000000I389870

27/05/2014 13:41
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DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO

ASSESSORIA INTERNACIONAL

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTERNACIONAL
Setor Bancário Sul, quadra 1, lotes 26/27, Brasília/DF, CEP 70.070-110

+55 (61) 3319-4331 - http:/lnnmv.dpn.cpv.br- c-mail: daji@dpu.gov.br

Ofício n° 162/2013/DAJI/ASINT/GABSUB/DPGU

Brasília/DF, 07 de junho de 2013.

A Sua Excelência o Senhor

Dr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes
Presidente do Conselho Nacional de Justiça
Conselho Nacional de Justiça
Praça dos Três Poderes, Anexo I do Supremo Tribunal Federal, 2o andar
70175-901 Brasília/DF

Assunto: Encaminhamento de solicitação de assistência jurídica - Maximiliano
Horácio Sarmiento.

Excelentíssimo Presidente,

1. Considerando o recebimento por esta Assessoria Internacional

da Defensona Pública da União de pedido de assistência para o menor Maximiliano

Horácio Sarmiento, solicitamos a emissão de nota aos cartórios do Brasil a fim de que

seja localizado o registro de nascimento na "acta AA9, tomo 5245, folio 233 V" em 17

de março de 1999.

2. Cumprimentando-o cordialmente, apresento meus votos de

elevada estimae distinta consideração

AFONSOÇARLOS ROB^fiTO DO PRADO
Subdgíensor Público-GeraPFbderal - DPGU

JESSANDRA #AYMlülNDO MONTEIRO
Assessora Jurídica- DAJI/ASINT



PJ
Conselho Nacional de Justiça

| Processo Judicial Eletrônico

O documento a seguir foi juntado ao autos do processo de número 0003872-96.2013.2.00.0000
em 08/07/2013 17:54:51 e assinado por:

- Usuário do sistema

Consulte este documento em:
https://www.cnj.jus.br/pjccnj/Processo/ConsuItaDocumcnto/listView.scam
usando o código: 13070817545100000000000794510

13070817545100000000000794510



DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTERNACIONAL - GABINETE-DPGU

De: Conta de comunicações SERE <satint@mre.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de junho de 2013 17:07
Para: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTERNACIONAL - GABINETE-DPGU
Assunto: Assistência Consular. Maximiliano Horácio Sarmiento.

Do Ministério das Relações Exteriores em 06/06/2013

lima. Sra. Tatiane Vasconcelos

Divisão de Assistência

Jurídica Internacional

Defensoria pública-Geral da
União

Diversos Brasil

COD\=

EMAIL=daji@dpu.gov.br
CARAT=Ostensivo

DEXP=

BLEGIS=

PRIOR=Normal

DISTR=DAC

DESCR=CASC

RTM=BARBRCG

CATEG=MO

//
Assistência Consular.

Maximiliano Horácio Sarmiento.

//

Nr. 02349

Retransmissão automática para Consbras Buenos Aires

Prezada Senhora,

O Consulado-Geral do Brasil em Buenos Airesfoi procurado pela Dra. Maria Paula Salinas, Coordenadora do Centro
de Acesso à Justiça de Lanus, a respeito do menor brasileiro Maximiliano HorácioSarmiento. O menor,
indocumentado, é filho de Juana Soriá, cidadã argentina, e de Horácio Sarmiento, presumidamente argentino.
Abandonado pelos pais, foi concedida sua guarda para fins de adoção, em fevereiro de 2009, à cidadã argentina
Elena Maria dei Rosário Corna.

2. Nodocumento concessivo da guarda consta que o nascimento do menor, em 17 de março de 1999, foi registrado
no Brasil, na "acta AA9, tomo 5245, folio

233 V" - sem, no entanto, apresentar qualquer menção ao cartório correspondente ou mesmo à cidade de
nascimento do nacional. OCentro de Acesso à Justiça não logrou encontrar cópia do referido registro de
nascimento.
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3. Segundo a Dra. Salinas, escritório de Migraciones teria apontado registro de entrada no menor na Argentina cprrr""""^:-
documento de número CB233V. Em consulta ao Sinpanet e a outros sistemas internos, não foi possível acessar ^*
qualquer registro referente ao menor.

4. A Dra. Salinas narra ainda que a mãe do nacional teria outros dois filhos, de nacionalidade argentina, ambos
nascidos na província fronteiriça de Misiones.

5. O Centro de Acesso à Justiça, que tem auxiliado a família adotiva do menor, solicita ao Consulado a emissão de

certificado de nacionalidade, bem como orientações sobre como gestionar segunda via de sua certidão de
nascimento.

6. Nesse contexto, solicito a gentileza de contar com os prestimos de Vossa Senhoria a fim de confirmar se o menor
Maximiliano Horácio Sarmiento é nacional brasileiro, bem como informar seu local de nascimento, habilitando o
Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires a responder à consulta das autoridades argentinas. Muito agradeço
encaminhar resposta para o correio eletrônico dac@itamaraty.gov.br, com cópia para
claudio.calabria@itamaraty.gov.br.

Cordiais Saudações,

Aloysio M. D. Gomide Filho
Chefe da Divisão de Assistência Consulardac@itamaraty.gov.br


