
PROVIMENTO Nº 002-1988 

 

 

 

Os Doutores José Renato Nalini e Ricardo Henry Marques Dip, Juízes de Direito em exercício na 

Primeira Vara de Registros Públicos da Capital, no uso de suas atividades legais, 

 

CONSIDERANDO que o atributo de superintender as atividades dos Cartórios de Registro de Imóveis, 

de Registro de títulos e Documentos e de Protestos de Letras e Títulos da Capital, impõe a esta 

Corregedoria Permanente o dever de fiscalizar todos os atos dos subordinados, abrangendo, 

particularmente, o zelo da legalidade da utilização dos meios e a estimativa de sua adequação à 

finalidade de segurança jurídica, motivo eminente da existência desses Cartórios; 

 

CONSIDERANDO que o processamento de dados de que já se utilizem ou venham a adotar os 

cartórios extrajudiciais subalternados a esta Corregedoria Permanente configura meio para a 

consecução das finalidades legais e institucionais desses serviços auxiliares da Justiça; 

 

CONSIDERANDO o que preceitua o item 20 do capítulo XVI das “Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça” 

  (“à vista do art.25 da Lei de Registros Públicos, os oficiais poderão utilizar-se do sistema de 

processamento de dados, mediante a  autorização do Juiz Corregedor Permanente”); 

 

CONSIDERANDO, por fim, que tal autorização da Corregedoria Permanente implica a indispensável e 

atualizada ciência dos diferentes sistemas empregados pelos Cartórios e das singulares aplicações, 

consoante as peculiaridades do serviço, que fazem do processamento de dados. 

 

RESOLVEM  

 

Artigo 1º - Dentro no prazo de trinta (30) dias, a contar da vigência deste Provimento, os Cartórios de 

Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e de Protestos de Letras e Títulos da Capital, 

que se utilizem já de sistema de processamento de dados, encaminharão a esta Corregedoria 



Permanente relatório pormenorizado a propósito dos serviços que por intermédio de tal sistema se 

efetivem. 

 

Parágrafo único:- Os Cartórios subordinados a esta Corregedoria Permanente, que ainda não adotem 

sistema de processamento de dados, deverão, na hipótese de seu ulterior emprego , requerer a 

autorização a que concernem as “Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça” ( capítulo XVI, 

item 20) , mediante exposição minuciosa do que pelo sistema pretendam realizar. 

 

Artigo 2º - Tanto que recebido cada relatório a que se refere o artigo anterior ensejará a formação de 

autos para apreciação e decisão desta Corregedoria Permanente. 

 

Artigo 3º - Não se admitirá nenhuma alteração do sistema de processamento de dados autorizado por 

esta Corregedoria Permanente, sem prévia aprovação da mudança. 

 

Artigo 4º - Sempre que considerar necessário ou conveniente, este Juízo poderá solicitar a colaboração 

técnica da Coordenação de Informática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

Artigo 5º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua veiculação pela imprensa oficial. 

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 

 

 

São Paulo, 4 de Março de 1.988 



4. < • 
PG 1 


PROVIMENTO N. 2/88. 


Os Doutores José Renato Nalini e Ricardo 

Henry Marques Dip, Juizes de Direito em 
# • 
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exercl.Cl.O 

na primeira Vara de Registros Públicos da Capital, 

no uso de suas atribuições legais, 

'* 

CONSIDERANDO que o atributo de superintender as ati 

vidades dos Cartórios de Registro de Imóveis, de Registro de 

Títulos e Documentos e de Protestos de Letras e Títulos da 

Capital, impõe a esta Corregedoria Permanente o dever de fis

calizar todos os atos dos subordinados, abrangendo, particu

larmente, o zelo da legalidade da utilização dos meios e a 

estimativa de sua adequação à finalidade de segurança jurídi

ca, motivo eminente da existência desses Cartórios; 

r CONSIDERANDO que o processamento de dados -- de que 

já se utilizem ou venham a adotar os cartórios extrajudiciais 

subalternados a esta Corregedoria Permanente configura 

meio para a consecução das finalidades legais e institucio

nais desses serviços auxiliares da Justiça; 

CONSIDERANDO o que preceitua o item 20 do capítulo 

XVI das "Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça" 

(liA vista do art. 25 da Lei de Registros Públicos, os ofi 

ciais poderão utilizar-se do sistema de processamento de da

dos, mediante a autorização do Juiz Corregedor Permanente"); 

COnSIDERANDO, por fim, que tal autorização da Corre

gedoria Permanente implica a indispensável e atualizada ciên ...,: 
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cia dos diferentes sistemas empregados pelos Cartórios e das 

singulares aplicações, consoante as peculiaridades do servi

ço, que fazem do processamento de dados, 

RESOLVEM:: 

Artigo 10.- Dentro no prazo de trinta (30) dias, a 

contar da vigência deste Provimento, os Cartórios de Registro 

de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e de Protes

tos de Letras e Títulos da Capital, que se utilizem já de 

sistema de processamento de dados, encaminharão a esta Corre

gedoria Permanente relatório pormenorizado a propósito dos 

serviços que por intermédio de tal sistema se efetivem. 

parágrafo único.- Os Cartórios subordinados a esta 

Corregedoria Permanente, que ainda não adotem sistema de pro

cessamento de dados, deverão, na hipótese de seu ulterior em

prego, requerer a autorização a que concernem as "Normas de 

Serviço da Corregedoria Geral da Justiça" (capítulo XVI, item 

20), mediante exposição minuciosa do que pelo sistema preten

dam realizar. 

Artigo 20.- Tanto que recebido, cada relatório a que 

se refere o artigo anterior ensejará a formação de autos para 

apreciação e decisão desta Corregedoria Permanente. 

Artigo 30.- Não se admitirá nenhuma alteração do 

sistema de processamento de dados autorizado por esta Corre
gedoria Permanente, sem prévia aprovação da mudança. 

Artigo 40.- Sempre que considerar necessário ou con

veniente, este Juízo poderá solicitar a colaboração técnica 
da Coordenação de Informática do Egrégio Tribunal de Justiça 
de são Paulo. 
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Artigo 50.- Este Provimento entrará em vigor na data 

de sua veiculação pela imprensa oficial. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

são 1988. 
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Provimento nQ 02/881- Os Doutores JOs~ Henato Nslini e 
Ricarõo Henry Marques Dip, Juizes d9 Direito em exerci 
cio na Primeira Vara de Registros Publicos da cspital~ 
no uso de suas atribuições legais, CONIIIIDERANDO 9ue o 
atributo de superintender as atividades dos çartorios 
de Heglstro de Imóveis, de Registro de Ji:i: tltulos e 
Documentos e de Protestos de Letras e T1tulos da Capi~ 
tal, impõe a ests corregedorAa Permanente o dever de 
fiscalizsr todos os atos doa subordinados, ubrsngendo, 
varticularmente, o zelo da legalidade da utilização dos 
meios e 8 estimativa de aua sdequação à finalidade de 
se~urança juridica, motivo eminente da existência desses 
CartórioSI CONSIl)Enfl~DO que o proceusumouto 
de dados -- de que je se utilizem ou venham a adotwr oe 
cartórios extrajudiciais subalternos a esta Corregedo
ria Permanente -- configura meio para a consocução das 
finalidade le~aiB e institucionois deA~Bs serviços au
xiliares ds Justiça; CONSJDRRflNDO o quo preceituR o i
tem 20 do capitulo XVI das "~ormos de Serviço da Corre
gedoria Geral da Justiço" ("A visto do art.25 de Lei de 
Registros pÚblicoa, OA oficiai'! poderiio utilir,ar-se do 
slst~ma de procesBsm~nto de dadOR, mediants 8 autoriza 
çíio do Juiz Corregedor~PermlJnentB")i CONBIDEI1ANDO, por
fim, qus tal autorizeçao da Corregedoria permanente 1m 
pliea B indispensável e stualizada ciência dos dlferen 
tes sistemas empre~lIdo~ pelOR Cartórios e das 8i1l1l;1I1a::
res op11c!lçõee, confiloollte lia pt'r.lIlioridades do florviço, 
que fazem do proc8ssomento de dudo9, 11 ESOLVEMI Artigo 
IO.-Dentro no prezo de trinta (30) dios, B contar da 
vi~êncio deste Provimento, OR Cartórios de Registro de 
Imovels. de ne~jntro de TItulos d Documentos e de Pro
testos de Letras , ~ Tltul08 da Capital, que se utilizem 
j6 de sistemQ de processamento de dados, encaminhar~o 
8 esta,corregedoria Permanente relatóri9 ~ormenorizado 
s proposito dos serviços que por intermedlo de tlll sis 
tema se efetivem. Paragrafo 6nico.- Os Cartórios subor 
dinados 8 esta Corregedoria Permanente, que ainda não
edotem siatema de processamento de dados, deverão, no 
hipótese de seu ulterior emprego, reqllerer a autoriza
ção () que cOllcernem 8S "Normas de [~erviço da CorreE;edo
ria Geral da Justiça" (capitUlO XVI, item 20), mediante 
exposição minucioRo do que pelo R1stema pretondam reoli 
zar. A.rtigo 2Q.- 'I't-Into que recebido, ca9a rellltór!o " 
q\le l1e I'efere o OX' til:!:o Anterior enDejar!l 11 formnçllo de 
autos para apreciaç80 ~ deciRão des~a ~orre~edoriR p~ 
manente. Artigo ~o.- tlRO se Rdmitira nenhuma slter"çao 
do sistemR do proceRBumento de dod9R autorizad2 por eA
ta Corre~edoriR Permanente, Bew prt'via aprovoço9 da mu
dança. Artigo 4Q.- Gempx 'e que considerar D8cos80rio ou 
conveniente, este Juizo poder~ s91icitar a colaboração 
técnica da Coordenação de Informatica do E~régio Tribu 
nol de Justiça de Sao Paulo. Artigo 50. - Este provim'P.l1 
to entrara em vigor nO d~t8 de suá veiculRçHo pela im-
prenfl9 ofir.ial. f'\Jbli'lue-se. 11Pp:iAtrn-flA. Tntlm"nI-F4e. 
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