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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N° 8/2000 

Acrescenta o subitem 57.6., e altera a redação 
dos subitens 57.4. e 57.5., do Capítulo XIII; 
acrescenta os subítens 3.5 .. 3.6., 3.7. e 3.8., e 
a letra "i". do item 11., e altera a redação do 
item 3., e dos subitens 3.1. e 3.2., do Capítulo 
XVII, das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça. 

o DESEMBARGADOR Luís DE MACEDO, 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que com a manutenção, pela 

Augusta Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, das partes 

do projeto que se transformou na Lei nO 10.199/98 que haviam sido 

vetadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador, foi instituída, em 

dezembro de 1999, no Estado de São Paulo, forma de custeio dos 

atos praticados pelos Oficiais de Registro Civil das Pessoas 

Naturais que a Lei Federal nO 9.534/97, no intuito de garantir a todos 

o pleno exercício da cidadania, determinou gratuitos; 

CONSIDERANDO, também, que a Lei Estadual nO 

10.199/98 descreve toda a sistemática a ser adotada, e atribuiu à 

entidade gestora dos valores, não obstante sua natureza de direito 

privado, a capacidade tributária ativa pertinente a essa específica 

parcela das custas devidas ao Estado; 
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CONSIDERANDO, mais, que somente cabe a esta 

Corregedoria Geral da Justiça, em caráter suplementar à atividade 

da entidade gestora, a fiscalização da pontualidade e regularidade 

dos recolhimentos e do encaminhamento dos demonstrativos de 

atos praticados objeto de ressarcimento, à semelhança do que já 

ocorre em relação ao recolhimento de outros tributos e ao 

cumprimento dos demais deveres formais legalmente impostos 

pelas leis tributárias, no interesse do fisco, aos notários e 

registradores; 

CONSIDERANDO, ainda, o decidido nos autos do 

Protocolado CG. nO 4.751/00, 

RESO LVE: 

Artigo 1° - Acrescentar o subitem 57.6., e alterar a 

redação dos subitens 57.4. e 57.5., do capítulo XIII, das Normas de 

Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, nos seguintes termos: 

"57.4. O classificador previsto na alínea "g" destina-se ao 

arquivamento das guias de recolhimento das custas 

devidas ao Estado, compreendendo tanto os valores 

recolhidos diretamente ao Estado, quanto os 

recolhidos, nos termos da Lei Estadual nO 1 0.998/98, 

diretamente à entidade gestora dos recursos 

destinados ao custeio dos atos gratuitos praticados 

pelos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, 

assim como as guias de recolhimento das 

contribuições à Carteira de Previdências da~. 
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Serventias Não-Oficializadas, facultado o 

arquivamento conjunto ou separado. 

57.5. 	 No classificador referido na alínea "i" deverão ser 

arquivados os comprovantes de retenção do imposto 

de renda. 

57.6. 	 No classificador referido na alínea "j" deverão ser 

arquivados os comprovantes dos recolhimentos de 

valores a título de fundo de garantia por tempo de 

serviço e contribuição previdenciária ao Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS)." 

Artigo 2°· Alterar a redação do item 3., e dos subitens 

3.1. e 3.2., do Capítulo XVII, das Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça, nos seguintes termos: 

"3. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de 

nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela 

primeira certidão respectiva. 

3.1. 	Os reconhecidamente pobres, cujo estado de pobreza 

será comprovado por declaração do próprio 

interessado ou a rogo, estão isentos de pagamento de 

emolumentos também pelas demais certidões 

extraídas pelo serviço de Registro Civil das Pessoas 

Naturais. 

3.2. 	 As unidades do serviço delegado manterão placa 

medindo, no mínimo, 90 (noventa) centímetros em 

linha diagonal, a ser colocada no local em que são 
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colhidos os dados dos usuários para o registro de 

nascimento ou o assento de óbito, com os dizeres 

constantes dos itens 3. e 3.1. deste Capítulo." 

Artigo 3° • Acrescentar os subitens 3.5., 3.6., 3.7. e 

3.8., e a letra ui", do item 11., do Capítulo XVII, das Normas de 

Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, nos seguintes termos: 

"3.5. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais 

deverão, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao de 

referência, encaminhar à entidade gestora dos 

recursos destinados ao custeio dos atos gratuitos, na 

forma instituída pela Lei Estadual nO 10.199/98, para 

fins de ressarcimento, planilha demonstrativa dos atos 

gratuitos praticados. 

3.6. A planilha a que se refere o subitem 3.5. deste Capítulo 

deverá observar modelo padronizado pela entidade 

gestora dos recursos e será previamente apresentada, 

em duas vias, até o 2° dia útil do mês subseqüente ao 

de referência, para "visto" do Juízo Corregedor 

Permanente do Oficial Registrador. 

3.7. A primeira via do demonstrativo de atos gratuitos será 

encaminhada para a entidade gestora, e a segunda via 

será arquivada em classificador próprio. 

3.8. 	É exclusiva do Oficial Registrador a responsabilidade, 

civil, criminal e administrativa, pela correção e 

regularidade dos dados declarados na planilha para 

fins de ressarcimento, limitando-se o "visto" do Juízo 
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Corregedor Permanente a atestar a apresentação, na 

respectiva data, do demonstrativo preenchido." 

"11. Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais adotarão, 

ainda, classificadores para: 

i) arquivamento das segundas vias dos demonstrativos de 

atos gratuitos encaminhados à entidade gestora para 

ressarcimento dos atos praticados, na forma instituída 

pela Lei Estadual nO 10.199/98." 

Artigo 3° - Este Provimento entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

São Paulo, JI cb ftret}Q ck ~, 

~;(fi~~
LuIs DE MACEDO 

Corregedor Geral da Justiça 


