
 
Ofício - Solicitação De 2ª Via Da Certidão De Nascimento 

 
 
 

OFÍCIO N.º XXX/2022. 

Cidade/ES, XX de XXXXXXX de XXXX. 

 
 

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

OFICIAL (A) DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL XXXXXXXXXXXXX 

Endereço: XXXXXXX, CEP: XXXXX-XXX. Telefone: (XX) XXXX-XXXX. 

 

 

Assunto: Requisição de segunda via da Certidão de Nascimento de XXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

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

Ofício de Registro Civil, 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, por meio do seu órgão de execução subscritor, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, noticiar que XXXXXXXXXXXXXX é assistido(a) 

juridicamente por este órgão estadual. 

 
O presente pleito foi encaminhado ao NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS (NUDEDH) da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social para a População em Situação de Rua – Centro Pop, localizado na 

XXXXXXX, tendo em vista a situação de vulnerabilidade. Nesta oportunidade, foi relatado que o 

assistido necessita da expedição da segunda via atualizada de sua Certidão de Nascimento, pois não 

possui condições financeiras para arcar com os custos da emissão do documento, conforme 

declaração de hipossuficiência anexada. 

 

OU 

A parte assistida compareceu na data de XX/XX/XXXX ao atendimento da Defensoria Pública, 

oportunidade em que relatou necessita da expedição da segunda via atualizada de sua Certidão de 

Nascimento, pois não possui condições financeiras para arcar com os custos da emissão do 

documento, conforme declaração de hipossuficiência anexada. 

 
 

12 Atenção para não se esquecer de, ao rodapé do documento, registrar o endereço físico e virtual do 

órgão defensorial, de forma a permitir a referência de endereçamento para o encaminhamento da 

documentação requisitada. 



 

 

 
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, 


