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DESPACHO
SEI n.º 000751957.2017.8.16.6000

I  Tratase de Consulta encaminhada pela OuvidoriaGeral da
Justiça, na qual Henri Oberg Tortato, solicita esclarecimentos a respeito da
obtenção de “certidão de nascimento em inteiro teor emitida por cópia
reprográfica”, para fim de atribuição ou aquisição da nacionalidade
portuguesa. Aduziu que “com grande frequência pessoas com este interesse têm
dificuldade em obter este tipo de certidão dos cartórios do Paraná, que
informam só emitir a certidão de inteiro teor por meio datilográfico
(transcrição), prejudicando as pessoas que necessitam deste documento emitido
por meio reprográfico”. Alegou que há exigência das autoridades portuguesas
de fotocópia da folha do registro de nascimento, o que já é feito em outros
Estados. Por fim, pugnou pela orientação aos Ofícios de Registro Civil do
Estado do Paraná para que procedam à extração da Certidão de Nascimento, de
inteiro teor, por meio reprográfico.
A Assessoria Correicional se manifestou remetendose ao parecer
exarado no SEI nº 001123677.2017.8.16.6000, de matéria similar (Cota GCJ –
GJACJAC 1921792).
II – O consulente aponta a dificuldade de usuários dos Serviços
de Registro Civil do Estado do Paraná na obtenção de certidões, em inteiro
teor, por meio reprográfico. Outrossim, solicita seja proferida orientação às
serventias para que prestem o serviço de maneira adequada ao fim a que se
propõe os pedidos de certidão, em consonância com o art. 19, da Lei 6.015/73.
Consignese que matéria similar foi objeto de decisão proferida
no SEI 001123677.2017.8.16.6000, no qual o Juiz Corregedor do Foro
Extrajudicial da Comarca de Maringá encaminhou à Corregedoria expediente de
suscitação de dúvida acerca de pedidos de cópia autenticada de registros de
nascimento (livros), em decorrência das exigências documentais do Consulado
de Portugal, para fins de aquisição da nacionalidade portuguesa.
Quanto ao tema, acolheuse o parecer da Assessoria Correicional,
sendo
proferida
decisão
que
segue
colacionada
(SEI
0011236
77.2017.8.16.6000):
“A propósito, como citado no parecer acima transcrito, preconiza
o §1º do art. 19 da Lei 6.015/73 que “a certidão, de inteiro teor, poderá ser
extraída por meio datilográfico ou reprográfico”.
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Na mesma linha, o art. 125, caput e §1º do Código de Normas do
Foro Extrajudicial do Estado do Paraná, in verbis:
“A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em
relatório, conforme quesitos, e autenticada pelo registrador, pelo substituto
ou pelo escrevente autorizado, por meio físico ou eletrônico.
§ 1º  A certidão de inteiro teor poderá ser extraída por meio
datilográfico, reprográfico ou eletrônico”.
Não há, portanto, qualquer vedação à reprodução de cópia do
livro, exigência do Consulado de Portugal para fins de instrução de pedidos
de obtenção de cidadania.
Evidentemente, nos casos em que há proteção de dados constantes
no livro, a reprodução de cópia deverá ocorrer apenas mediante prévia
autorização judicial (Código de Normas do Foro Extrajudicial, art. 125, §2º;
Lei de Registros Públicos, art. 19, §3º).
Para evitar futuros questionamentos, oportuna a necessidade de
esclarecimentos acerca da cobrança, como, também, registrado no parecer acima
citado.
Por se afigurar como a solução mais adequada, acolhese a
sugestão contida no referido parecer, ou seja, a “certidão de inteiro teor
por meio reprográfico deverá ser cotada de acordo com os valores
estabelecidos no item II, alínea “b” da Tabela XII do regimento de custas”.
III – DIANTE DO EXPOSTO:
a) em face do que dispõe o art. 19, §1º da Lei de Registros
Públicos (Lei 6015/73), bem como o art. 125, §1º do Código de Normas do Foro
Extrajudicial, com as ressalvas de seus §3º e §2º, respectivamente, fica
autorizada a extração de cópia reprográfica do livro relativo ao registro
civil de nascimento para fins de atendimento à exigência de autoridade
consular, observadas as demais prescrições legais e normativas relativas à
emissão de certidões, devendo eventual dúvida ser objeto do devido
questionamento perante a autoridade judicial competente;
b) o registrador deverá identificar que a certidão fornecida se
trata de inteiro teor extraída por meio reprográfico;
c) a certidão de inteiro teor por meio reprográfico deverá ser
cotada de acordo com os valores estabelecidos no item II, alínea “b”, da
Tabela XII do Regimento de Custas.
IV – Dêse ciência ao consulente, ressaltando que a orientação
já exarada no SEI 001123677.2017.8.16.6000 é de ordem geral, voltada para
todas as serventias de Registro Civil do Estado do Paraná.
V  Expeçase ofício circular aos serviços de Registro Civil do
Estado do Paraná.
Curitiba, data registrada no sistema.

Mário Helton Jorge
Corregedor da Justiça
https://sei.tjpr.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2243481&infra_sistema=10000… 2/3

2017614

:: SEI / TJPR  2008623  Despacho ::

Documento assinado eletronicamente por Mario Helton Jorge, Corregedor, em 12/06/2017, às
18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o
código verificador 2008623 e o código CRC D9322943.
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