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PROVIMENTO Nt 25/91 

, Cria nova forma de aoJicitnç~o de certidõ99, viII tn1emMinn a uma ou diver
sas serventia9 imobiliárias da Capital, bl1tn corno """'''(!''CJ9 do (;orticJõett em qualquor 
sorventia, do livre escolha do UGuório, (:orn ptissit,ilit.'ftÚ6 d6 ICll"~~isa a SOL' domi
cilio, via postal .' '" ~. 

. O DESEMBARGADOn MÁRCIO MAHTINS FlONH.HA, Corregador GoraI 

da Justiça do Estado de São Paulo, no u~U) dOSUtlf'J olribuiçÕ4.1S IPUnis, 


CONSIDERANDO a pormanente JH:lCo1u;j'dado do aprlrnoromonto dos 

serviços extrajudiciais, , 


CONSIDERANDO a fadlitaç50 n<t requerimuoto e entn!ga de cnrtidóes 

imobiliárias dos Sorviços do Rooistro do Imóveis <:ta GQrn~rC3 do Car>i~al, 

CONSIDERANDO o decidido no Procmu~o CG 326i97. 
RESOLVE: 
Artigo 111 .. Os pedidos do certidão do rogiitr o8 imobiliários da Comarca 

da Capital podem sor feitos o (I'utlqucr umc1():;I d"'loito SOrViçQ9 de l1('gittro do 
Imóveis, ainda quo se refiram n irnl-vef! ,loçAlilad:)s eu" chcun'"criçoo8 
imobiliárias distintas 

Artigo 2a - Poderão também os mancioF'v'.ll'O$ potlidos do cCflidão ser 
reitos, a critério do usuário, via telemática, rnedir.mle acc~so à "HOME PAGE" 
da AA1SP. 

parágrafo único .. O pagamonto das custas '! omolumontos devidos por 
certidões requeridas via tolornlitica poderá ser ,foito madhfH{!, OOrJlprovnnte de 
depósito bancário a ser exrmdido aulomaticmnenl~~ pelosia!.oma, no momento do 
pedido, . 

Artigo 3fl '. A retirada da!t certidô~9 pod~m~ 9!:'r r(1it" m, s~lviço imobiliário 
da Comarca da Capital mais conveniento aO\l9utrio, a sliJr o9cr;lhído no momento 
do requerimento, adotando as servontiiJ~ tnalolo diár ia para hoQ.o de COttidoDS. 

Artigo 411 • Faculta-se aopção, n tmrewl':lw!-ff,l tiO IllCJP,AIlI<) do requ(JrimBnto, 
do entroga das certidôos no próprio do~,il~mQ do<usw\ri?( vill p()st::11 (!;HJEX), caso 
em quo o custo de postagem 'desplJnd,do pola sorvcnhn !JOI'á ncrescldo ao preço
da certidão, ' 

Artigo 6Q O pral.0 máximo para oxr~d!çlH) dos r.LHthJÓo8 tilorá de 05OI 

(cinco) dios, Reroscido do mais 01 (um) dio parn aclrculnçáo dei malolos ontre 
os diversas sorventiasl ou ~uo posf.a"om. ' 

Artigo 6S! ~ A contratação, de!lsnvolvin1,Ullto oimplanl~çüo do $i~tema 
informatilaâo de requerirn~nto (J expadiçl\o dA çg, tidÕ~8, b~m como troca de 
informações eletrônicas entreser"entia$, ficorliu a C{JI'~}O f) sob n~$,,(.ms8bmdade 
da Associ~ção dos Registra,dores de Imoveis d~ São, Pau,Io (ARlSP). • 

Artigo 79 .. Este provlmentoantrar6 emv.gor 110 (11':1 1" tJe ft.'Nortt'JO dff 1.998. 
Pub'4que·ge~ registra-se, cumpra -90. " ' , ' 
São Paulo, 01 de dezembro de 1997 ' , ._ .... 
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