
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 

 

PROVIMENTO Nº 34/2008 

  

 

EMENTA.  Modifica o Provimento nº 2, de 31 de janeiro  

de 2006, que dispõe sobre o Regimento Interno da 

Corregedoria Geral da Justiça, cria a Corregedoria Auxiliar 

para Serviços Notariais e de Registro da Capital  e dá outras 

providências. 

 

 

O Desembargador José Fernandes de Lemos, Corregedor-Geral da Justiça, no uso das suas 

atribuições, e 

 

CONSIDERANDO  que a atividade notarial e de registro está sob a fiscalização do Poder 

Judiciário estadual, a teor do § 1º do art.  236 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 

compete à Corregedoria Geral da Justiça o poder de fiscalização das serventias 

extrajudiciais;  

 

CONSIDERANDO o amplo espectro das atribuições da Corregedoria Geral da Justiça em 

relação às serventias extrajudiciais, que, além do plano da orientação e disciplina,  tem o 

poder regulatório e normativa da função pública notarial e de registro; 

 

 



CONSIDERANDO, ainda, que o Estado de Pernambuco conta com 496 (quatrocentos e 

noventa e seis) serventias extrajudiciais encarregadas dos serviços notariais e de registro, 

atualmente sob o encargo de um único Juiz Corregedor Auxiliar; 

 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adequar a estrutura organizacional da 

Corregedoria Geral da Justiça ao surgimento das crescentes demandas dos  serviços 

notariais e de registro do Estado de Pernambuco. 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º. A alínea “f”  do artigo 15 do Provimento nº  2, de 31 de janeiro de 2006, que 

dispõe sobre o Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça, passa  a ter a seguinte 

redação: 

 

Art. 15 ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

I - .......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

f) Corregedoria Auxiliar para os Serviços Notariais e de Registro da Capital; 

 

Artigo 2º. O artigo 15 do Provimento nº 2, de 31 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça, passa a ser acrescido da alínea g, 

contendo a seguinte redação: 

 

Art. 15 ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

I - .......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 



 

g) Corregedoria Auxiliar para os Serviços Notariais e de Registro do Interior. 

 

Artigo 3º. O artigo 19 Provimento nº 2, de 31 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça , passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 19. Compete à Corregedoria Auxiliar para os Serviços Notariais e de Registro da 

Capital, sob a supervisão do Corregedor-Geral da Justiça, a orientação, a fiscalização e a 

disciplina das serventias extrajudiciais situadas na Comarca do Recife e no Distrito 

Estadual de Fernando de Noronha. 

 

Parágrafo único. Compete, ainda, à Corregedoria Auxiliar para os Serviços Notariais e de 

Registro da Capital as funções consultiva e de assessoramento ao Corregedor-Geral da 

Justiça no âmbito da sua atividade regulatória e normativa da atividade notarial e de 

registro. 

 

Art 4º.  O Provimento nº 2, de 31 de outubro de 2006, que dispõe sobre o Regimento 

Interno da Corregedoria Geral da Justiça, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 19A: 

 

Art. 19A.  Compete à Corregedoria Auxiliar para os Serviços Notariais e de Registro do 

Interior, sob a supervisão do Corregedor-Geral da Justiça, a orientação, a fiscalização e a 

disciplina das serventias extrajudiciais situadas nas Comarcas do Interior do Estado de 

Pernambuco, inclusive as integrantes da Região Metropolitana do Recife.  

 

Art. 5º O Corregedor-Geral da Justiça designará , dentre os juízes corregedores auxiliares, 

os que atuarão nas Corregedorias Auxiliares para os Serviços Notariais e de Registro da 

Capital e do Interior. 

 

Art. 6º Este Provimento entrará em vigor no prazo de 30 dias da data da sua publicação. 

 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 



 

Recife, 16 de outubro de 2008. 

 

Des. José Fernandes de Lemos 

Corregedor Geral da Justiça 

 

 

Observação: Aprovado pelo Conselho da Magistratura, na sessão realizada em 16 de 

outubro de 2008. 

 

 


