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AUTORIDADE COMPETENTE PARA ORDENAR RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL 

SYLVIO BRANTES DE CASTRO 

 

O artigo 598 do Código do Processo Civil e Comercial dispõe que "quando de sentença resultar 
a mudança de estado civil de qualquer das partes, o juiz expedirá mandado para a necessária 
averbação no registro civil". 

E o parágrafo 1.º  do mesmo artigo prescreve que "se houver de ser cumprido em jurisdição 
diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao juiz sob a jurisdição do qual estiver o cartório 
do registro civil, e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á". 

Com fundamento nesses dispositivos sempre entendemos que a autoridade competente para 
ordenar a retificação de assento no registro civil, tanto pode ser aquela a que estiver 
subordinado o respectivo cartório,, onde consta o assento a ser retificado, como aquela da 
residência do interessado na retificação. Na hipótese de ter o processo referente ao pedido de 
retificação de correr perante a autoridade da residência do interessado, o mandado expedido 
para a retificação, deverá, como manda o dispositivo supra transcrito, ser remetido, por ofício, 
ao juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório; e, após esta autoridade apor a ele o seu "cumpra-
se",  será feita a retificação ordenada. 

Foi nesse sentido que decidiu a 1.º Câmara Civil do nosso Tribunal de Justiça, em acordam 
unânime proferido na apelação n.º 78.151, da Capital. 

Fundou-se o julgado não só naqueles dispositivos do Código do Processo, como ainda na 
circunstância de que a justificação no juízo da residência do interessado não oferece maiores 
riscos, porque também é processada perante um juiz togado, que se presume tão exigente e 
rigoroso como o do lugar em que tiver sido feito o assentamento. E acrescenta ainda: - 
"determinar que seja competente, unicamente, o juiz do lugar onde foi feito o registro seria, 
num país de vastidão continental do Brasil, dificultar, senão impossibilitar a correção dos erros 
sobre a identidade da pessoa, que é o fim colimado pela lei. Ademais, é de se atender a que na 
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum, como prescreve o artigo 5.º da lei de Introdução do Código Civil". 


