
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 

PROVIMENTO Nº 36/2008 

 

 

EMENTA. Determina a utilização de papel de 

segurança para os traslados e certidões expedidas 

pelos notários e oficiais de registro e dá outras 

providências. 

 

 

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

uso das suas atribuições, e 

 

CONSIDERANDO a natureza estatal da atividade notarial e de registro, a 

despeito de ser  efetivada em caráter privado(CF, art. 236),  sujeita a um regime 

de direito público; 

 

CONSIDERANDO que as atividades dos notários e dos oficiais de registro, por 

força do estabelecido no § 1º do art. 236 da CF/88, estão submetidas à 

fiscalização do Poder Judiciário; 

 
  
CONSIDERANDO que se insere no poder de fiscalização da Corregedoria-Geral 

da Justiça a competência para editar normas técnicas que venham assegurar o 

desempenho dos serviços notariais e de registro de modo a garantir a 

publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos; 

  



CONSIDERANDO que a utilização de papel de segurança para os atos 

notariais e registrais assegura a prevenção e o controle de fraudes, falsificações 

e uso indevido de documentos, conferindo eficiência e idoneidade aos atos 

praticados pelos registradores e notários; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º É obrigatória a utilização de papel de segurança para os traslados e 

certidões expedidas pelos notários e oficiais de registro, nos termos previsto 

neste Provimento. 

 

Art. 2º O papel de segurança para a emissão de traslados e certidões será dotado 

dos seguintes elementos e característicos: 

 

a) tamanho: 210mm x 297mm; 

b) gramatura: 90 gramas com filigrana; 

c) marca d'água exclusiva; 

d) guilhoche; 

e) microletras positivas com falha técnica; 

f) fibras coloridas; 

g) fundo UV; 

h) fundo numismático; 

i) linhas segmentadas; 

j) rosáceas; e 

k) a numeração de segurança. 

 

§ 1º.  Os modelos dos papéis de segurança são os constantes nos anexos I, II, III, 

IV e V. 

 

§ 2º.  As serventias serão identificadas na numeração lançada no papel de 

segurança com o mesmo número do cadastro perante o GARP - SISTEMA 



GESTOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS, por caracteres ou 

identificação de leitura ótica por código de barras.  

 

Art. 3º.  As folhas soltas dos livros utilizados na lavratura dos atos notariais 

para posterior encadernação serão, obrigatoriamente, confeccionadas em papel 

especialmente fabricado, conforme modelo anexo.  

 

Art. 4º. A contratação para a confecção e a impressão gráfica dos papéis de 

segurança, bem como em relação ao sistema de distribuição e controle, será 

realizada pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de 

Pernambuco – ANOREG/PE, sob a supervisão da Corregedoria Geral da 

Justiça. 

 

§ 1º - A Associação dos Notários e Registradores do Estado de Pernambuco –  

ANOREG/PE  deve garantir a ampla publicidade ao processo seletivo, de modo 

a escolher empresa de notória idoneidade e especialização, assegurando a 

economicidade da proposta. 

 

§ 2º - A empresa selecionada deverá cumprir as exigências de segurança, 

qualidade e padronização estabelecidas no artigo 2º. 

 

§ 3º - O contrato firmado entre a Associação dos Notários e Registradores do 

Estado de Pernambuco – ANOREG/PE e a empresa selecionada deverá prever a 

rescisão contratual e o pagamento de multa indenizatória para os casos de não 

cumprimento do disposto no parágrafo anterior. 

 

§ 4º - A multa a que se refere o parágrafo anterior deve ser fixada em valor que 

represente verdadeira e efetiva punição econômica à empresa, sempre 

respeitados os limites da razoabilidade. 

 



Art. 5º - A Corregedoria Geral da Justiça poderá, a qualquer tempo, determinar 

à Associação dos Notários e Registradores do Estado de Pernambuco – 

ANOREG/PE que proceda a novo processo seletivo sempre que a empresa 

contratada não atenda aos requisitos estabelecidos no §2º do artigo 4º. 

 

Parágrafo Único – A empresa inadimplente e que deu causa ao novo processo 

seletivo somente poderá ser contratada após o pagamento da multa contratual a 

que se referem os §§ 3º e 4º do artigo 4º. 

 

Art. 6º A aquisição do papel de segurança e a conseqüente despesa são de 

responsabilidade e ônus exclusivo dos notários e oficiais de registro, ou dos 

responsáveis pelas serventias vagas. 

 

Art. 7º O cadastro da serventia perante o fornecedor selecionado somente 

poderá ser feita após autorização da Corregedoria Geral da Justiça. 

 

§ 1º.  Sem estar cadastrado, o oficial delegado ou o responsável pelo expediente 

não poderá adquirir papel de segurança. 

 

§ 2º Os notários e oficiais de registro ou os responsáveis pelo expediente de 

unidades vagas poderão autorizar prepostos, mediante indicação expressa ao 

fornecedor, a receber, em seu nome, os papéis de segurança. 

 

Art. 8º. É vedado o repasse de folhas de papel de segurança de uma unidade 

extrajudicial para outra, salvo expressa autorização da Corregedoria Geral da 

Justiça.  

 

Art. 9º. O extravio ou subtração do papel de segurança será comunicado, ao 

final de cada mês, à Corregedoria Geral da Justiça, indicando a numeração 

respectiva, para fins de publicação na imprensa oficial e comunicação às 

Corregedorias Gerais dos demais Estados.  



 

Art. 10. Em cada uma das unidades de serviço extrajudicial será mantido 

classificador próprio para arquivamento de todos os documentos referentes à 

requisição e ao recebimento do papel de segurança, do qual constará o número 

de folhas recebidas, utilizadas e o estoque existente. 

 

Recife, 30 de outubro de 2008. 

 

Des José Fernandes de Lemos 

Corregedor-Geral da Justiça 

 

 

Observação: Aprovado pelo Conselho da Magistratura, em sessão realizada no 

dia 30 de outubro de 2008.  


