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Vistos, etc.

 

Em razão da possibilidade de divergência na interpretação do art. 6º, § 2º, do
Provimento nº 63/CNJ/2017, quanto à obrigação de averbação do número de CPF nos assentos de
nascimento, casamento e óbito lavrados em data anterior à vigência desta norma, foi encaminhada
consulta à Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ (evento nº 0873152), autuada sob o número 0004693-
27.2018.2.00.0000, em que o excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro João Otávio de
Noronha, assim despachou (evento nº 1056830):

 

"não há necessidade de requerimento expresso e específico para que
se proceda à inclusão do CPF, mas sim mero pedido de emissão de
2º via de certidão, o que seria suficiente para realização, de ofício,
da averbação por parte dos registradores.

Esse é o entendimento firmado no parágrafo 3º do mesmo art. 6º:

 

§ 3º A partir da vigência deste provimento, a emissão de segunda via
de certidão de nascimento, casamento e óbito dependerá, quando
possível, da prévia averbação cadastral do número de CPF no
respectivo assento, de forma gratuita.

 

Ou seja, mesmo nos casos de registros anteriores à entrada em
vigor do Provimento CN-CNJ n. 63/2017, qualquer pedido de
segunda via de certidão perante o Ofício de Registro Civil
reclamará a averbação, de ofício, do CPF nos casos onde não conste
o seu número.

 

De toda sorte, há de salientar a necessidade de manifestação da Receita
Federal ante a exigência de atribuição de CPF mesmo nos casos de
óbito de pessoas que não possuíam o referido cadastro, seja para fins
fiscais, seja para controle preventivo em relação a eventuais fraudes em
relação à pessoa do falecido."

(Sem grifo no original)
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Significa dizer: o mero pedido de emissão de segunda via de certidões de nascimento,
casamento e óbito enseja a obrigação de averbação gratuita do número do CPF nos assentos lavrados em
data anterior à vigência do Provimento nº 63/CNJ/2017.

 

Lado outro, a emissão de segunda via de certidão de óbito de pessoas que não possuíam
o referido cadastro será feita independentemente de qualquer averbação, até que o CNJ se posicione sobre
o tema.

 

Pelo exposto, determino a remessa de ofício às serventias de Registro Civil das
Pessoas Naturais de Minas Gerais, com cópia do evento nº 1056830, para conhecimento.

 

Cópia deste despacho servirá como ofício.

 

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2018.

 

Paulo Roberto Maia Alves Ferreira

Juiz Auxiliar da Corregedoria

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Maia Alves Ferreira, Juiz
Auxiliar da Corregedoria, em 16/08/2018, às 13:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 1063197 e o código CRC 19D267DD.
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: CONSULTA - 0004693-27.2018.2.00.0000

Requerente: CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

 

 

DESPACHO

Trata-se de Consulta formulada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais
em detrimento do Conselho Nacional de Justiça.

Na inicial questiona-se a amplitude de aplicação do art. 6º, §2º do Provimento CN-CNJ n.
63/2017.

Requer seja exarada orientação acerca da necessidade ou não de requerimento do titular do
assento ou de seu herdeiro, no caso de óbito, para proceder à averbação do número de CPF e emissão de
segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito lavrados em data anterior à vigência do
referido ato normativo.

É o relatório. Decido.

De início, vale rememorar o teor do dispositivo questionado:

Art. 6º O CPF será obrigatoriamente incluído nas certidões de nascimento, casamento e óbito.

§ 2º Nos assentos de nascimento, casamento e óbito lavrados em data anterior à vigência deste provimento,
poderá ser averbado o número de CPF, de forma gratuita, bem como anotados o número do DNI ou RG,
título de eleitor e outros dados cadastrais públicos relativos à pessoa natural, mediante conferência.

Destaca-se, portanto, que o art. 6º, acima mencionado, dá aos documentos de registro civil o
caráter de imprescindibilidade para o exercício de atos na vida civil. Para tanto, vinculam-se os registros
ao número do CPF como sendo a base para identificação das pessoas físicas.

A referida averbação detém caráter obrigatório, nos termos do , mas condicionado àcaput
solicitação do particular da emissão de segunda via das certidões de registro. Explica-se: somente quando
da solicitação de segunda via de certidão, a averbação será realizada de pronto pelo Oficial de Registro,
de forma gratuita e nos termos do Provimento CN-CNJ n. 63/2017.

Afirma-se, portanto, que não há necessidade de requerimento expresso e específico para
que se proceda à inclusão do CPF, mas, sim, mero pedido de emissão da 2ª via de certidão, o que

.seria suficiente para realização, de ofício, da averbação por parte dos registradores

Esse é o entendimento firmado no parágrafo 3º do mesmo art. 6º:
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§ 3º A partir da vigência deste provimento, a emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento
e óbito dependerá, quando possível, da prévia averbação cadastral do número de CPF no respectivo
assento, de forma gratuita.

Ou seja, mesmo nos casos de registros anteriores à entrada em vigor do Provimento CN-CNJ n.
63/2017, qualquer pedido de segunda via de certidão perante o Ofício de Registro Civil reclamará a
averbação, de ofício, do CPF nos casos onde não conste o seu número.

De toda sorte, há de salientar a necessidade de manifestação da Receita Federal ante a exigência
de atribuição de CPF mesmo nos casos de óbito de pessoas que não possuíam o referido cadastro, seja
para fins fiscais, seja para controle preventivo em relação a eventuais fraudes em relação à pessoa do
falecido.

Ante o exposto, , no prazo de 15oficie-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil para que
dias, se manifeste sobre a exigência de atribuição de CPF às pessoas falecidas que não detinham o
cadastro.

 a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, as demaisOficie-se
Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para tomem ciência das orientações
expostas acima.

Cumpra-se.

Brasília, 9 de agosto de 2018.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Corregedor Nacional de Justiça
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