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d.iante carga no funcionaria da secretaria destacado junto á 
6.a Recebedoria. 

VI - Procurado o documento, o referido funcionaria pas
&a-Io-á ao guichê de arr€cadação onde, depois de pagas as custas 
e sobretaxas margeadas, será entregue ao interessado. 

VII - As fotocopias serão autenticadas pelo chefe da se
ção. 

VIII - A seção de fotocopias registrará a entrada dos 
processos, com a indicação do nome do advogado que encomen
dou o serviço, anotando o numero do negativo da fotocopia 
tirada. 

IX - Deverá tambem a seção anotar no documento foto
copiado o numero negativo arquivado. 

X - Quando se tratar d€ pedido de documento já foto
copiado pela seção bastará a indicação do numero do negativo, 
sendo àesnecessaria a retirada dos autos. Cumpra-se. Tri
bunal de Justiça do Estado de São Paulo, 14 de março de 1958. 
O presidente do Tribunal de Justiça. (a) JOÃO MARCEUNO 
GONZAGA. 

PRESIDÊNCIA 

PROVIMENTO N. LV 

O Cons€lho Superior da Magistratura, 
Considerando a obrigatoriedade do registro de nascimento 

nos termos do Decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 1939, 
com as modificações introduzidas pelo Decreto n. 5.318, de 29-2-
1940; levada €m consideração também, a facilidade que a lei 
n. 765, de 14-7-1949, trouxe aos retardatários no cumprimento 
da determinação legal do registro; 

Considerando que os beneficios decorrentes das facilida
des do registro tardio têm levado pessoas menos escrupulosas, 
de nacionalidade brasileira e até estrangeiros a burlarem a lei 
inscrevendo no registro menores com aumento de idade muitas 
vezes para fins ilícitos; 
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Considerando ainda que a permissão contida no artigo 1.0 
da Lei n. 765 de admitir o registro, mediante petição "despa
chada pelo Juiz competente e apenas atestada por duas teste
munhas idoneas, na forma e sob as penas da lei", não exclui 
& competência que as normas de organização judiciária con
terem ao Juiz de fiscalizar o cumprimento da lei. 

Recomenda aos Srs. Juizes de Direito que, ao despacharem 
pedidos de abertura de registro de nascimento nos termos da 
lei n. 765, procurem certificar-se, pessoalmente, da idade dos 
registrandos, exigindo, quando fôr caso, a apresentação dos 
mesmos. E de parte, os Srs. oficiais do registro civil deverão 
também agir com a máxima cautela nos casos em questão, le
vando suas dúvidas aos respectivos Corregedores Permanentes, 
para a devida apreciação, na forma da lei. 

Cumpra-se. 

São Paulo, 12 de fevereiro de 1958. 

(a) - J. Marcelino Gonzaga, Presidente. 
Thrasybulo de Albuquerque, Vice-Presidente. 
Vasconcellos Leme, Corregedor Geral da Justiça. 

(14-15) 

D. J. 14/2/58. 

JULGAMENTOS 

Processo n. 85.744 - (G-6752) - E ldorado Paulista -
Agravo de Petição - Agvte.: Edgard Alves de Oliveira. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n. 85.744 da comarca de Eldorado Paulista, em que e 
agravante Edgard Alves de Oliveira e agravado o Oficial do 
Registro de Imóveis da mesma Comarca: 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, por votação 
unânime, negar provimento ao agravo, confirmada assim, por 
seus fundamentos, a decisão recorrida. 
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