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PROVIMENTO Nº 03/96 
 
 
 

O Desembargador José Nolasco de Carvalho, Corregedor Geral da Justiça, 
no uso das suas atribuições legais, 

 
Considerando a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamentou  

o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e de registro; 
 
Considerando os preceitos contidos  em diversos artigos da referida Lei 

8.935/94, entre eles os de n.ºs 37 e 38 e ainda o art. 11 da Lei Complementar nº 21, de 24 
de outubro de 1995, que atribuiram a fiscalização dos serviços notariais e de registro ao 
Poder Judiciário; 

 
considerando a necessidade de procedimento e orientação uniforme sobre 

eventuais providências ou dúvidas decorrentes do novo sistema vigente, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º -- A competência para a fiscalização administrativa dos serviços 

notariais e de registro, nas Comarcas do Interior, é do Juízo da Direção do Foro da 
Comarca e, na Comarca da Capital, do Juízo dos Registros Públicos, sem prejuízo das 
atribuíções do Corregedor Geral da Justiça. 

 
Parágrafo único -- Das decisões tomadas pelas autoridades indicadas no caput 

do artigo 1º cabe recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco (5) dias,  para o 
Conselho da Magistratura, nos termos da legislação estadual vigente. 

 
Art. 2º -- O Juiz de Direito Diretor do Fórum regulamentará, por meio de 

Portaria, o horário de funcionamento das serventias notariais e de registro, considerando as 
peculiaridades de cada Comarca, como o funcionamento das repartições públicas, bancos, 
linhas de transporte, comércio etc. 

 
Art. 3º -- O Juiz de Direito Diretor do Fórum ou o que for designado pela 

autoridade competente, fiscalizará de ofício as serventias da sua Comarca ou em 
atendimento a qualquer reclamação verbal ou escrita, mantendo sob controle a correção 
dos atos notariais e registrais, a boa qualidade dos serviços, o respeito à tabela de custas e o 



devido cumprimento da Lei 3.657, de 24 de outubro de 1995, com o devido recolhimento 
mensal das taxas ali instituídas por parte dos notários e registradores. 

 
Art. 4º - Os titulares das serventias notariais e de registro poderão contratar os 

escreventes e auxiliares que desejarem, com remuneração livremente ajustada e sob o 
regime da legislação do trabalho, independentemente de assentimento da autoridade 
judiciária competente, ou prestação de prévio termo de compromisso. 

 
Parágrafo único - O titular da serventia notarial ou de registro indicará dentre 

os seus servidores o seu substituto ou substitutos, portador das condições ideais, dotadas de 
probidade e competência reconhecidas, dando a devida publicidade e comunicação à 
autoridade competente. 

 
Art. 5º - Nos casos de extinção da delegação impedimentos ou ausências 

eventuais do titular da serventia notarial ou de registro, na falta de substitutos, competirá 
ao Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca ou titular dos Registros Públicos, a 
designação do substituto exigido. 

 
Art. 6º - O titular da serventia notarial e de registro, encaminhará, anualmente, 

relatório das suas atividades, com sugestões ou providências outras, se for o caso, à 
Corregedoria Geral  da Justiça por intermédio do Juízo competente. 

 
Art. 7º - O procedimento da ação disciplinar para a devida apuração do 

cumprimento dos deveres, por parte dos titulares das serventias notariais e registrais, e a 
eventual imposição de penalidade a que se refere o Capítulo VI, da Lei nº 8.935/94, 
obedecerá à legislação estadual (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de 
Sergipe e o Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe). 

 
Art. 8º - No caso de suspensão preventiva do titular da serventia, havendo 

impossibilidade da continuidade dos serviços sob a administração do substituto legal, a 
autoridade competente designará pessoa idônea, com reconhecida capacidade na área, 
fixando-se remuneração de acordo com as peculiaridades da serventia, nos termos dos arts. 
35 e 36 da Lei nº 8.935/94. 

 
Parágrafo único - Excluídos os encargos da manutenção e da intervenção da 

serventia, inclusive a remuneração do interventor, a renda líquida será depositada em nome 
do titular afastado ou entregue a este. 

 
Art. 9º - É livre e independente a gestão do titular da serventia notarial e de 

registro, desde que não contrarie os postulados da legislação federal e estadual na espécie, 
não lhe sendo permitido praticar atos do seu ofício fora da circunscrição territorial 
abrangida pela delegação. 

 
Art. 10º - O titular de cada serventia notarial e de registro remeterá, dentro de 

trinta (30) dias, à Corregedoria Geral da Justiça a relação dos funcionários da serventia 
com os  respectivos registros e comprovantes de contribuição do INSS, nos termos da 
legislação trabalhista. 



 
Parágrafo único - Decorrido o prazo estipulado no artigo 10º, a Corregedoria 

solicitará ao INSS a verificação da perfeita regularidade das Serventias do Estado. 
 
 
Art. 11º - Este Provimento entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 
 

Aracaju, 13 de fevereiro de 1996. 
 

 
DES. JOSÉ NOLASCO DE CARVALHO 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

 
 

OBS: Publicado no Diário da Justiça do dia 22/02/96. 


