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Serviço de Controle do Pessoal, Expedientes e Procedimentos 
Administrativos 

Provimentos 29/2008 

PROCESSO N° 2008/80577 _ SENANA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO PELO 
REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO 
Dataindusão: 20/10/2008 

PROVIMENTO N° 29í2008 

Oá nov1'I radarià€) aos itens 49. com respectiw>'iI subitens. 50, com respectivos subítens, e 51 do Capítulo XVII das Normas de 
Sarviço da Corr6gadoria Geral da Justiça. 

o DESEMBARGADOR RUY PEREIRA CAMILO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
no W·,O de :>uas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o advento da Lei n° 11,790. de 0:2 de outubro de 2008, que alterou o ar!. 46 da Lei n° 6.015. de 31 de 
dezernbro de 1973 (Lei de Registros Públicos), para permitir o registro da declaração de nascimento fora do prazo legal 
diretamente nas serventias extrajudiciais: 

CONSIDERANDO a necessidade da correspondente adaptsç.ão das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, 
para a devida regulamentação, de modo a escoimar dúvidas, garantir a segurança jurídica, viabilizar a atuação dos Oficiais de 
Regj(;tro Civil das Pessoas Naturais e dar plena efetividade ao novo sistema legal; 

CONSIDERANDO a iminência da Semana Nacíonal de MobililélÇijo pelo Registro Civii de Nascimento, instituída pelo E. 
Conselho Nacional de Justiça para realização entre 17 e 21 de novembro p. f, durlilli1e a qual já deverão ser observadas as 
novas regras; 

CONSIDERANDO o exposto e decidido no Proc. CG n" 2008/80577: 

RESOLVE: 

Artígol Q 
_ O item 49, com respectivos subitens, o Item 50, com respectivos subilens, e o item 51, todos do Capitulo XV:! 

das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, passam SI vigorar com a seguinte redação: 

"49. As deciar:;çóBs de n8scirmmlo feitas apôs o decurso do prazo legaI/lEitão apresontadas ao Oficial compolenle nos lermos 
dü stlbiteln 32. 1. 

"49.1. O requerimento de rf.'gistro. formulado nos moldes dO itam 50. s&fá assilJildo por 2 (tlU8S) testemunhas, sob as penas da 
iei. 

"49.2. Se a declaração de nascimento se referir 8 pessoa que jã tenha completado doze anos de idade, as tedemunhas del/erilo 
assinar o rOCluerimenlo lia prosença do Ofícial, que examin:;ra seus dfX'umenlas pessoais e cerÜüc:;ra a aulenlicidado de suas firm:;s, 
;,}nlrevists/ldo_as. assim como <ilntrevi:,tar<Í o reçlistrando 6, s<ilnclo ü caso, S6U repr<ilsentanle legal. p'ilra verifiGar. p<il/o ITllmOS 

"a) se o registrando consegue se expressar no idíoma nacional. como brasileiro; 
'b) se o registrando conheco razoavelmente a localidade declarada como da sua residência (ruas principais, prédios público<;, 

/)/3íiWS, peculiaridades elc.), 
"(Oi ,,'Iais <'8 exp!ícações (/e sel1 r"s:~·e.sal1tante legal, se for caso c/e comparecimento deste. a respeilo (ia não realização do 

regi~:tro no pff:flO (/sv'Í(io, 
'·cJ) se .18 les/emunhas rG8/menle con/u'Ioem o registrando. se dispõem de intá'mações concretas e se tem idade compatÍllel com 

a "fe!iv,l ciéncia dos fatos, preferindo_se as mais idosas do que ele. 
"49.3. Cada €>.nlrevi8la será ffJila em separadO e o Oficial mduzirá a termO:;5 dadi.lraçOOS colhidas, a.$sinando,. O. jUfltamfJnte com 

() enJT&vistado 
~49.4 Das entrevistas malizadas o Oficial dará. 80 pé do requerimento, minuciosa certidão sobre a satisfação (/0.9 elementar, 

a"ididos no subi/em 49.2. 
·'49.5. Em qualquor caso, nas Ilipóteses das subitens 49. 1 e 49.2, se o Oficiai suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir 

j'Jrovas sunlJienies, 
"49.5.1 A suspeita poderá ser relativa li necionalidade do regí:~lran(Jo, à sua idade. á veracidade da declaração ,1e resi(jijneia, 80 

fato de ser rellimente conhecido pelas festemunhas, â identidade OI/ sinceridade destEls. OIJ li quaisquer outros aspeclos 
celncernentes à prell:lllsão formulada QU á pessoa do interes<.;ado. 

"49.5.2. As provas exigidas só.tão especificadas fJfII cerlidiw própria, também ao pé do requerimento, da qual constará se foram, 
Oi) (fjo, ",p(e:;"'I)la(ja.~. 

"49.5.3 A.3 provas documentais, ou redutiveís li! termos, fíc;.arão anexadas ao requerimento. 
"49.6. Penlistíndo 19 suspeita, " OficiaI encamlnl1ar;" os alJtos ao Juiz Corregedor Permt3nenle 
'·49.7. O Jui"l, sendo infundada a dúvida. ordenará a reaiízaçào do registro; caso contrário, ex/girá justificação Oil ouira prova 

idônea, sem preiuízo de ordenar. conforme o caso, as providências penais cabil/<1is. 
-50. Do req:;erímento c{)Ii.~lar6: 


"tiI) o dia. mês. ano elllgar do nascimento fi a !1ora certa. sempre que pOssível de/efllllnfcla: 

"b) o som do registrando; 
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"c) o falo de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido; 
"d} seu prel)onll~ e seu SOOreIlOIl1':'; 
"e) li ordem de filíaçiío de outros irmãos cio mesmo prft>nome que existirem ou /ivtif"em frxístído: 
"f) os prenomes e os sobrenomes, a naturalidade, a profissão dos pais e sua residência atual; 
"gJ os pronomes e os sOOlenomes dos avós paternos e matemos; 
"h) a atestação por 2 (duas) le"stemunllas, dlJvidamenle q(/alificadas (nome completo, data de nascimento, nBcionaiidade, estado 

civil, números de documento de i,1.:.n/idaâe e de inscrição /lO CPF, profissão.:. residência) 
"50, .,. Sall1pra que passiva/. o requerimento será acompanhado pRia declaração de nascido vivo, expedida por maternidade ou 

estabelecimento llOspítaiar. 
"50.2. O requerim'Jnto poderá ser realizado rT/f;diante preencilimento de formulário, que devtif"á ser fornecido pelo Ofiçial. 
"50,3. O Ofidal certificará a 8otentloídade da firma do interessado ou do SIJU representante legal. lança(Ja /lO r€lqtterim€lrtlo. 
"50.4 Caso se traiR de inlereSStldo analfabeto SRm feprft>sentação, será eXigida a aposição de slJa impressão digital no 

fGquerimento, assinado, a rogo, na presença do Oficial. 
"50.5. Se o requerimento for formulado, em hipótese que o permita, pelo próprio registrando, o GstabQ/.,cimenlo de sua fíli,3Çáo 

dIJpeflderá da 13m/Oficia dos apontados pais. 
"51. Lavrado o assento no iívro respectivo. haverá anotação, com indicação de livro €I folha, no requerimento, ,,<Ia será arq(lívado 

9/11 pasta própna, juntamente CO/11 os lermos de c1F1claraç6es co/hidase as provas apresentadas" 

Artigo 2° _ Este provimento entrará em vigor oa data de sua publicação. 

São Paulo. 16 de outubro de 2008. 
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