
  
 

Ofício - Hipótese Em Que O Cartório Exige Envelope Selado Para Postagem Da Certidão De 
Nascimento Requerida: 

 

Cidade/ES, XX de XXXXX de XXXX. 

OFÍCIO N.º XXXX/XXXX . 

A Sua Senhoria o (a) Sr (a). 

OFICIAL (A) DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE XXXXXXXXXXXXXX 

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CEP: XX.XXX-XXX. Telefone: (XX) XXXX-XXXX. E-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Assunto: Envio de documentos e Informações - reiteração da requisição de segunda via da Certidão 

de Nascimento de pessoa hipossuficiente, Sr(a). XXXXXXX (Nome civil: XXXXXXXXXXXX). 

Ilustríssimo 

Ofício de Registro Civil, 

(a) Senhor (a) Oficial (a) de Registro do 

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, por meio do seu órgão de execução 

subscritor, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, informar que tomou conhecimento sobre 

o IMPEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DA VIA FÍSICA, ATRAVÉS DE CORRESPONDÊNCIA, da 2° 



  
via atualizada da Certidão de Nascimento de XXXXXXXXXXXXXXX, filho(a) de XXXXXXXXXX, 

nascida no dia XX/XX/XXXX, em razão da exigência de envio de envelope selado para postagem da 

certidão. 

 
Ocorre que se trata de exigência incabível, conforme se passa a demonstrar: 

 

(i) Da Necessidade De Envio De Envelope Selado Para Postagem Do Documento 

 

É de se observar que o presente cartório se negou a expedir a segunda via da certidão de 

nascimento do assistido aparentemente por entender que a gratuidade legal não contemplaria o gasto com 

o envelope para a expedição do documento pelos Correios. 

 
Registra-se que o atendimento do(a) assistido(a) foi realizado por esta Defensoria Pública, 

tendo em vista a situação de sua extrema vulnerabilidade, não possuindo condições financeiras para arcar 

com os custos da emissão do documento, seja para sua confecção, seja para sua expedição. 

 
Dessa forma, observa-se que o presente caso encontra amparo no art. 30, §1º, da Lei de 

Registro Públicos (Lei nº 6.015/73), gerando, inclusive, aplicação das penalidades previstas nos arts. 32 e 

33 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 aos oficiais de Cartórios de Registro Civil que 

descumprirem a norma, senão vejamos: 

 
Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento 

e pelo   assento   de   óbito,   bem   como   pela   primeira certidão respectiva. 

(Redação dada pela Lei nº 9.534, de 1997) 

§ 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos 

pelas demais certidões   extraídas   pelo   cartório   de registro civil. (Redação 

dada pela Lei nº 9.534, de 1997) 

§ 2º O estado de pobreza   será   comprovado   por   declaração   do próprio   

interessado   ou   a   rogo,   tratando-se   de   analfabeto,   neste caso, 

acompanhada da   assinatura   de   duas   testemunhas.   (Redação dada pela 

Lei nº 9.534, de 1997) 

§ 3º A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal 

do interessado. (Incluído pela Lei nº 9.534, de 1997) 

§   3o-A   Comprovado    o    descumprimento,    pelos    oficiais    de Cartórios 

de Registro Civil, do disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as    

penalidades    previstas    nos    arts.    32    e    33     da     Lei     no 8.935, de 

18 de novembro de 1994. (Incluído pela Lei nº 9.812, de 1999) 

 

O presente pleito, inclusive, perfaz-se como direito fundamental encontrando guarida art. 5º, 



  

inciso XXXIV da Constituição Federal: 

 
 

Art. 5º: [...] XXXIV - “são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 

ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 

direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

 

Alerta-se que a certidão de nascimento, principalmente para a pessoa hipossuficiente, é 

documento que serve, não somente para sua identificação pessoal (direito personalíssimo), consistindo em 

instrumento de concretização de outros direitos consectários do Princípio da Dignidade Humana, como 

eventual benefício assistencial que visa a garantia de seu mínimo existencial ou, por exemplo, para a 

retificação de seu nome e/ou gênero junto aos respectivos cartórios. 

 
Portanto, a parte requerente que, vale repetir, – trata-se de pessoa hipossuficiente - não pode 

ficar sem seu documento comprobatório de registro de 

nascimento,    gerando    violações    de    direitos    humanos    cotidianas,    em    razão    de    não possuir   

condições    financeira    para    arcar    com    as    custas    e    emolumentos    para    a expedição de seu 

documento. 

 
O direito à gratuidade, assim, por óbvio, deve contemplar todos os atos necessários 

para sua perfectibilização, sob pena de se fazer das normas em comento, inclusive de comando 

constitucional, letra vazia, sem qualquer efetividade violando frontalmente à Dignidade Humana do 

assistido (art. 1º, III, CRFB/88). 

 
Deve-se atentar ainda que, por se tratar de direito fundamental, a referida norma constitucional 

deve ser lida pelo Princípio da Máxima Efetividade, fazendo com que a gratuidade para a expedição da 

2ª via da certidão de nascimento contemple seus custos de envio, como o gasto com o envelope ora 

solicitado. 

 
Ademais, além de ser lida   possibilitando   a   maior   eficácia   possível,   a   presente norma 

constitucional possui aplicação, enquanto direito fundamental, imediata e integral, nos termos do art. 

5º, §2º, CRFB/88, não podendo, por esse motivo, sofrer qualquer obstáculo para sua concretização 

neste momento, ainda que por eventual lei estadual. 

 

Determinar que a   parte   assistida,   pessoa   hipossuficiente   economicamente   e vulnerável 

(em situação de rua), arque com custas para a expedição de sua segunda via da certidão de 

nascimento, ainda que baseado em eventual lei estadual, é, por certo, tirar a eficácia imediata e integral do 

seu direito fundamental à gratuidade, desvirtuando, por latente inconstitucionalidade, todo o 



  

de  

ordenamento pátrio. 

 
 

Nesse contexto, releva ainda destacar que é dever dos Notários e Oficiais de Registro, 

conforme art. 30 da Lei nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994: 

 
II - atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza; 

XII - facilitar,   por   todos   os   meios,   o   acesso   à   documentação 

existente às pessoas legalmente habilitadas; 

XIII - encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos 

interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação 

respectiva; 

 
Anota-se, também, que a Lei n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000 aponta   que haverá 

a compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados,   

conforme   estabelecido   em   lei    federal.    Ou    seja,    não    haverá    qualquer prejuízo aos cartórios 

para a concretização do direito à gratuidade, senão vejamos: 

 

Art. 8º Os Estados e o Distrito Federal, no   âmbito   de   sua competência, 

respeitado o prazo estabelecido no art. 9o desta Lei, estabelecerão forma de 

compensação aos   registradores   civis   das pessoas naturais pelos atos 

gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal. 

 
Dessa forma, é um descalabro que se permita que haja violação à Dignidade Humana 

da assistida pelo fato dela não possuir condições financeiras para arcar com um mero envelope para 

envio de sua certidão de nascimento! 

 
Por certo ainda, não cabe transferir este ônus para outra instituição, especialmente para a 

Defensoria Pública que possui sua atribuição atrelada ao comando Constitucional e sua Lei Orgânica com 

orçamento que visa a concretização da assistência jurídica. Como se viu, as compensações pelos atos 

gratuitos são direcionadas aos registradores civis das pessoas naturais para casos como o presente. 

Trata-se de ônus vinculado aos respectivos cartórios. 

 

O(a) assistido(a), conforme já declarado anteriormente, afirma, para todos os fins de direito, 

que não possui recursos financeiros para arcar com os emolumentos para a realização da alteração de seus 

assentamentos civis e emissão da certidão de nascimento, razão pela qual requer que lhe sejam concedidos 

os benefícios da gratuidade. 

 
Diante disso, a Defensoria Pública, através do seu Núcleo de Direitos Humanos, vem, 

respeitosamente, REITERAR, desde já, pelos motivos acima expostos, O REQUERIMENTO DE 

EXPEDIÇÃO – DA VIA FÍSICA PELOS CORREIOS OU OUTRA VIA ADEQUADA - VIA 

ATUALIZADA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL DE XXXXXXXXXXXXXX, 

filho XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, nascido no dia XX/XX/XXXX. 

 



 
 

Registra-se que, PERMANECENDO A DISCORDÂNCIA DE ENTENDIMENTOS, 

QUE SEJA INSTAURADO PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE 

DÚVIDAS prosseguindo nos termos do art. 198, I, II e III da Lei 6.015/73, bem como seja enviada a 

negativa por escrito para este órgão. 

 
Requer, ainda, em caso de concordância, que o mencionado documento (Certidão de 

Nascimento atualizada) seja enviado para o ENDEREÇO CONSTANTE DO RODAPÉ, fazendo-se 

referência à numeração do presente ofício. 

 
Ressaltamos a Vossa Senhoria que, de acordo com o artigo 55º, III, da Lei Complementar 

Federal n.º 80/94, e com o artigo 128, X, o Defensor Público Estadual pode requisitar de qualquer 

autoridade, agente público ou repartição pública, cópias, certidões, perícias, vistorias, diligências, 

processos, documentos, informações, esclarecimentos ou outras providências necessárias ao exercício de 

suas atribuições. 

 
Sendo o que me apresenta no momento, reitero os votos de estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

 
 



 

 

 
Assim, a fim de prestar à necessária, obrigatória e indispensável assistência jurídica integral e gratuita a 

que ele tem direito, REQUISITA-SE que Vossa Senhoria verifique emita, GRATUITAMENTE, no 

PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS a contar do recebimento do presente ofício, a VIA 

ATUALIZADA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL DE XXXXXXXXXXXXXX, 

filho(a) de XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX, nascido no dia XX/XX/XXXX. 

 
 

Requer, ainda, que o mencionado documento seja enviado para XXXXXXXXX, NO ENDEREÇO 

CONSTANTE DO RODAPÉ, fazendo-se referência à numeração do presente ofício. 

 
Ressaltamos a Vossa Senhoria que, de acordo com o artigo 55º, III, da Lei Complementar Federal n.º 80/94, 

e com o artigo 128, X, o Defensor Público Estadual pode requisitar de qualquer autoridade, agente público ou 

repartição pública, cópias, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, 

esclarecimentos ou outras providências necessárias ao exercício de suas atribuições. 

 
Sendo o que me apresenta no momento, reitero os votos de estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 


