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REGISTRO CIVIL - Solicitação de entrega de parte de acervo 

(habilitações de casamento) a fundação, com o fim de preservação do 

valor histórico - Prévia microfilmagem ou fixação do material em 

suporte digital - Providência viável - Precedentes similares no âmbito 

da Corregedoria Geral da Justiça - Necessidade de convénio, a ser 

celebrado com o Tribunal de Justiça - Parecer favorável à medida. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça: 

Trata-se de expediente instaurado a pedido do Juízo Corregedor 

Permanente do Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais da Sede da 

Comarca de Indaiatuba, acerca da viabilidade de depositar o arquivo 

respectivo na Fundação Pró-Memória de Indaiatuba (fls. 2-7). 

A DICOGE informou a existência de precedente, em que se 

autorizou a custódia de livros de notas à mesma entidade (fls. 17-23). 

Atendendo ao despacho exarado em 7 de dezembro de 2009 (fl. 

40), o oficial de registro esclareceu que haverá entrega apenas de habilitações 

de casamento, depois da devida microfilmagem, e à fundação caberá so 

a guarda e conservação (fls. 44-46). 

Esse o relatório. 

Passo a opinar. 
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No processo n° 466/98 a situação foi similar: à mesma fundação 

se permitiu a entrega de livros de notas do período de 1830 a 1940, por 

interesse histórico (fls. 17-19), até que em 14 de outubro de 1999 foi 

celebrado convénio com a Presidência do Tribunal de Justiça (fls. 11-13). 

Aqui também se afigura viável a providência. 

A proposta é de entrega parcial do acervo - limitada às 

habilitações de casamento - , precedida de microfilmagem. 

Antes o oficial de registro também mencionou que haveria 

fixação em suporte digital (fl. 3). 

Ambos são meios que propiciam a devida segurança à atividade 

registraria, de modo que se não vislumbra inconveniente de cunho 

administrativo. 

A efetivação da microfilmagem deverá ser aferida pelo 

Corregedor Permanente previamente à entrega do acervo à fundação, e depois 

deverá ser informada a esta Corregedoria Geral. 

Tal como se estabeleceu anteriormente, em sobrevindo eventual 

requerimento de certidão, o material pertinente poderá ser avocado, a critério 

do oficial de registro, se necessário à prática do ato. 

Ressalva-se, também, que a entrega do acervo deve ser pre 

da celebração de convénio entre a fundação e o Tribunal de Justiça. 
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Posto isso, sugere-se a expedição de ofícios: I - ao Corregedor 

Permanente, salientando que caberá à entidade interessada (Fundação Pró-

Memória de Indaiatuba) diligenciar a celebração do convénio; II - à Egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça, encaminhando cópias deste expediente. 

É o parecer que respeitosamente submeto à elevada consideração 

de Vossa Excelência. 

Sub censura. 

\ 10 de maio de 2010 

JUAREZ AMORIM 

uxiliar da Corregedoria 



R E C E B I M E N T O 
Em 11 de maio de 2010, recebi estes autos com o 
parecer retro, para conferência. Eu, (/-
(Joelma Santiago), Escrevente Técnico Judiciário 
do GATJ 3, subscrevi. 

CERTIDÃO 
Certifico 
parecer retro 
de maio _ _ ^ _ _ 
Santiago), Escrevente Técnico Judiciário do GATJ 
3, certifiquei e subscrevi. 

CONCLUSÃO 

Em 11 de maio de 2010, faço estes autos 
conclusos ao Excelentíssimo Senhor 
Desembargador ANTÓNIO CARLOS 
MUNHOZ SOAREI/DD. Corregedor Geral da 

Justiça. Eu, (/ (Joelma Santiago), 
Escrevente Técnico"" Judiciário do GATJ 3, 
subscrevi. 

Processo n° 2008/75568 

Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar da 

Corregedoria, por seus fundamentos, que adoto. 

Expeçam-se ofícios nos termos propostos no 

referido parecer. 

São Paulo, i^2- - 1C~.. // <*=^»i* 

Des. ANTÓNIO CARLOS MUNHO^SOARES 

Corregedor GeraLda-Jusfiça 


