
 

 
 
 

               PROVIMENTO N° 004/2003 
 
 
 
 

Disciplina o traslado e o registro dos 
assentos de nascimento, casamento e 
óbito de brasileiros lavrados em países 
estrangeiros. 
 
 
 

 
A Desembargadora MARILZA MAYNARD SALGADO DE 

CARVALHO, Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Sergipe, no uso de suas 
atribuições legais, especificamente a contida no art. 33, inciso X, da Lei n°. 2.246, 
de 26 de dezembro de 1979 (Código de Organização Judiciária do Estado de 
Sergipe), 

 
Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos de 

trasladação e registro dos assentos de nascimento, casamento e óbito de 
brasileiros lavrados em países estrangeiros. 

 
Considerando a necessidade de desburocratizar os serviços 

cartoriais pertinentes à matéria. 
 
PROVÊ: 
 
Art. 1° Os assentos de nascimentos, casamentos e óbitos, 

lavrados em países estrangeiros, tomados pelo próprio cônsul brasileiro nesses 
países, serão trasladados no Livro “E” do Cartório do Registro Civil das Pessoa 
Naturais do domicílio do registrando ou no 1° ofício do Distrito Federal, em falta de 
domicílio conhecido. 

 
§ 1° Entende-se por traslado a reprodução integral, no referido 

livro, dos termos em que se lançou o assento original. 
 
§ 2° No pedido de traslado o interessado juntará certidão na qual 

conste a assinatura da autoridade consular brasileira. 
 
Art. 2° Os assentos de nascimentos, óbitos e casamentos de 

brasileiros em países estrangeiros, tomados por oficiais públicos daqueles países, 
também serão trasladados, na forma mencionada no artigo anterior, cumpridos os 
seguintes requisitos: 

 
I – as respectivas certidões serão legalizadas pelos cônsules 

brasileiros. A legalização consiste no reconhecimento, pela autoridade consular, 
da firma e do cargo do oficial público que subscreveu o documento; 

 
 



 

 
 
 
II – as certidões serão traduzidas, transcrevendo-se a certidão 

original e sua tradução no ofício de títulos e documentos, em cumprimento ao art. 
129, § 6˚, da Lei 6.15/73; 

 
III – no pedido de traslado do assento de casamento o interessado 

comprovará que pelo menos um dos consortes tem nacionalidade brasileira e que 
têm residência no Brasil. 

 
Art. 3° O registro de nascimento – não a mera trasladação – de 

pessoas nascidas em país estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
que não esteja a serviço da República Federativa do Brasil, far-se-á da seguinte 
maneira: 

I – vindo o interessado a residir no território nacional, será feito no 
livro “E” do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da comarca do juízo de 
seu domicílio; 

 
II – do termo e das respectiva certidões do nascimento registrado 

constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira desde que o 
registrando opte, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira na justiça 
federal; 

 
III – manifestada a opção pela nacionalidade brasileira, será feita   

a averbação no livro “E” do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais; 
 
IV – o interessado comprovará: 
 
a) a nacionalidade brasileira, do pai ou da mãe; 
b) a existência do nascimento; 
c) que o registrando reside no Brasil. 

 
Art. 4° O registro de nascimento – não a mera trasladação – de 

pessoa nascida em país estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, far-
se-á no livro “A”, sem a ressalva de opção à nacionalidade brasileira, 
comprovando o interessado: 

 
I – a existência do nascimento; 
 
II – o efetivo serviço do pai ou da mãe em prol da República 

Federativa do Brasil, no momento do nascimento do registrando. 
 
Art. 5° Os traslados e registros mencionados nos artigos 

anteriores far-se-ão mediante despacho judicial, após a manifestação do Ministério 
Público, em requerimento administrativo firmado pelo próprio interessado ou seu 
procurador. 

 
Art. 6°  O requerimento administrativo seguirá modelo constante 

do anexo a este provimento, estando à disposição na página da Corregedoria 
Geral da Justiça, ou em impresso elaborado pelo próprio registrador. 

 



 

 
 
 
Art. 7° Feito o requerimento perante o Oficial do Registro Civil de 

Pessoas Naturais, deve ser autuado com a documentação necessária, e enviado 
ao Juiz de Direito a quem estiver subordinado o registrador. 

 
Art. 8° Este provimento entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se e registre-se. 
 
Aracaju, 29 de janeiro de 2003. 
 
 
DESa. MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO 
                 CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA 

 


