
Izabella Rezende <izabella@recivil.com.br>

Certidão de Execução Criminal
4 mensagens

Izabella Rezende <izabella@recivil.com.br> 4 de julho de 2018 15:34

Para: cosis@tjmg.jus.br

Cc: JURIDICO RECIVIL <juridico@recivil.com.br>

Cco: fernandamurta <fernandamurta@bol.com.br>, cartoriocurvelo@hotmail.com

Prezado(a), boa tarde!

O art. 4º, §6º, Provimento nº 73 do CNJ exige apresentação de certidão de execução criminal do local de

residência dos últimos cinco anos para os transgêneros que requererem a alteração de nome e gênero

diretamente no Cartório de Registro Civil.

No site do TJMG é possível emitir certidão apenas de execução cível.

Em contato por telefone fomos informados que a certidão de execução cível só é emitida se houver alguma

execução - e tem que ser requerida diretamente no fórum da comarca.

Tal informação procede? Não havendo execução a certidão negativa de execução penal não será emitida?

Att.,

COSIS - Coordenação de Apoio e Acompanhamento e de Suporte aos Sistemas Judiciais
Informatizados da Justiça de Primeira Instância <cosis@tjmg.jus.br>

4 de julho de

2018 17:55

Para: Izabella Rezende <izabella@recivil.com.br>

Izabella, boa tarde,

Na realidade o § 6º do art. 4º do PROVIMENTO N. 73 do CNJ, exige a apresentação de

certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos (item XI) e
certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos cinco anos (item XII).  

A certidão criminal de execução criminal mencionada no item XIII, diz respeito à verificação

sobre a hipótese do solicitante se encontrar cumprindo pena em alguma unidade da

federação, em decorrência de condenação criminal.

No que diz respeito ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, esta informação

sobre a existência ou não de execução criminal sairá registrada na certidão criminal

solicitada, desde que você clique na  NATUREZA da certidão a opção CRIMINAL,

conforme tela abaixo: 
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Assim, para acesso às certidões desejadas, é  necessário  que se acesse o site do TJMG,

clicando em CERTIDÃO JUDICIAL>EMISSÃO DE CERTIDÕES JUDICIAIS>SOLICITAR
CERTIDÃO JUDICIAL, quando então disponibilizada a tela acima.

Nesta tela, o sistema apresentará diversas opções de certidão, onde você escolhera a

opção NORMAL e em seguida na opção CIVEL, quando então o sistema exigirá a inclusão

de outros dados para finalização do pedido, o que deverá ser feito.

Concluída a solicitação, o sistema lhe informará o número da solicitação que deverá ser

usado para consultar o andamento da solicitação realizada.

Para obter a certidão criminal, você deve fazer o mesmo procedimento, alterando apenas

na natureza da certidão de cível para CRIMINAL, conforme acima identificado pela tarja

AMARELA.

A COSIS permanece à disposição.

Jorge soares da Silva

Coordenação de Apoio e Acompanhamento e de Suporte aos Sistemas Judiciais

Informatizados da Justiça de Primeira Instância - COSIS

Gerência de Acompanhamento e de Suporte aos Sistemas Judiciais

Informatizados da Justiça de Primeira Instância - GESIS

Corregedoria-Geral de Justiça - CGJ/TJMG
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De: "Izabella Rezende" <izabella@recivil.com.br>

Para: "cosis" <cosis@tjmg.jus.br>

Cc: "JURIDICO RECIVIL" <juridico@recivil.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 4 de julho de 2018 15:34:47

Assunto: Certidão de Execução Criminal

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Izabella Rezende <izabella@recivil.com.br> 10 de julho de 2018 18:49

Para: Juliane <juliane@recivil.com.br>, JURIDICO RECIVIL <juridico@recivil.com.br>

---------- Mensagem encaminhada ----------

De: COSIS - Coordenação de Apoio e Acompanhamento e de Suporte aos Sistemas Judiciais
Informatizados da Justiça de Primeira Instância <cosis@tjmg.jus.br>

Data: 4 de julho de 2018 17:55

Assunto: Re: Certidão de Execução Criminal

Para: Izabella Rezende <izabella@recivil.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Juliane <juliane@recivil.com.br> 10 de julho de 2018 19:22

Para: Izabella Rezende <izabella@recivil.com.br>

Obrigada.

De: Izabella Rezende [mailto:izabella@recivil.com.br]

Enviada em: terça-feira, 10 de julho de 2018 18:49

Para: Juliane; JURIDICO RECIVIL

Assunto: Fwd: Certidão de Execução Criminal

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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