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aludida homologação (art. 25 da Lei n° 9.591, de 30-12-66), 
facultada, em casos excepcionais, a aposição desse 'visto' 
na própria repartição administrativa, à qual, nessa hipótese, 
o interessado levará o formal de partilha expedido". 

Art. 29 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 15 de setembro de 1983. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N" 23/83 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando a freqüência com que se têm verificado abusos de 
toda ordem, na efetivação do chamado "registro tardio" de nascimen
to, instituído a partir da Lei federal n9 765, de 14 de jUlho de 1949; 

Considerando que tais abusos têm propiciado, inclusive, o falso 
registro, como brasileiros, de pessoas estrangeiras ilegalmente entra
das no País, ou ainda, o novo registro, com nome diferente, de elemen
tos foragidos da Justiça Criminal; 

Considerando a necessidade de serem adotadas, sem prejuízo dos 
fins a que se destinou o instituto implantado pela Lei nl) 765, de 14 
de julho de 1949, e mantido pela atual Lei de Registros Públicos 
(artigo 46, e seus parágrafos), cautelas redobradas, no sentido de se 
coibir a prática de irregularidades de tal ordem; 

Considerando que, para tanto, se impõe a criação de mecanismos 
adequados de controle, no uso do dever de autotutela da Administra
ção, sobretudo através da ação e da responsabilidade do Oficial do 
Registro Civil e da fiscalização do respectivo Juiz Corregedor Perma
nente, e 

Considerando, finalmente, o que foi decidido no Processo CG. 
nl) 68.015/83, resolve: 

Art. 19 - O Capítulo XVII, Seção IV, das "Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça", passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"59. - As declarações de nascimento feitas após o decurso do 
prazo legal somente serão registradas mediante despacho do Juiz 
competente do lugar da residência do interessado e recolhimento de 
multa correspondente a 1/10 do salário-mínimo da região. 
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59.1 - Antes de submetido o pedido ao despacho do Juiz, atra
vés do Cartório de Registro Civil onde se pretenda efetuar o registro, 
o Oficial deverá entrevistar o registrando e as testemunhas, para 
verificar, pelo menos, se: 

a) 	 o registrando consegue se expressar no idioma nacional, como 
braslleiro; 

b) 	 o registrando revela conhecer razoavelmente a localidade de
clarada como de sua residência (ruas principais, prédios 
públicos, bairros, peculiaridades em geral etc.); 

c) 	 as testemunhas realmente conhecem o registrando e, espe
cialmente, se são mais idosas que aquele. 

59.2 - Das entrevistas realizadas o Oficial dará, ao pé da peti
ção, minuciosa certidão sobre a saisfação dos elementos supra aludidos. 

59.3 - Em caso de dúvida sobre a nacionalidade do registrando, 
sobre a veracidade de sua declaração de residência ou sobre o seu 
real conhecimento pelas testemunhas apresentadas, o Oficial reque
rerá ao Juiz Corregedor Permanente as providências cabíveis para o 
esclarecimento do fato (L. 6.015, 31-12-73, art. 52, § 29 ). 

59.4 - O Juiz Corregedor Permanente, sendo infundada a dúvida, 
ordenará a realização do registro; se houver suspeita de falsidade da 
declaração, exigirá justificação ou outra prova idônea, sem prejuizo 
de ordenar, conforme o caso, as providências penais cabíveis (L. n9 

6.015, 31-12-73, art. 46, § 39). 

59.5 - A justificação se processará, no que couber, conforme os 
artigos 109 e seguintes, da Lei de Registros Públicos. 

59.6 - Será dispensado o despacho do Juiz, se o registrando 
tiver menos de doze anos de idade (L. n9 6.015, 31-12-73, art. 46, § 19). 

59.7 	- Será dispensada de pagamento de multa a parte pobre 
(L. 6.015, 31-12-73, arts. 30 e 46, § 29). 

60. 	- Da petição constará: 

a) 	 o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sempre 
que possível determiná-la; 

b) 	 o sexo do registrando; 

c) 	 o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido; 

d) 	 o nome e o prenome; 
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e) 	 a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que 
existirem ou tiverem existido; 

f) 	 os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o 
lugar e o cartório onde se casaram, e a sua residência atuaI; 

g) 	 os nomes e os prenomes dos avós paternos e matemos; 

h) 	 a atestação, ao pé do requerimento, de duas testemunhas, com 
seus nomes, prenomes, data de nascimento, profissão e resi
dência; 

i) 	 o reconhecimento das firmas, tanto do interessado, ou seu 
representante legal, como das testemunhas. Caso se trate 
de interessado analfabeto sem representação, ~xigir-se-á a 
aposição de sua impresão digital no requerimento, assinado 
a rogo na presença do Oficial. 

61. - A petição despachada servirá de mandado e será registra
da imediatamente no livro competente; nela será anotada a lavratura 
do assento, com indicação de livro e folha, arquivando-se! a seguir, 
em pastas próprias, independentemente de autuação." 

Art. 2Q 
- Este Provimento entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 30 de setembro de 1983. 

Des. 	Bruno Affonso de André Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N9 24/83 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, visando a dinamizar o serviço de 
apuração de faltas funcionais de funcionários e servidores em primei
ra instância, resolve: 

Art. lQ - Os itens 2 e 3 do Capítulo I das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento n'" 5/81) passam a 
constituir subi tens 1 e 2 do item 1 do mesmo Capítulo. 

Art. 29 - Os itens 2 e 3 do Capítulo I das Normas aludidas 
passam a ter a seguinte redação: 

"2. - Além dos Juízes Corregedores Permanentes 
(item 5 abaixo), funcionarão, relativamente a funcionários 
ou servidores dos serviços de primeira instância, inclusive 
de serventias não oficializadas e oficiais de justiça de qual-
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