
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
 

PROVIMENTO N.º 2, DE 1949  

  

O Desembargador João Marcelino Gonzaga, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
VISANDO a boa execução da lei n.º 765, de 14 de julho último, referente ao registro civil de 
nascimento, e à uniformização desse serviço no Estado, recomenda aos Srs. Juizes de Direito e aos 
oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais que, a respeito, observem as seguintes normas:  

I - Os brasileiros de um e outro sexo, ainda não inscritos no registro civil de nascimento e que se 
achem nas condições previstas no artigo 1º da lei n.º 765, de 14 de julho de 1949, serão registrados 
independente do pagamento petição isenta de selos, taxas, emolumentos e custas despachada pelo 
juiz togado competente do lugar da residência do interessado.  

II - A petição assinada pelo próprio interessado ou se incapaz por seu representante legal, conterá:  

a) O dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la; bem como o 
sexo e a cor do registrando;  

b) O fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;  

c) Declaração de ser filho legítimo, ilegítimo ou exposto;  

d) Nome e o pre-nome;  

e) A residência;  

f) A ordem da filiação de outros irmãos do mesmo pre-nome que existirem ou tiverem existido;  

g) Os nome e pre-nomes, a naturalidade e profissão dos pais; o lugar e cartório onde casaram e a 
sua residência atual;  

h) Os nomes e pre-nomes dos avós paternos e maternos;  

i) A atestação, ao pé do requerimento, de duas testemunhas idôneas, a critério do juiz, o qual 
poderá exigir ainda a presença do registrando. As testemunhas mencionarão, a nacionalidade, o 
estado civil, a profissão e a residência.  

III - As firmas, tanto interessado, ou seu representante legal, como das testemunhas, deverão ter 
reconhecidas por tabelião.  

IV - Caso o interessado não saiba ou não possa assinar, poderá a petição ser assinada por 
procurador com poderes especiais.  

V - Feita a distribuição ao juiz competente 9se houver mais de um), despachará ele a petição no 
prazo de quarenta e oito horas, mandando fazer o registro, em termos, caso lhe pareçam satisfeitas 
as formalidades legais. A petição, que servirá de mandado, será afinal arquivada no cartório do 
registro civil, em pastas próprias, independentemente de autuação, devendo, porém, o oficial 
registrá-la no livro competente e nele anotar o assento feito.  



VI - Os oficiais do registro civil poderão cobrar pela inscrição do nascimento e sua primeira certidão 
extraída do talão, apenas a quantia de vinte cruzeiros (Cr.$ 20,00) prevista na Seção V, n.º IX, letra 
"b" da Tabela G, do Regimento de Custas.  

VII - Do pagamento dessas custas serão dispensados os que apresentarem atestado de pobreza 
extrema, nos termos do artigo 40 do decreto n.º 4.857, de 9 de novembro de 1939.  

VIII - No termo do registro o oficial fará menção de ser o mesmo feito em virtude da lei n.º 765, de 
14 de julho de 1949.  

P. Cumpra-se.  

São Paulo, 25 de agosto de 1949.  

João M. Gonzaga  

Corregedor Geral da Justiça.  

(Publicado no Diário Oficial da Justiça em 26/08/1949).  


