
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
                    CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 
 

  P R O V I M E N T O  Nº 27/2008 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre a emissão 
gratuita, obrigatória e prioritária de 
certidões de imóveis pertencentes ao 
Estado de Pernambuco, com o escopo 
de garantir o repasse de verbas 
federais para o sistema de educação 
estadual. 

 
 
  

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, Des. José 

Fernandes de Lemos, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e  

 

Considerando constituir atribuição da Corregedoria Geral 

da Justiça a edição de Provimento, com o escopo de 

esclarecer e orientar a execução dos serviços 

extrajudiciais, consoante estabelece o art. 9o, inciso II, do 

Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça; 

 

Considerando o teor do Ofício nº 0860/2008-GAB, da 

lavra do Ilmo. Sr. Secretário de Educação do Estado de 

Pernambuco, solicitando a esta Corregedoria Geral de 

Justiça a edição de ato normativo, objetivando a expedição 

de certidões de registro dos imóveis de propriedade do 

Estado de Pernambuco, onde estão instaladas unidades de 

ensino estadual; 

 

Considerando que a Fazenda Pública Estadual goza da 

isenção quanto às despesas pertinentes à prática dos atos 

solicitados no ofício 0860/2008-GAB; 

 



Considerando a urgência e a necessidade de emissão das 

certidões de registro dos imóveis das unidades de ensino 

estadual, porquanto são indispensáveis para obtenção de 

repasses de recursos financeiros federais do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) destinados à 

implementação de melhorias na rede de ensino estadual, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Determinar aos responsáveis pelas serventias 

extrajudiciais de registro de imóveis (titulares ou 

substitutos) que expeçam certidões acerca da situação 

registral dos imóveis pertencentes ao Estado de 

Pernambuco, diretamente aos representantes da Secretaria 

de Educação do Estado de Pernambuco, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas. 

Art. 2º - A emissão das certidões mencionadas no artigo 

antecedente terá prioridade absoluta no pertinente à 

prática de qualquer outro ato registral. 

Art. 3º – O não atendimento às determinações deste 

Provimento sujeitará os responsáveis ao procedimento 

disciplinar previsto no capítulo VI da Lei Federal nº 

8.935/1994, e, via de conseqüência, às sanções 

estipuladas no artigo 32 da mesma Lei. 

Art. 4o- Este Provimento entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Recife, 18 de junho de 2008. 

          Des.  José Fernandes de Lemos 

           Corregedor Geral da Justiça 

Observação: Aprovado pelo Conselho da Magistratura, em 

sessão realizada no dia 11 de setembro de 2008. 


