
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

JULGAMENTO 

 

Proc. 15.589 - Mogi das Cruzes - Juízo de Direito O Dr. Juiz da 2.ª Vara da comarca de Mogí das 
Cruzes, representa a esta Corregedoria, no sentido de ser regulada, por portaria, a 
competência dos Juizes que devem despachar os pedidos de registro extemporâneo de 
nascimento, de que cogita a lei n. 765. Alega a mesma autoridade que está exigindo dos 
interessados, a fim de evitar os abusos noticiados pela imprensa, que eles instruam o pedido 
com certidão de batismo e com negativa do cartório do Registro Civil, onde tenha nascido o 
registrando. Finaliza dizendo que, embora Corregedor Permanente do Cartório do Registro 
Civil, não tem meios de manter aquelas exigências, uma vez que o Dr. Juiz da 1.ª Vara dispensa 
aquelas certidões nos casos submetidos a seu despacho, e daí a necessidade de o assunto ser 
objeto de uma portaria, 

Resolvo: 

1.º) Não se trata propriamente de regular competência, matéria que só pode ser objeto de lei, 
nunca de portarias desta Corregedoria. Sendo assim, é claro que nas comarcas onde exerçam 
função dois ou mais Juizes, a autoridade competente para apreciar os pedidos de registro 
extemporâneo é aquela a quem a lei atribui tais funções. Entretanto, nas comarcas, em que 
mais de um Juiz exercem jurisdição cumulativa e tal é o caso de Mogi das Cruzes (Lei 2.456, de 
30 de dezembro de 1953), é conveniente que a competência para apreciar tais pedidos seja 
exclusivamente do Juiz Corregedor Permanente do Cartório do Registro Civil (v. distribuição 
dos Corregedores Permanentes pelas comarcas do Estado, publicada no Diário Oficial da 
Justiça, de 30 de dezembro de 1957). É isso pela razão óbvia de que só o Corregedor 
Permanente, está em condições de orientar e fiscalizar o Oficial do Cartório quanto ao 
cumprimento, não só das disposições expressas na própria lei 765, como ainda das 
recomendações contidas no Provimento n. 2, de 1949, desta mesma Corregedoria. 

2.º) - Recomenda-se ao Dr. Juiz signatário da representação não exigir, em qualquer caso e 
indiscriminadamente, que os interessados juntem negativa de registro anterior ou certidão de 
batismo. Outrossim, deverá ter presente a recomendação ditada pelo Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura, através do Provimento n. LV, publicado no Diário da Justiça de 13 de 
fevereiro de 1958. Afora isso, e - sempre no intuito louvável de coibir abusos - poderá a 
mesma autoridade valer-se da faculdade conferida pelo art. 55, parágrafo 3.º da lei de 
Registros Públicos (com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto 16.146, de 20-7-1944) e 
recomendar ao Oficial do Cartório a estrita observância do disposto no artigo 66, parágrafo 
único do mesmo Decreto n. 4.857. São Paulo, 1.º de abril de 1958. (a) Sebastião de 
Vasconcellos Leme. 

D. J. 3/4/58. 


