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DIÁRIO N° 161/2001 - D.O.E. (JUDICIÁRIO) DE 23.08.2001 

PROVIMENTO N° 21/2001 
Altera em parte o Capitulo XVII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, 
O DESEMBARGADOR Luis DE MACEDO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, no uso de suas 
atribuições legais, 
CONSIDERANDO a necessidade de. alterar e adaptar matéria concernente às Normas de Serviço do 
Registro Civil das Pessoas Naturais desta Corregedoria Geral; 
CONSIDERANDO o que foi decidido, em caráter normativo. nos Processos CG, nOs 1,901/2001, 
2.045/2001 e 2,508/2001 e Protocolado CG nO 22,950/2001, 
RESOLVE: 
Artigo 1°_ Alterar as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Capitulo XVII, Registro Civil 
das Pessoas Naturais, nos itens e subitens abaixo, que passam a ter a seguinte redação: 
42.1... 
a) O registrador civil, nos cinco dias após o registro do nascimento ocorrido fora da maternidade ou 
estabelecimento hospitalar, fornecerá ao Ministério Público da Comarca os dados da criança, dos pais 
e o endereço onde ocorreu o nascimento, 
42.4. As declarações expedidas de nascido vivo, que atestam o nascimento, terão a seguinte 
destinação: 

a)" 

b). " 

c) obriga-se à Unidade de Serviço o encaminhamento de cópia á Fundação SEADE, mensalmente, até 

a regularização por parte da Fundação de tal registro junto ao banco de dados. 

d) obriga-se à Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais, responsável pelo registro de criança 

indígena, a comunicar, imediatamente. à Fundação Nacional do índio - FUNAI - unidade de Bauru-SP, 

o nascimento, para registro administrativo, 
44.4. Em caso de registro de nascimento sem paternidade estabelecida, havendo manifestação escrita 
da genitora, com os dados de qualificação e endereço do suposto pai e declaração de ciência da 
responsabilidade civil e criminal decorrente, deverá o oficial encaminhar certidão do assento e a 
manifestação da genitora ao Juiz Corregedor Permanente da Unidade de Serviço do Registro Civil. 
88,2. A procuração "ad nupcias", outorgada em país estrangeiro, deverá ser autenticada pelo 
Consulado Brasileiro de onde foi expedida, traduzida por tradutor juramentado, registrada junto ao 
Oficial de Registro de Títulos e Documentos, devendo ser arquivados tanto o original em língua 
estrangeira, quanto sua tradução. 
112.1, O registro da emancipação por outorga do pai e/ou da mãe não depende de homologação 
judicial, devendo ser efetivado junto ao Oficial de Registro Civil do 1° Subdistrito da Comarca onde 
resida o emancipado, 
126, No livro de nascimento, serão averbados: 
a) ... 
b) ... 
c) o reconhecimento judicial ou voluntário dos fill1os; 
d) ... 
e) ... . 
f) ,'. 
g) ... 
126,1, Será feita na Unidade de Ser.viço a averbação do patronímico familiar, por requerimento dos 

interessados, quando tal circunstãncia se apresentar, observados os termos do item 138, 

126,3. 

a) ". 

b) nome, idade, estado civil e domicílio do novo genitor, data e Unidade de Serviço emque foi registrado 

seu nascimento, bem como os nomes dos novos avós paternos; 

129.1, Após transitadas em julgado, as sentenças de separação judicial e de divórcio, relativas a 

casamentos realizados fora do Estado de São Paulo, serão inscritas no livro "E", do Registro Civil das 

Pessoas Naturais da sede da comarca em que hajam sido proferidas, ou na Unidade de Serviço do 10 


Subdistrito, se houver mais de um (na Capital, na Unidade de Serviço do 10 Subdistrito - Sé), 

131, Os mandados para registro das sentenças de separação judicial, divórcio e de restabelecimento 

da sociedade conjugal conterão somente os dados necessários, omitindo o que possa violar o sigilo 

imposto pelo artigo 155 do Código de Processo Civil. 

138, As alterações necessárias do patronímico familiar, a requerimento do interessado, nos assentos 
de nascimento de filhos independem de procedimento de retificação, devendo processar- se, por 

subseq'üente matrimônio dos pais, 

Artigo 2°_ Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, 

Publique-se. 

São Paulo, 8 de agosto de 2001 (O.O,E. de 23,08,2001) 



