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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Provimento CGJES N.° 018/2017 

O  Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA,Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais e,

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, caput e alínea “b”, da Constituição Federal: “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: […] a 
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”;

 CONSIDERANDO que a recusa do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais em fornecer certidão de nascimento com inteiro teor ou a restrição no atendimento de 
pedido neste sentido somente podem se dar quando presentes as hipóteses excepcionais previstas na Lei de Registros Públicos e no Código de Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo;

 CONSIDERANDO, dentro das mencionadas hipóteses excepcionais, que, nos termos do artigo 19, § 3º da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) e o artigo 1.053, 
caput e parágrafo único, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, é vedada a expedição de certidão de nascimento de inteiro 
teor que mencione informações sobre o indivíduo ter sido concebido de relação matrimonial ou extramatrimonial, ou de adoção, salvo por determinação judicial;

 CONSIDERANDO a previsão contida no art. 6º, § 2º da Lei nº 8.560/92, no sentido de que devem ser assegurados os direitos, garantias e interesses relevantes do 
registrado.

 RESOLVE:

 Art. 1º – ALTERAR o parágrafo único do artigo 1.053 do Capítulo VI (“Registro Civil de Pessoas Naturais”), da Seção XI (“Das Certidões”), do Código de Normas da 
Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo, que passará a ser denominado § 1º. Assim como, ACRESCENTAR o § 2º, incisos I, II e III, no referido artigo, com o 
seguinte teor:

 Art. 1.053. O Registro Civil de Pessoas Naturais não expedirá certidões de nascimento redigidas de forma a possibilitar qualquer interpretação ou identificação de a 
pessoa haver sido concebida da relação matrimonial ou extramatrimonial, ou de adoção (inciso X, do art. 5°, da CRFB, c/c o § 6°, do art. 227; não deverá constar, em 
qualquer caso, o estado civil dos genitores, a natureza da filiação, bem como o lugar e o cartório do casamento conforme art. 5°, da Lei Federal n° 8.560/92).

§ 1º Ficam ressalvadas as autorizações ou requisições judiciais de certidões de inteiro teor, mediante decisão fundamentada, assegurados os direitos, as garantias e os
interesses do registrado.

§ 2º Dispensam autorização judicial as hipóteses de requisição de certidão de inteiro teor formulada:

 I – Pelo próprio registrado, se absolutamente capaz;

 II – Pelos genitores, na condição de representantes legais do incapaz registrado;

 III – Pelos descendentes diretos, se falecido o registrado.

 Art. 2º – Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.  

Vitória/ES, 13 de setembro de 2017.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA 
Corregedor Geral da Justiça
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROCESSO N.0
: 201701057870 

REQUERl;NTE: SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINOREG/ES 
ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

DECISÃO/OFÍCIO G~ 3 N.0
: 1 i b0 /2017 

Trata-se de Ofício nº. 051/2017 subscrito pelo Presidente do 
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo -
SINOREG/ES, Sr. Márcio Valory Silveira, por meio do qual sugere a este órgão 
censor a edição de provimento com o intuito de regulamentar a dispensa de 
autorização judicial para emissão de certidão de inteiro teor de particular 
interessado quando o requerente for: i) o próprio registrado; ii) terceiro munido 
de procuração pública ou particular com firma reconhecida do registrado 
contendo poderes específicos; iii) descendentes ou inventariante, se o 
registrado for falecido e, iv) em sendo o registrado incapaz, os seus 
representantes legais. 

Em suas razões, o requerente aduz que a publicação de tal 
provimento visa desburocratizar a emissão da certidão de registro civil de 
inteiro teor para a própria pessoa registrada ou quem lhe representa , sendo, 
também, importante medida para desafogar os gabinetes judicias com pedidos 
desta natureza, haja vista que, atualmente, muitos Cartórios de Registro Civil 
de Pessoas Naturais e Juízes das Varas de Registros Públicos do Estado do 
Espírito Santo condicionam a expedição de certidão de inteiro teor à prévia 
autorização judicial. 

Segue afirmando, inclusive, que as Varas de Registros 
Públicos de Vila Velha e Linhares já publicaram portarias externando a 
desnecessidade de autorização judicial para emissão de certidão de inteiro 
teor, anexando-as aos autos (folhas 10/14). 

É o relatório. Passo a decidir. 

Conforme relatado, o Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito Santo - SINOREG/ES apresenta proposta de provimento 
com a finalidade de regulamentar a dispensa de autorização judicial para 
emissão de certidão de inteiro teor de particular interessado quando o 
requerente for: i) o próprio registrado; ii) terceiro munido de procuração pública 
ou particular com firma reconhecida do registrado contendo poderes 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

específicos; iii) descendentes ou inventariante, se o registrado for falecido e, iv) 
em sendo o registrado incapaz, os seus representantes legais. 

Sobre o tema, o Código de Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Espírito Santo prevê expressamente a necessidade de 
ordem judicial para expedições de certidões de inteiro teor em que no registro 
houver menção à origem extraconjugal da filiação ou de adoção, in verbis: 

"Art. 1.053. O Registro Civil de Pessoas Naturais não expedirá 
certidões de nascimento red igidas de forma a possibilitar 
qualquer interpretação ou identificação de a pessoa haver sido 
concebida da relação matrimonial ou extramatrimonial, ou de 
adoção (inciso X, do art. 5º, da CRFB, c/c o § 6º, do art. 227; 
não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos 
genitores, a natureza da filiação, bem como o lugar e o cartório 
do casamento conforme art. 5º, da Lei Federal nº 8.560/92). 
Parágrafo único. Ficam ressalvadas as autorizações ou 
requisições judiciais de certidões de inteiro teor, mediante 
decisão fundamentada, assegurados os direitos, as 
garantias e os interesses do registrado." 

A atual redação do dispositivo em questão foi-lhe atribuída em 
decorrência da norma contida no artigo 6° da Lei nº 8.560/921

: 

"Art. 6º Das certidões de nascimento não constarão indícios de 
a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal. 
§ 1 º Não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos 
pais e a natureza da fil iação, bem como o lugar e cartório do 
casamento, proibida referência à presente lei. 
§ 2° São ressalvadas autorizações ou requisições judiciais de 
certidões de inteiro teor, mediante decisão fundamentada, 
assegurados os direitos, as garantias e interesses 
relevantes do registrado." 

Da análise minuciosa do texto legal supramencionado, 
constata-se que o escopo da regra legal é a de dar proteção aos direitos, 
garantias e interesses relevantes do registrado, a fim de blindá-lo contra 
possíveis situações discriminadoras em razão do conhecimento por terceiros 
de sua condição familiar originária, seja ela adotiva, ilegítima, extramatrimonial, 
etc. 

Por outro lado, não se afigura plausível que o reg istrado seja 
impedido de ter acesso ao inteiro teor de seu registro civil , na medida em que 

Regula a investigação de paternidade dos fi lhos havidos fora do casamento e dá outras providências. 
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não acarretaria nenhum prejuízo aos interesses protegidos pela lei, que neste 
caso, são dele próprio, o registrado. 

Em outras palavras, estar-se-ia protegendo o registrado contra 
si mesmo ao impedi-lo de ter acesso às informações relacionadas a sua 
pessoa. 

Ademais, o § 2° do artigo 6° da Lei nº 8.560/92 é claro ao 
dispor que a sua finalidade é assegurar os interesses do registrado, e não 
privá-lo ou dificultar-lhe o acesso às suas informações. 

Aliás, eventual negativa do Cartório de Registro Civi l de 
Pessoas Naturais em fornecer ao requerente informações relativas a sua 
pessoa, poderia dar azo, inclusive, à impetração de habeas data, remédio 
constitucional consagrado no artigo 5°, LXXl2

, da Lei Maior, com o fim de 
propiciar acesso ao inteiro teor do registro civil do registrado, incongruência 
esta que não se sustenta, sob pena de subversão dos direitos protegidos. 

Por estas razões, denota-se necessária a alteração do vigente 
Código de Normas desta Corregedoria Geral da Justiça a fim de dispensar a 
exigibilidade de autorização judicial para emissão de certidão de inteiro teor na 
hipótese em que o requerente for o próprio registrado, desde que 
absolutamente capaz para tanto. 

Quanto à segunda possibilidade aventada pelo SINOREG/ES, 
qual seja, dispensar a autorização judicial também para terceiro munido de 
procuração, ainda que detenha poderes específicos para requerer a emissão 
de certidão de inteiro teor do outorgante, entendo pelo seu não acolhimento. 

Isto porque, exsurge a possibilidade do outorgante 
desconhecer as anotações detalhadas de seu registro e, desavisado, conferir 
poderes a terceiro para que obtenha o documento em seu inteiro teor. Fato que 
pode desencadear constrangimento e violação à privacidade do registrado, que 
tem suas informações involuntariamente reveladas a terceiro. 

Caso falecido o registrado, não vislumbro óbice à 
disponibilização da certidão de inteiro teor aos descendentes diretos deste, 
haja vista o interesse intrínseco à relação parental, bem como a ausência de 
prejuízos ao registrado neste cenário. 

2 "LXXll - conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público; b) para retificação de dados, quando não se prefira 
fazê-lo por processo sig iloso, judicial ou administrativo;" 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDIOIÁRIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Por fim, se o documento almejado for de indivíduo civilmente 
incapaz, mostra-se razoável que seja dispensada a autorização judicial tão 
somente na hipótese em que o requerimento seja feito pelos seus pais, mas 
não aos demais representantes legais (tutor, curador, etc). 

Tal restrição advém da possível ocorrência de conflito de 
interesses entre tutor/tutelado, curador/curatelado, devendo ser preservado, 
neste caso, os direitos e garantias do reg istrado. Vale lembrar, que tanto a 
tutoria quanto a curadoria são estabelecidas judicialmente e, com efeito, 
pertinente que se mantenha sob o crivo jud icial a verificação do motivo 
justificável à obtenção de certidão de inteiro teor do tutelado ou curatelado. 

Com base nessas considerações e diante da relevância 
temática retratada no presente expediente vejo por bem DETERMINAR a 
edição de Provimento visando a alteração do artigo 1.053 do Código de 
Normas desta Corregedoria Geral da Justiça, com a finalidade de regulamentar 
a dispensa de autorização judicial para emissão de certidão de inteiro teor 
formulada: I - Pelo próprio registrado, se absolutamente capaz; li - Pelos 
genitores, na condição de representantes legais de incapaz registrado; Ili -
Pelos descendentes diretos, se falecido o registrado. 

Dê-se ciência desta decisão ao Presidente do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo - SINOREG/ES, Sr. 
Márcio Valory Silveira e aos Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais do 
Estado do Espírito Santo, encaminhando cópia do referido Provimento. 

Atualize-se o arquivo digital do Código de Normas disponível 
no sítio eletrônico deste órgão. 

Após, nada mas havendo, arCZem-se os autos. 

Diligencie-se . 

..,. ....... -~ .. ,,-.LDO GONÇALVES DE SOUSA 
dor Geral da Justiça 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA GERf\L DA JUSTIÇA 

Provimento CGJES N.º / 'g /2017 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO GONÇALVES DE 
SOUSA, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5°, caput e alínea "b", da Constituição 
Federal: "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: [ . .. ] a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal"; 

CONSIDERANDO que a recusa do Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais em fornecer certidão de nascimento com inteiro teor ou a restrição no 
atendimento de pedido neste sentido somente podem se dar quando presentes 
as hipóteses excepcionais previstas na Lei de Registros Públicos e no Código 
de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo; 

CONSIDERANDO, dentro das mencionadas hipóteses excepcionais, que, nos 
termos do artigo 19, § 3° da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) e o 

.~ artigo 1.053, caput e parágrafo único, do Código de Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, é vedada a expedição de 
certidão de nascimento de inteiro teor que mencione informações sobre o 
indivíduo ter sido concebido de relação matrimonial ou extramatrimonial, ou de 
adoção, salvo por determinação judicial; 

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 6°, § 2° da Lei nº 8.560/92, no 
sentido de que devem ser assegurados os direitos, garantias e interesses 
relevantes do registrado. 

RESOLVE: 

Art. 1° -ALTERAR o parágrafo único do artigo 1.053 do Capítulo VI ("Registro 
Civil de Pessoas Naturais"), da Seção XI ("Das Certidões"), do Código de 
Normas da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo, que passará a ser 
denominado § 1°. Assim como, ACRESCENTAR o § 2º, incisos 1, li e 111 , no 
referido artigo, com o seguinte teor: 

Art. 1.053. O Registro Civil de Pessoas Naturais não expedirá 
certidões de nascimento redigidas de forma a possibilitar 
qualquer interpretação ou identificação de a pessoa haver sido 
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concebida da relação matrimonial ou extramatrimonial, ou de 
adoção (inciso X, do art. 5º, da CRFB, c/c o § 6º, do art. 227; 
não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos 
genitores, a natureza da fil iação, bem como o lugar e o cartório 
do casamento conforme art. 5º, da Lei Federal nº 8.560/92). 

§ 1° Ficam ressalvadas as autorizações ou requisições judiciais 
de certidões de inteiro teor, mediante decisão fundamentada, 
assegurados os direitos, as garantias e os interesses do 
registrado. 

§ 2° Dispensam autorização judicial as hipóteses de requisição 
de certidão de inteiro teor formulada: 

1 - Pelo próprio registrado, se absolutamente capaz; 

li - Pelos genitores, na condição de representantes legais do 
incapaz registrado; 

Ili - Pelos descendentes diretos, s 

Art. 2° - Este Provimento ent~~ vigor n data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições ~ contrário. 

Publique-se. Registre- e. Cumpra-se. 

r NALDO GONÇALVES DE SOUSA f regedor Geral da Justiça 
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